
 
PARODOJE JŪSŲ LAUKIA: 

 

1. KONFERENCIJA, AKTYVI DISKUSIJA „Ateities pasirinkimai – lygtis su daugybe nežinomųjų. Kaip 

teisingai išspręsti?“ 

Dalyviai, pranešėjai: Ignas Gaižiūnas, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro Patarėjas, Donatas Staniulis, 

Thermo Fisher Scientific verslo sistemų tobulinimo programų vadovas, Tomas Prūsas, „HARJU Elekter“ 

vadovas, Artūras Solovėjus, ISM universiteto Studijų konsultantas, Linas Šablinskas, LSMU karjeros centro 

vadovas, Teresė Škutaitė, Panevėžio miesto Jaunimo reikalų komiteto pirmininkės pavaduotoja, Renata 

Škimelienė, Kalba.lt Karjeros centro vadovė, Benas Jasas, UAB „Schmitz Cargobull“, pardavimų vadovas, 

Valentinas Masilionis, Panevėžio mokymų centro direktorius, Akvilė Alauskaitė, MRU Teisės mokyklos 

dekanės patarėja komunikacijai, dr. Artūras Jurgelevičius, MRU Startup Hub vadovas, Jurgita Lieponienė, 

Panevėžio kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms, Ignas Janeliūnas, Panevėžio jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“, Domantas Palavenis, Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro genetikos 

specialybės absolventas ir kt.    
 

2. SUSITIKIMAI SU STUDIJŲ ĮSTAIGŲ ATSTOVAIS, KONSULTANTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KARJEROS KONSULTANTŲ DIRBTUVĖS – individualios konsultacijos su karjeros specialistais. 

Kauno technologijos universitetas (KTU) ir KTU Panevėžio technologijų 

ir verslo fakultetas 

Lietuvos Sveikatos Mokslų universitetas (LSMU) 

Mykolo Romerio universitetas (MRU) 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH) 

Vilniaus universitetas (VU) 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas  

LLC International University 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) 

 

Aukštaitijos profesinio rengimo centras 

Vilniaus Automechanikos ir verslo mokykla 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio rengimo centras 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

Kauno taikomosios dailės mokykla 

Kauno technologijų mokymo centras 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 

Panevėžio mokymo centras 

Rokiškio profesinis mokymo centras 

Kauno kolegija  

Kauno technikos kolegija  

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

Panevėžio kolegija 

Socialinių mokslų kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Utenos kolegija 

Vilniaus dizaino kolegija 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 



2023 M. IR 2024 M. STOJANTIEMS Į UNIVERSITETINES STUDIJAS 

Stojančių į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursiniam balui skaičiuoti naudojama iki 4 dalykų 

įvertinimų, išskyrus menų, meno dalyko pedagogikos ir teologijos studijų kryptis, kurių studijoms reikia laikyti stojamąjį egzaminą, 

bei sporto krypčių grupę, kurioje pagrindinį dalyką keičia sporto pasiekimai. 

2023 ir 2024 metų pagrindinio ir antrojo konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas pagal studijų kryptis pateiktas lentelėje, o 

trečiojo konkursinio balo dedamąją sudaro bet kuris kitas valstybinio brandos egzamino įvertinimas, o ketvirtas – lietuvių kalbos ir 

literatūros brandos egzamino įvertinimas. Jei lietuvių kalba ir literatūra yra studijų krypties pagrindinis dalykas, tai imamas užsienio 

kalbos egzaminas arba istorijos.  

