
Priėmimo procedūros Data ir laikas 

         Elektroninės registracijos metu stojančiojo į VDA magistrantūros studijas anketa užpildoma (toliau – stojančiojo anketa) ir įkeliami visi reikalingi 

dokumentai (žr. Priėmimo taisyklių 4 punktą) www.vda.lt tinklapyje.                                                                                                                                                           

         Stojančiojo registracija patvirtinama elektroniniu būdu, nurodytų el. pašto adresu išsiunčiant stojančiajam suteiktą registracijos numerį.                           

        Galima teikti du pageidavimus (stojančiojo anketoje nurodoma iki dviejų studijų programų).                                                                                                                       

         Už pakartotiną dokumentų pateikimą (stojančiojo anketos koregavimą), stojančiajam nutarus pakeisti programą, imamas papildomas 8 Eur mokestis. 

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į architektūros ir menotyros krypčių studijų programas. Elektroninė registracija:                 

2020-06-15 – 2020-06-17 iki 16 val. 

Į menotyros krypties studijų programą stojamieji pokalbiai vyksta VDA  Vilniaus fakultete Vilniuje, pagal 

Akademijos tinklapyje paskelbtus tvarkaraščius. Tvarkaraščiuose nurodoma stojamųjų pokalbių vieta, data, laikas 

pagal stojančiojo registracijos numerį.  

Stojamųjų pokalbių pradžia:  

2020-06-18 10 val.`                                                                            

Sudaryta konkursinė eilė ir konkursiniai balai, stojamųjų pokalbių rezultatai architektūros ir menotyros kryptyse 

skelbiami VDA tinklapyje. 

2020-06-19 17 val. 

Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų priėmimo komisija priima ir jas 

nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą. 

2020-06-22 10–12 val. 

Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų išnagrinėjamos ir skelbiamos. 2020-06-22 17 val. 

Pakviestųjų sąrašas skelbiamas VDA tinklapyje. 2020-06-22 17 val. 

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas VDA Vilniaus fakultete Vilniuje. 2020-06-23, 25 10–16 val. 

Stojančiojo anketos ir kitų dokumentų registravimas į meno objektų restauravimo, fotografijos ir medijų, dailės 

ir dizaino krypčių studijų programas. 
Elektroninė registracija:                     

2020 07 mėn. 1-2, 3 ir 7 dienomis iki 

17 val. 

Stojamieji pokalbiai vyksta VDA Vilniaus fakultete Vilniuje, pagal Akademijos tinklapyje paskelbtus tvarkaraščius. 

Tvarkaraščiuose nurodoma stojamųjų pokalbių vieta, data, laikas pagal stojančiojo registracijos numerį.  
Stojamųjų pokalbių pradžia:  

2020-07-09 10 val. 

Stojamųjų pokalbių rezultatai meno objektų restauravimo, fotografijos ir medijų, dailės ir dizaino kryptyse 

skelbiami VDA tinklapyje.  

2020-07-10 17 val. 

Apeliacijas dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų priėmimo komisija priima ir jas 

nagrinėja pagal stojančiojo motyvuotą pareiškimą. 

2020-07-13 10–14 val. 

Apeliacijos dėl konkursinio vertinimo, stojamųjų pokalbių vertinimo rezultatų išnagrinėjamos ir skelbiamos. 2020-07-13 16 val. 

Pakviestųjų sąrašas skelbiamas VDA tinklapyje. 2020-07-13 17 val. 

Pakviestųjų studijuoti studijų sutarčių pasirašymas VDA Vilniaus fakultete Vilniuje. 2020-07-14, 15, 16  10–16 val. 

  

http://www.vda.lt/

