PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO VERSLO MOKYKLOS
PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į papildomąsias studijas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priėmimo į
Vilniaus universiteto Verslo mokyklos (toliau – VU VM) organizuojamų papildomųjų
studijų (toliau – Papildomosios studijos) tvarką ir sąlygas.
2. Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis
išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės
pakopos studijoms.
3. Papildomųjų studijų tikslas – papildyti jau įgytą išsilavinimą ir suteikti žinių, reikalingų
sėkmingoms studijoms VU VM Verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės magistrantūros
studijų programose.
4. VU VM yra organizuojamos Verslo vadybos Papildomosios studijos sesijiniu tvarkaraščiu.
Jų trukmė yra 1 semestras, apimtis – 30 kreditų. Baigus šias studijas išduodamas
Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas.
5. Papildomosios studijos organizuojamos rudens ir pavasario semestruose. Rudens semestro
studijos vyksta nuo spalio 1 d. iki sausio 26 d., pavasario semestro studijos vyksta nuo kovo
1 d. iki birželio 30 d.
II SKYRIUS
PRIĖMIMO SĄLYGOS IR EIGA
6. Į Papildomąsias Verslo vadybos studijas priimami asmenys, turintys verslo ir vadybos,
ekonomikos, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį
laipsnį.
7. Į Papildomąsias studijas stojantieji kviečiami konkurso būdu pagal konkursinį balą.
Stojančiųjų į Papildomąsias studijas konkursinis balas skaičiuojamas pagal žemiau pateiktą
formulę:
VS+D
VS – diplomo priedėlio (priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo(-ųjų)
egzamino(-ų) pažymį(-ius), svertinis vidurkis. Svertinis studijų rezultatų vidurkis
skaičiuojamas kiekvieno laikyto dalyko (modulio) kreditų skaičiaus ir gauto įvertinimo
sandaugų sumą padalinus iš laikytų dalykų (modulių) kreditų sumos pagal formulę (kurioje:
ki – dalyko (modulio) kreditų skaičius, pi – dalyko (modulio) įvertinimas balais, n – laikytų
dalykų (modulių) skaičius; laikytų dalykų skaičius n yra lygus visų tą semestrą pažymiais
vertinamų dalykų skaičiui, nepriklausomai nuo jų pasiekimų įvertinimo):

D – baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino pažymys (pažymių vidurkis) arba
baigiamųjų egzaminų pažymių vidurkis;
8. Konkursinio balo apskaičiavimo, nurodyto šio Aprašo 7 punkte, išimtys:
8.1. Stojantiesiems, baigusiems neuniversitetines pirmosios pakopos studijas 2011 m. ir
anksčiau, dalykų apimtys perskaičiuojamos į Europos kreditų perkėlimo sistemos (toliau
– ECTS) kreditus nacionalinių kreditų skaičių dauginant iš koeficiento 1,5.
8.2. Diplomo priedėlio (priedo) penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami. Kitų ne
dešimties balų vertinimo sistemų pažymiai pirmiausia perskaičiuojami į dešimties balų
vertinimo sistemą ir tik paskui skaičiuojamas konkursinis balas.
8.3. Stojantiesiems, kurių neuniversitetinių pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlyje
(priede) nėra nurodyta dalykų apimtis kreditais, konkursinis balas yra diplomo priedėlio
(priedo) pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų)
pažymį (-ius), aritmetinis vidurkis.
9. Stojantieji į Papildomąsias studijas turi pateikti šiuos dokumentus1:
9.1. prašymą (VU VM direktoriaus įsakymu patvirtintą formą) dalyvauti konkurse;
9.2. aukštojo mokslo baigimo diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijas (originalą parodyti);
9.3. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją (originalą parodyti);
9.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jeigu ne visi teikiami dokumentai
yra ta pačia pavarde (vardu), kopiją;
10. Priėmimas į Papildomąsias studijas vykdomas rudens ir pavasario semestrams. Prašymus
dalyvauti priėmime studijoms nuo rudens semestro stojantieji gali pateikti iki rugsėjo 15 d.,
studijoms nuo pavasario semestro – iki vasario 15 d.
11. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai stojantysis pateikia visus reikalingus šio
Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus,
prašymas nenagrinėjamas.
12. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Vilniaus universitetu (toliau – Universitetas)
sudaro Sutartį (ne vėliau nei likus 5 darbo dienoms iki studijų pradžios) ir Rektoriaus
įsakymu yra priimami studijuoti.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Papildomųjų studijų programa paprastai vykdoma tik sudarius ne mažesnę kaip 10
klausytojų grupę. Galutinį sprendimą dėl studijų vykdymo priima VU VM priėmimo
komisija.
14. Visais Apraše nenumatytais atvejais sprendimus su priėmimu susijusiais klausimais priima
VU VM priėmimo komisija.
15. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo VU VM taryboje dienos. Visi šio Aprašo pakeitimai
tvirtinami VU VM tarybos, išdėstant juos nauja šio Aprašo redakcija.
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Stojantieji skenuotas dokumentų kopijas gali siųsti el. paštu priemimas@vm.vu.lt