Studijų kryptis, krypčių arba 

studijų programų grupė 

Konkursiniai dalykai* 

Pagrindinis 

(pirmasis) dalykas 
antrasis dalykas 

MATEMATIKOS MOKSLAI 

Matematika,  

Taikomoji matematika,  

Statistika 

Matematika 
Informacinės technologijos arba fizika,  

arba biologija, arba chemija, arba geografija 

INFORMATIKOS MOKSLAI 

Informatika,  

Informacijos sistemos,  

Programų sistemos,  

Informatikos inžinerija 

Matematika 
Informacinės technologijos arba fizika,  

arba biologija, arba chemija, arba geografija 

FIZINIAI MOKSLAI 

Chemija Chemija 
Matematika arba biologija, arba fizika,  

arba informacinės technologijos, arba geografija 

Fizika Fizika 
Matematika arba biologija, arba chemija,  

arba informacinės technologijos, arba geografija 

Geologija 

Aplinkotyra 
Matematika 

Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba 

biologija, arba geografija 

Gamtinė geografija Geografija 
Matematika arba biologija, arba fizika,  

arba informacinės technologijos, arba istorija 

GYVYBĖS MOKSLAI 

Biologija                        Genetika, 

Mikrobiologija,              Ekologija, 

Molekulinė biologija,     Biofizika 

Biologija 

Chemija arba matematika, arba 

Informacinės technologijos,  

arba fizika 

Biochemija Chemija 
Matematika arba biologija, arba fizika, arba informacinės 

technologijos 

INŽINERIJOS MOKSLAI 

Saugos inžinerija,                              Bioinžinerija, 

Aplinkos inžinerija,                           Matavimų inžinerija, 

Statybos inžinerija,                            Mechanikos inžinerija, 

Jūrų inžinerija,                                   Elektros inžinerija, 

Elektronikos inžinerija,                     Gamybos inžinerija, 

Chemijos inžinerija,                          Transporto inžinerija, 

Energijos inžinerija,                           Energijos inžinerija, 

Aeronautikos inžinerija 

Matematika 

Fizika arba chemija, arba informacinės 

technologijos, arba biologija, arba 

geografija 

TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI 

Gamtos išteklių technologijos,           Biotechnologijos, 

Polimerų ir tekstilės technologijos,    Jūrų technologijos, 

Medžiagų technologijos,                    Maisto technologijos, 

Viešasis maitinimas 

Matematika 

Chemija arba fizika, arba biologija, 

arba informacinės technologijos, arba 

geografija 

SVEIKATOS MOKSLAI 

Medicina, 

Odontologija 
Biologija Chemija arba matematika arba fizika ** 

Burnos priežiūra,                                Visuomenės mokslai, 

Farmacija,                                           Reabilitacija,  

Mityba,                                               Slauga ir akušerija,  

Kosmetologija 

Biologija Chemija arba matematika arba fizika 

Medicinos technologijos Biologija 
Chemija arba matematika arba informacinės technologijos, 

arba fizika 

VETERINARIJOS MOKSLAI 

Veterinarija Biologija Chemija arba matematika, arba fizika 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI 

Žemės ūkis,                                        Agronomija, 

Miškininkystė,                                   Gyvulininkystė, 

Žuvininkystė,                                     Maisto studijos 

Biologija 

Chemija arba matematika arba 

informacinės technologijos, arba 

geografija 



SOCIALINIAI MOKSLAI 

Ekonomika Matematika 
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba 

užsienio kalba 

Politikos mokslai,                             Socialinis darbas, 

Antropologija,                                  Visuomenės saugumas, 

Sociologija 

Istorija 

Matematika, arba informacinės 

technologijos, arba geografija, arba 

užsienio kalba 

Informacijos paslaugos, 

Komunikacija, 

Leidyba,                      Žurnalistika 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, 

arba geografija 

Visuomeninė geografija Geografija 
Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, 

arba užsienio kalba 

Psichologija Matematika Biologija 

TEISĖ 

Teisė Istorija 
Matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio 

kalba 

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 

Verslas,        Vadyba, 

Finansai,       Apskaita, 

Rinkodara,    Žmonių išteklių vadyba 

Matematika 
Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, 

arba geografija, arba užsienio kalba 

Viešasis administravimas, 

Turizmas ir poilsis 
Istorija 

Matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, 

arba užsienio kalba 

UGDYMO MOKSLAI 

Pedagogika,    Edukologija, 

Andragogika 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės 

technologijos, arba geografija 

Pedagogika (dalyko) 

Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos, istorijos 

ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. Stojant į dviejų 

dalykų pedagogikos studijų programą, pagrindiniu dalyku gali būti bet kuris iš jų, 

tačiau konkursinio balo sandaroje dalykas negali kartotis. 

