
 

 

KONKURSINIO BALO SANDARA STOJANTIESIEMS Į VILNIAUS UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VERSLO 
ADMINISTRAVIMO FAKULTETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS  

 
Į Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete (VU EVAF) vykdomas antrosios pakopos studijų 
programas gali pretenduoti asmenys:  
1. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų universitetinių pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų kryčių 

arba krypties šakų programas ir turintys ne žemesnį nei universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei atitinkantys 
kitas nustatytas sąlygas; 

2. baigę konkursinio balo sandaros lentelėje išvardytų neuniversitetinių pirmosios pakopos studijų krypčių arba krypties 
šakų programas ir turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei pabaigę papildomąsias studijas ir atitinkantys 
kitas nustatytas sąlygas.  

Konkursinio balo sandaros lentelėje vartojamos reikšmės 

AS Diplomo priedėlio (priedo) pažymių bendras svertinis vidurkis 

M3 Papildomųjų studijų dalykų pažymių vidurkis 

SD Studijų programos dalykų (arba keleto jų) aritmetinis vidurkis 

MV Motyvacijos vertinimas/motyvacinis laiškas 

P Papildomi balai 

 
 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos 
universitetinėse studijose 

išklausyti studijų dalykai (SD), 
kurie reikalingi konkursiniam 

balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo 
formulė 

Kokybės vadyba (lietuvių 
ir anglų k.), I ir NL 
Globalus verslas ir 
ekonomika (anglų k.) 
Verslo procesų 
valdymas 
Verslo vystymas 
(sesijinis tvark.) 
Žmogiškųjų išteklių 
valdymas 

Visų sričių (visų krypčių) Ekonomikos teorija 
Vadyba 
Rinkodara 
3 dalykai pasirinktinai: iš 
ekonomikos bei verslo ir vadybos 
krypčių 

0,3 * SD + 0,7 * AS + P 

Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines bakalauro 
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete 
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir 
papildomąsias studijas baigę kituose universitetuose, į 
programas gali pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos 
papildomosios studijos atitinka VU EVAF reikalavimus 
papildomosios studijoms ir galėtų būti prilygintos šio 
fakulteto papildomosioms studijoms. 

0,3 * SD + 0,7 * 
((AS+M3)/2)) + P 

1) Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20 ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos, rinkodaros bei kitų dalykų pasirinktinai iš ekonomikos 
bei verslo ir vadybos krypčių (žr. studijų programų dalykų įskaitymo sąrašą). Tais atvejais, kai dalykas buvo studijuojamas daugiau nei vieną 
semestrą (arba jei pažymys yra apskaičiuojamas iš kelių užskaitomų dalykų), naudojama paprasto aritmetinio vidurkio išraiška. Jei stojantysis iš 
į konkursinį balą įeinančio dalyko turi įskaitą, tai laikoma, kad pažymys lygus 5. Jei stojantysis neturi pasirinktinų ekonomikos bei verslo ir vadybos 
krypčių dalykų sąraše nuodyto vieno ar kelių dalykų, vietoje jo/jų į konkursinio balo formulę įrašomas 0.  

2) Stojantiesiems, baigusiems visų sričių (visų krypčių) universitetines studijas, nebūtina turėti 20 ECTS kreditų iš ekonomikos ir (ar) verslo ir 
vadybos krypčių dalykų, jeigu jie:  
- stoja į Kokybės vadybos“ (ištęstinės studijos, sesijinis tvark.) ir/ar „Verslo vystymo“ (sesijinis tvark.) programą/-as ir turi ne mažesnę nei 1 

metų profilinę patirtį bei pateikia „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)“ 
- stoja į „Globalaus verslo ir ekonomikos“ (anglų k.) programą ir turi ne mažesnę nei 3 metų profilinę patirtį bei pateikia „Pažymą apie atitikimą 

atrankos kriterijams (Nr. 4)“. 

