
 

PASIŪLYMAS KOLEGIJOS ABSOLVENTAMS 

 

Nuo 2018 metų kolegijų absolventai, turintys ne mažesnę nei dvejų metų susijusią darbo patirtį, 

turi galimybę stoti į socialinių mokslų arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių 

darbo pobūdį atitinkančios studijų krypties antrosios pakopos studijas. Stojant reikės pateikti 

įmonės, padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens išduotą pažymą, kurioje nurodoma darbo vieta, 

pareigos, pagrindinės darbo funkcijos ir data, nuo kada ir iki kada buvo užimamos nurodytos 

pareigos. Taip pat reikalinga gauti leidimą stoti. 

 

2019-2020 mokslo metais Verslo vadybos fakultetas gali pasiūlyti tokias magistrantūros 

studijų programas lietuvių ir anglų kalba: 

1. Finansų inžinerija: 

a. Investavimo vadybos specializacija; 

b. Vertės inžinerijos specializacija; 

c. Finansinių technologijų (FinTech) specializacija. 

2. Ekonomikos inžinerija: 

a. Finansų ekonomikos specializacija; 

b. Globalios ekonomikos specializacija. 

3. Verslo vadyba: 

a. Elektroninių medijų vadybos specializacija; 

b. Organizacijų vadybos specializacija; 

c. Marketingo specializacija; 

d. Socialinio verslo vadybos specializacija; 

e. Tarptautinio verslo specializacija; 

4. Inžinerinė ekonomika ir vadyba (studijos tik lietuvių kalba, tinka baigusiems ne 

socialinių mokslų krypties studijas): 

a. Aviacijos vadyba specializacija; 

b. Gamybos vadybos specializacija; 

c. Inovacijų vadybos specializacija; 

d. Versliosios lyderystės specializacija; 

e. Verslo projektavimo specializcija. 

Nuoroda į magistrantūros studijų programas: 
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/informacija-
stojantiesiems/galimybe-kolegiju-absolventams-stoti-i-antrosios-pakopos-
studijas/372?nid=296062 
 

https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/informacija-stojantiesiems/galimybe-kolegiju-absolventams-stoti-i-antrosios-pakopos-studijas/372?nid=296062
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/informacija-stojantiesiems/galimybe-kolegiju-absolventams-stoti-i-antrosios-pakopos-studijas/372?nid=296062
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/informacija-stojantiesiems/galimybe-kolegiju-absolventams-stoti-i-antrosios-pakopos-studijas/372?nid=296062


 

 

2019-2020 mokslo metais Verslo vadybos fakultetas planuoja vykdyti kolegijų absolventų 

priėmimą į tokias išlyginamąsias studijų programas: 

1. Verslo vadyba; 

2. Ekonomikos inžinerija. 

Išlyginamosios studijos - tai bakalauro universitetinės studijos, skirtos kolegijų absolventams, 

baigusiems to profilio studijų programas, turintiems koleginį išsilavinimą, igijusiems profesinę 

kvalifikaciją arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį 

išsilavinimą (universitetinį bakalauro laipsnį). 

Tiems studentams, kuriems nereikalingas universitetinis bakalauro laipsnis ir nėra susijusios 

profesinės patirties, tačiau siekia magistro laipsnio, siūlome 1 metų papildomąsias studijas. 

Papildomosios studijos skirtos kolegijų ir kitų sričių bakalauro absolventams pasiruošti 

studijoms magistrantūroje. Tai studijos, apimančios pirmosios pakopos (bakalauro) studijų 

dalykus, kurių nėra studijavę pretendentai stoti į magistrantūrą. Šie dalykai yra būtini tam, kad 

studentas turėtų pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms atitinkamo profilio 

magistrantūros studijoms. 

 

 

 

2019-2020 mokslo metais Verslo vadybos fakultetas planuoja vykdyti priėmimą į tokias 

papildomųjų studijų programos: 

1. Verslo vadyba; 

2. Ekonomikos inžinerija. 

Plačiau apie mūsų vykdomas studijų programas galite rasti informacijos paspaudę šią nuorodą: 

http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/studijos/kolegiju-absolventams/281347 

 

Daugiau informacijos apie galimybes kolegijų absolventams: 

https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/kolegiju-absolventams/416?lang=1 

 

http://vv.vgtu.lt/verslo-vadybos-fakultetas/studijos/kolegiju-absolventams/281347
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/kolegiju-absolventams/416?lang=1

