
 

 

 

PATVIRTINTA 
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ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr.  V-69 
 

STUDENTŲ, PRIIMAMŲ 2022 METAIS Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS, NORMINĖS UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ KAINOS 
 

Eil. 
Nr. 

Studijų kryptis (studijų programų grupė)  

Norminės studijų kainos (Eur) 

pirmoji studijų 

pakopa 

antroji studijų 

pakopa 

trečioji studijų 

pakopa 

profesinės studijos 

rezidentūra  kitos studijos 

nuolatinė 

studijų 

forma 

ištęstinė 

studijų 

forma 

nuolatinė 

studijų 

forma 

ištęstinė 

studijų 

forma 

nuolatinė 

studijų 

forma 

ištęstinė 

studijų 

forma 

nuolatinė 

studijų 

forma 

ištęstinė 

studijų 

forma 

nuolatinė 

studijų 

forma 

ištęstinė 

studijų 

forma 

1. 

Lingvistikos, literatūrologijos, kalbos 
studijų kryptys, istorijos, filosofijos, 

teologijos, paveldo studijų, religijos studijų, 

kultūros studijų, menotyros, ekonomikos, 
politikos mokslų, sociologijos, socialinio 

darbo, antropologijos, visuomeninės 

geografijos, informacijos paslaugų, 

komunikacijos, leidybos, žurnalistikos 
studijų kryptys, teisės, verslo ir viešosios 

vadybos studijų krypčių grupės 

2 704 1 803 4 096 2 731 11 045 7 363 -  -  -  - 

2. 

Archeologijos studijų kryptis, ugdymo 

mokslų, informatikos mokslų, fizinių 
mokslų, gyvybės mokslų studijų krypčių 

grupės, burnos priežiūros, visuomenės 

sveikatos, farmacijos, mitybos, medicinos 
technologijų studijų kryptys, žemės ūkio 

mokslų, inžinerijos mokslų (išskyrus pilotų 

rengimą), technologijų mokslų studijų 
krypčių grupės, psichologijos, klasikinių 

studijų, filologijos pagal kalbą, vertimo, 

regiono studijų kryptys, matematikos 

mokslų studijų krypčių grupė, reabilitacijos, 
slaugos ir akušerijos, laisvalaikio sporto 

studijų kryptys 

3 524 2 349 4 916 3 277 11 045 7 363 -  -  3 524 2 349 



 

 

3. 

Dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų 

meno, meno objektų 
restauravimo, pasiekimų sporto, visuomenės 

saugumo, architektūros, kraštovaizdžio 

architektūros, medicinos studijų kryptys 

4 795 3 197 6 187 4 125 11 045 7 363 7 814 5 209 -  - 

4. 
Muzikos, odontologijos studijų kryptys, 
veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė 

7 819 5 213 9 211 6 141 11 045 7 363 10 838 7 225 - - 

5. Pilotų rengimo studijos 17 060 11 373 18 452 12 301 11 045 7 363 - - - - 

_______________________ 
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Eil. 

Nr. 
Studijų kryptis (studijų programų grupė) 

Norminės studijų kainos (Eur) 

pirmoji studijų pakopa, trumposios 

studijos 
profesinės studijos 

nuolatinė studijų 
forma 

ištęstinė studijų 
forma 

nuolatinė studijų 
forma 

ištęstinė studijų 
forma 

1. 
Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių 

grupės 
1 853 1 235 -  - 

2. 

Gyvybės mokslų, sveikatos mokslų (išskyrus medicinos 
technologijas), žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos 

mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų, humanitarinių 

mokslų (išskyrus Lietuvių kalbos gestų vertimą) studijų krypčių 
grupės 

2 535 1 690 -  - 

3. 
Medicinos technologijų studijų kryptis, veterinarijos mokslų, ugdymo 

mokslų studijų krypčių grupės, Lietuvių kalbos gestų vertimo studijos 
2 915 1 943 2 915 1 943 

4. 
Teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų 

restauravimo, visuomenės saugumo studijų kryptys 
3 885 2 590 -  - 

5. Muzikos studijų kryptis 7 279 4 853 -  - 

______________________ 