 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos 
universitetinėse studijose 

išklausyti studijų dalykai (SD), 
kurie reikalingi konkursiniam 

balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo 
formulė 

Strateginis informacinių 
sistemų valdymas 

Visų sričių (visų krypčių) Ekonomikos teorija 
Vadyba 
Apskaita ir auditas 
3 dalykai pasirinktinai: iš verslo ir 
vadybos krypčių 

0,3 * SD + 0,7 * AS + P 

Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines bakalauro 
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete.  
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir 
papildomąsias studijas baigę kituose universitetuose, į 
programas gali pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos 
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 
reikalavimus papildomosios studijoms ir galėtų būti 
prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

0,3 * SD + 0,7 * 
((AS+M3)/2)) + P 

Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20 ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos, apskaitos ir audito bei kitų dalykų pasirinktinai iš verslo 
ir vadybos krypčių (žr. studijų programų dalykų įskaitymo sąrašą). Tais atvejais, kai dalykas buvo studijuojamas daugiau nei vieną semestrą (arba 
jei pažymys yra apskaičiuojamas iš kelių užskaitomų dalykų), naudojama paprasto aritmetinio vidurkio išraiška. Jei stojantysis iš į konkursinį balą 
įeinančio dalyko turi įskaitą, tai laikoma, kad pažymys lygus 5. Jei stojantysis neturi pasirinktinų verslo ir vadybos krypčių dalykų sąraše nuodyto 
vieno ar kelių dalykų, vietoje jo/jų į konkursinio balo formulę įrašomas 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos 
universitetinėse studijose 

išklausyti studijų dalykai (SD), 
kurie reikalingi konkursiniam 

balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo 
formulė 

Apskaita ir finansų 
valdymas 

Visų sričių (visų krypčių) Ekonomikos teorija 
Vadyba 
Apskaita ir finansai 
3 dalykai pasirinktinai: iš 
ekonomikos bei verslo ir vadybos 
krypčių 

0,3 * SD + 0,7 * AS + P 

Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines bakalauro 
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. 
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir 
papildomąsias studijas baigę kituose universitetuose, į 
programas gali pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos 
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 
reikalavimus papildomosios studijoms ir galėtų būti 
prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

0,3 * SD + 0,7 * 
((AS+M3)/2)) + P 

1) Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20 ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos, apskaitos ir audito bei kitų dalykų pasirinktinai iš 
verslo ir vadybos krypčių (žr. studijų programų dalykų įskaitymo sąrašą). Tais atvejais, kai dalykas buvo studijuojamas daugiau nei vieną 
semestrą (arba jei pažymys yra apskaičiuojamas iš kelių užskaitomų dalykų), naudojama paprasto aritmetinio vidurkio išraiška. Jei stojantysis iš 
į konkursinį balą įeinančio dalyko turi įskaitą, tai laikoma, kad pažymys lygus 5. Jei stojantysis neturi pasirinktinų verslo ir vadybos krypčių dalykų 
sąraše nuodyto vieno ar kelių dalykų, vietoje jo/jų į konkursinio balo formulę įrašomas 0. 

2) Asmenims, stojantiems į „Apskaitos ir finansų valdymo“ studijų programą, būtina mokėti anglų kalbą, jei studentas norės klausyti pasirenkamus 
dalykus anglų k. 

 
 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos 
universitetinėse studijose 

išklausyti studijų dalykai (SD), 
kurie reikalingi konkursiniam 

balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo 
formulė 

Rinkodara ir integruota 
komunikacija (lietuvių k. 
ir anglų k.) 

