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Vilniaus dailės akademija 

  

VILNIAUS  DAILĖS  AKADEMIJOS PAPILDOMŲ STUDIJŲ BENDRŲJŲ  

REIKALAVIMŲ  APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
1. Vilniaus dailės akademijos papildomų studijų apraše (toliau – aprašas) pateikiama papildomų 

studijų studentų priėmimo, organizavimo ir vykdymo tvarka.  

2. Papildomos studijos – tai mokamos studijos, apimančios pagrindinių 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 magistrantūros 

studijoms.  

3. Šis aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (2016 

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

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

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

studijų įstatyme vartojamoms sąvokoms. 

 

 II. STUDENTAI  
 

5. Papildomos studijos organizuojamos asmenims, ketinantiems studijuoti Vilniaus dailės 

akademijos magistrantūros studijų programose, šiuo atveju:  

5.1. kai asmuo yra baigęs tos pačios arba artimos (nustato MA studijų programos, į kurią asmuo 

ketina pretenduoti, vadovas) krypties kolegines studijas (įgijęs profesinio bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį);  

5.2. kai pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių 

pirmosios pakopos studijų pagrindine  kryptimi.     
 

III. STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA IR APIMTIS  
 

6. Papildomų studijų programa sudaroma taip, kad asmuo įgytų kompetencijas ir pasiekimus, 

reikalingus studijoms atitinkamos krypties magistrantūroje.  

7. Papildomų studijų apimtis yra iki 60 kreditų  

8. Įvertinus asmens, turinčio profesinio bakalauro ar universitetinio bakalauro kvalifikacinį 

laipsnį, įgytas ir būtinas įgyti naujas kompetencijas ir pasiekimus sudaromas individualus studijų planas. 

Individualų studijų planą kiekvienam semestrui, suderinęs su katedros vedėju, sudaro studijų programos 

vadovas.  

 

IV. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS  
 

9. Papildomos studijos vykdomos prieš priimant į magistrantūrą. 

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

pakopos nuolatinių studijų studentais pagal atitinkamo fakulteto (padalinio) sudarytą tvarkaraštį, 

atskirais atvejais – pagal atskirą tvarkaraštį.  



11. Papildomų studijų dalykai gali būti studijuojami savarankiškai, bet būtinai atsiskaitant pagal 

patvirtintą programą.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Asmeniui, baigusiam papildomas studijas, išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę 

dalyvauti konkurse į atitinkamą magistrantūros studijų programą.  

13. Papildomos studijos yra mokamos. Mokėjimo pagrindas yra Klausytojo studijų sutartis, kuri 

sudaroma kiekvienam studijų semestrui. 

14. Papildomų studijų kaina priklauso nuo studijų plano apimties kreditais. Papildomų studijų 

įmoka apskaičiuojama pagal formulę:  

Studijų įmoka = (nuolatinių studijų semestro kaina/30)* 1 semestro studijų plano apimtis 

kreditais. 
 

Formulės paaiškinimai: 

Nuolatinių studijų semestro kaina – norminė studijų kaina, kurią tvirtina LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministras; 

30 – įprasta nuolatinių studijų vieno semestro apimtis kreditais; 

Studijų plano apimtis kreditais – katedros vedėjo sudaryto studijų plano apimtis kreditais. 
15. Į magistrantūros studijas priimama konkurso tvarka. Konkurso tvarka skelbiama priėmimo 

taisyklėse.  


