
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO, VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS IR 

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO BENDRAI VYKDOMO 

STOJAMOJO MENINIO ARCHITEKTŪRINIO IŠSILAVINIMO EGZAMINO 

UŽDUOČIŲ PARENGIMO IR VYKDYMO 2020 M. TVARKOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto bendrai vykdomo stojamojo meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino 

užduočių parengimo ir vykdymo 2020 m. tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nusako bendrojo 

priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas (toliau – LAMA BPO) meninio architektūrinio 

išsilavinimo egzamino stojantiesiems į architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių 

valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, kuris vyks pagrindinės ir 

papildomos stojamųjų egzaminų sesijų metu, parengimo ir vykdymo tvarką. Aprašas parengtas 

vadovaujantis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2019 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 

2019-11-01 „Dėl 2020 m. stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 

konkursinio balo sudarymo  principų ir kriterijų patvirtinimo“ 9 punktu ir Stojančiųjų į pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų 

stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1407, 22 

punktu. 

2. Meninio architektūrinio išsilavinimo stojamąjį egzaminą (toliau – egzaminas) bendrai 

vykdo trys universitetinės aukštosios mokyklos (toliau – AM): Kauno technologijos universitetas                 

(toliau – KTU), Vilniaus dailės akademija (toliau – VDA) ir Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas      (toliau – VGTU). 

3. 2020 m. vasaros pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu, 2020 m. liepos 29 d., 

egzaminas, laikantis nustatytų dėl COVID-19 pandemijos  saugumo reikalavimų, vykdomas trijose 

vietose Vilniuje ir Kaune: Kaune – KTU Statybos ir architektūros fakultete, Studentų g. 48, Vilniuje 

– VDA Architektūros katedroje, Malūnų g. 5, VGTU Architektūros rūmuose, Pylimo g. 26 / Trakų 

g. 1.  Stojantiesiems, dėl ligos ar kitos labai svarios priežasties, kurią galima pagrįsti, tai įrodančiais 

dokumentais, nedalyvavusiems pagrindiniame egzamine, pakartotinis egzaminas vyks 2020 m. 

rugpjūčio 5 d., egzaminas vykdomas tik Kaune – KTU Statybos ir architektūros fakultete, Studentų 

g. 48. Susiklosčius ekstremaliai situacijai, egzaminas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, apie jo 

vykdymo tvarką paskelbiant ne vėliau kaip dvi savaitės iki numatytos egzamino datos. 

4. Pasirengimą egzaminui ir jo vykdymą užtikrina egzamino administravimo grupė (toliau – 

AG) – KTU, VDA ir VGTU atstovai administratoriai (toliau – administratoriai), po vieną iš 

kiekvienos AM, kuriuos skiria šių AM vadovai. AM  vadovai bendru sutarimu vieneriems metams 

iš AG narių skiria egzamino koordinatorių (2020 m. – KTU), kuris vadovauja AG darbui 

pagrindinės ir papildomos stojamųjų egzaminų sesijų metu, atsako už šio Aprašo parengimą, 

užduočių parengimą egzaminui, sklandų egzaminų vykdymą, darbų vertinimo organizavimą, 

rezultatų paskelbimą, įstojusiųjų egzamino darbų perdavimą AM, apeliacinės komisijos darbo 

organizavimą. AM vadovai skiria po du auditorijų priežiūros egzamino metu narius, kurie yra 

pavaldūs egzamino koordinatoriui arba atitinkamos AM administratoriui. Egzamino dieną šie 

asmenys (prižiūrėtojai) vyksta į AM, kurioje laikomas egzaminas (pvz., iš VDA vienas vyksta į 

KTU, kitas – į VGTU). AM, kurioje vyksta egzaminas, papildomai skiria tiek auditorijų 

prižiūrėtojų, keliose auditorijose vyksta egzaminas. 

5. Visų egzamino pasirengimo ir vykdymo grupių bei komisijų narius, t. y. koordinavimo, 

užduočių rengimo, administravimo ir vertinimo, skiria AM vadovai, prižiūrėtojų grupės narius 

skiria AM administratorius. 

 
 
