Visų sričių (visų krypčių) - 0,3 * MV + 0,7 * AS + P 

Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines bakalauro 
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. 
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir 
papildomąsias studijas baigę kituose universitetuose, į 
programas gali pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos 
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 
reikalavimus papildomosios studijoms ir galėtų būti 
prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

0,3 * MV + 0,7 * 
((AS+M3)/2)) + P 

Rinkodara ir integruota komunikacija (lietuvių ir anglų k.):  
1) Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20 ECTS kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos, rinkodaros bei kitų dalykų pasirinktinai iš verslo ir 

vadybos bei ekonomikos krypčių arba kitų su programos turiniu susijusių socialinių mokslų (žr. studijų programų dalykų įskaitymo sąrašą). 
2) Stojantieji į „Rinkodarą ir integruotą komunikaciją“ (lietuvių ir anglų k.) stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo tvarkaraštyje nurodytomis 

datomis privalo atvykti į motyvacinį pokalbį. Stojantiesiems į programos variantą anglų kalba, motyvacinis pokalbis vyks anglų kalba. Motyvacinio 
pokalbio turinys yra patalpintas adresu: http://www.evaf.vu.lt/.  

3) Asmenims, stojantiems į „Rinkodaros ir integruotos komunikacijos“ studijų programą (lietuvių ir anglų k.), būtina mokėti anglų kalbą. 

 
 

Studijų programa 
Pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptys 
(šakos), kurių studijų programas baigę asmenys 

priimami 

Pirmosios pakopos 
universitetinėse studijose 

išklausyti studijų dalykai (SD), 
kurie reikalingi konkursiniam 

balui apskaičiuoti 

Konkursinio balo 
formulė 

Ekonominė analizė 
(lietuvių k.) 
Valstybės ekonominė 
politika (lietuvių k.), NL ir 
I  
Finansai ir 
bankininkystė (lietuvių ir 
anglų k.) 

Visų sričių (visų krypčių) Mikroekonomika 
Makroekonomika 
Ekonometrija  
3 dalykai pasirinktinai: iš 
ekonomikos bei verslo ir vadybos 
krypčių 

0,3*SD + 0,7*AS + P 

Baigę visų sričių (visų krypčių) profesines bakalauro 
studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. 
Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir 
papildomąsias studijas baigę kituose universitetuose, į 
programas gali pretenduoti tik tuo atveju, jeigu baigtos 
papildomosios studijos atitinka Vilniaus universiteto 
Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 
reikalavimus papildomosios studijoms ir galėtų būti 
prilygintos šio fakulteto papildomosioms studijoms. 

0,3*SD + 
0,7*((AS+M3)/2)) + P 

1) Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau nei 20 ECTS kreditų iš mikroekonomikos, makroekonomikos, ekonometrijos bei kitų dalykų pasirinktinai 
iš ekonomikos bei verslo ir vadybos krypčių (žr. studijų programų dalykų įskaitymo sąrašą). Tais atvejais, kai dalykas buvo studijuojamas daugiau 
nei vieną semestrą (arba jei pažymys yra apskaičiuojamas iš kelių užskaitomų dalykų), naudojama paprasto aritmetinio vidurkio išraiška. Jei 
studentas iš į konkursinį balą įeinančio dalyko turi įskaitą, tai laikoma, kad pažymys lygus 5. Jei stojantysis neturi pasirinktinų ekonomikos bei 
verslo ir vadybos krypčių dalykų sąraše nuodyto vieno ar kelių dalykų, vietoje jo/jų į konkursinio balo formulę įrašomas 0.  

2) Asmenims, baigusiems visų sričių (visų krypčių) universitetines studijas ir stojantiems į „Valstybės ekonominės politikos“ programą, kuri vykdoma 
ištęstine forma ir sesijiniu tvarkaraščiu, nebūtina turėti 20 ECTS kreditų iš ekonomikos ir (ar) verslo ir vadybos krypčių dalykų, jeigu jie turi ne 
mažesnę nei 3 metų profilinę patirtį ir pateikia „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)“. 

4) Asmenims, stojantiems į „Ekonominė analizė“, „Finansų ir bankininkystės“ studijų programas (lietuvių arba anglų k.), būtina mokėti anglų kalbą. 

 
 
 

http://www.evaf.vu.lt/

