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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS PAPILDOMŲ STUDIJŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA) papildomų studijų bendrųjų reikalavimų 

tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja papildomų studijų studentų priėmimo, studijų 

organizavimo ir vykdymo tvarką.  

2. Papildomos studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis 

išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos aukštesnės pakopos studijoms, t. y. 

ankstesnių studijų metu įgytos kompetencijos, nuostatos, gebėjimai ir žinios nėra pakankamos 

sėkmingoms pasirinktos krypties magistrantūros studijoms. 

3. Šis aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu 

(2016 m. birželio 29 d. NR. XII-2534), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 „Dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dailės, dizaino, medijų meno, meno 

objektų restauravimo ir menotyros studijų krypčių, kurių studijos vykdomos VDA, aprašais. 

4. Visos sąvokos, vartojamos šiame apraše, neprieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatyme vartojamoms sąvokoms. 

 

II. PRIĖMIMAS 

 

5. Papildomos studijos organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti VDA 

magistrantūros studijų programose, šiuo atveju:  

5.1. kai asmuo yra baigęs tos pačios arba kitos krypties kolegines studijas (įgijęs profesinio 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį);  

5.2. kai asmuo yra baigęs ne menų studijų krypčių grupės universitetinės bakalauro studijas. 

6. Asmenys, pretenduojantys į papildomas studijas, likus semestrui iki numatytų 

stojamųjų egzaminų į antros pakopos studijas, studijų programos vadovui turi pateikti:  

6.1. asmens duomenis, reikalingus klausytojo sutarčiai sudaryti; 

6.2. išsilavinimo dokumento kopijas (diplomo ir jo priedėlio); 

6.3. kūrybinių darbų aplanką, kuris atspindėtų sukauptą kūrybinę patirtį norimoje studijuoti 

srityje; 

6.4. CV, jeigu vertinama kūrybinio ar profesinio darbo patirtis.  

 

III. STUDIJŲ STRUKTŪRA 
 

7. Papildomų studijų planas apima pagrindinių (pirmos pakopos) studijų dalykus, kurių 

nėra studijavę ketinantieji stoti į magistrantūrą, nors šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų 

pakankamai kompetencijų, nuostatų, gebėjimų ir žinių, reikalingų sėkmingoms atitinkamos krypties 

magistrantūros studijoms. 

8. Asmenims, ketinantiems studijuoti VDA magistrantūros studijų programose, papildomų 

studijų apimtis priklauso nuo įgyto išsilavinimo ir turimų žinių bei kompetencijų: 

 



 

Studijų krypties, į kurios 

MA studijas pretenduojama, 

pavadinimas 

Studijų 

apimtis 
Kokio pasirengimo asmenys priimami 

Dizaino kryptis 

25-35 ECTS 

Įgiję menų krypčių grupės profesinį bakalauro 

arba kitų studijų krypčių universitetinį 

bakalauro laipsnį. 
Dailės kryptis 

Meno objektų restauravimo 

kryptis 

Dizaino kryptis 

Ne mažiau 

negu 9 ECTS 

Įgiję menų krypčių grupės profesinį bakalauro 

arba kitų studijų krypčių universitetinį 

bakalauro laipsnį ir turintys ne trumpesnę kaip 

2 metų* kūrybinio ar profesinio darbo patirtį 

srityje, susijusioje su studijomis. 

Dailės kryptis 

Meno objektų restauravimo 

kryptis 

Medijų meno kryptis 25–35 ECTS 
Įgiję kitų studijų krypčių profesinį bakalauro 

arba universitetinį bakalauro laipsnį. 

Medijų meno kryptis 
Ne mažiau 

negu 9 ECTS 

Įgiję menų krypčių grupės profesinį bakalauro 

laipsnį. 

 

Įgiję kitų studijų krypčių profesinį bakalauro 

arba universitetinį bakalauro laipsnį ir turintys 

ne trumpesnę kaip 2 metų* kūrybinio ar 

profesinio darbo patirtį srityje, susijusioje su 

studijomis.  

Menotyros kryptis 30–60 ECTS Įgiję profesinį bakalauro laipsnį. 

Menotyros kryptis 15–30 ECTS 

Įgiję profesinį bakalauro laipsnį ir turintys ne 

trumpesnę kaip 2 metų* profesinio darbo patirtį 

srityje, susijusioje su studijomis. 
* Ekspertinį profesinės/kūrybinės patirties vertinimą atlieka studijų programos komitetas. 

 

9. Įvertinus asmens ankstesnių studijų turinį, įgytas ir būtinas įgyti naujas kompetencijas ir 

pasiekimus, sudaromas individualus studijų planas.  

10. Individualų studijų planą sudaro studijų programos, į kurios antrosios pakopos studijas 

pretenduojama, vadovas. 

 

IV. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS  
 

11. Papildomų studijų programos dalykai studijuojami ir už juos atsiskaitoma kartu su 

pirmosios pakopos nuolatinių studijų studentais pagal studijas organizuojančio padalinio sudarytą 

tvarkaraštį, atskirais atvejais – pagal atskirą tvarkaraštį. 

12. Papildomos studijos yra mokamos. Mokėjimo pagrindas yra Klausytojo studijų sutartis, 

kuri sudaroma semestro pradžioje ir joje nurodomi konkrečiame semestre studijuojami dalykai, jų 

apimtis ECTS kreditais ir įmokos už studijas dydis. 

13. Papildomų studijų kaina priklauso nuo studijų plano apimties kreditais ir 

apskaičiuojama kreditų skaičių dauginant iš 1 BSI (BSI – bazinė socialinė išmoka). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Asmeniui, išklausiusiam papildomas studijas, kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas. 

Studijų pabaigoje išduodama akademinė pažyma. 

15. Jeigu papildomų studijų plano apimtis suderinama su magistrantūros studijų procesu, 

papildomos studijos gali būti vykdomos lygiagrečiai su magistrantūros studijomis. 

16. Į magistrantūros studijas stojantieji priimami konkurso tvarka, kuri reglamentuojama 

priėmimo į VDA antrosios pakopos studijas taisyklėse. 

_____________________ 