Pedagogika (meno dalyko) Stojamasis egzaminas 

HUMANITARINIAI MOKSLAI 

Lingvistika,              Literatūrologija, 

Klasikinės studijos,  Vertimas, 

Kalbos studijos,        Menotyra, 

Filologija pagal kalbą 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės 

technologijos, arba užsienio kalba 

Istorija,                   Regiono studijos, 

Archeologija,         Paveldo studijos, 

Religijos studijos,  Kultūros studijos, 

Filosofija 

Istorija 
Geografija arba užsienio kalba, arba matematika, arba 

informacinės technologijos 

Teologija 
Stojamasis 

egzaminas 

Istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės 

technologijos, arba užsienio kalba 

MENAI 

Dailė,                    Dizainas, 

Teatras,                 Kinas, 

Šokis,                    Medijų menas, 

Meno objektų restauravimas 

Stojamasis egzaminas 

Muzika Stojamasis egzaminas *** 

Architektūra, 

Kraštovaizdžio architektūra 

Stojamasis 

egzaminas 
Matematika arba informacinės technologijos arba fizika 

SPORTAS 

Pasiekimų sportas, 

Laisvalaikio sportas 
Sporto pasiekimai 

Biologija arba matematika, arba chemija, arba informacinės 

technologijos, arba geografija 

* - konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai 

** - 2024 m. medicinos ir odontologijos studijų krypčių konkursinio balo sandaroje antrojo dalyko įvertinimas yra matematikos ir 

chemijos įvertinimų vidurkis. 

*** - muzikos kryptyje rekomenduojama laikyti muzikologijos egzaminą, už jį skiriami papildomi balai. 

 

2023 M. IR 2024 M. STOJANTIEMS Į KOLEGINES STUDIJAS 

 
Stojančių į kolegines studijas konkursiniam balui skaičiuoti naudojama iki 4 dalykų įvertinimų, išskyrus menų, meno dalyko 

pedagogikos ir teologijos studijų kryptis, kurių studijoms reikia laikyti stojamąjį egzaminą, bei sporto krypčių grupę, kurioje pagrindinį 

dalyką keičia sporto pasiekimai. 

2023 ir 2024 metų pagrindinio (pirmojo) ir antrojo konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas pagal studijų kryptis pateiktas 

lentelėje, o trečiojo konkursinio balo dedamąją sudaro bet kuris kitas valstybinio brandos egzamino įvertinimas, o ketvirtas – lietuvių 

kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas. Jei lietuvių kalba ir literatūra yra studijų krypties pagrindinis dalykas, tai imamas 

užsienio kalbos egzaminas arba istorijos 

 



Studijų kryptis, krypčių arba 

studijų programų grupė 

Konkursiniai dalykai* 

Pagrindinis 

(pirmasis) dalykas 
antrasis dalykas 

INFORMATIKOS MOKSLAI 

Informatika,    Informacijos sistemos,  

Programų sistemos,     

Informatikos inžinerija 

Matematika 
Informacinės technologijos arba fizika,  

arba biologija, arba chemija, arba geografija 

FIZINIAI MOKSLAI 

Chemija Chemija 
Matematika arba biologija, arba fizika,  

arba informacinės technologijos, arba geografija 

INŽINERIJOS MOKSLAI 

Matavimų inžinerija,                  Statybos inžinerija, 

Mechanikos inžinerija,               Jūrų inžinerija, 

Elektros inžinerija,                     Elektronikos inžinerija, 

Gamybos inžinerija,                   Chemijos inžinerija, 

Transporto inžinerija,                 Energijos inžinerija, 

Aeronautikos inžinerija,             Aplinkos inžinerija 

Matematika 
Fizika arba chemija, arba informacinės 

technologijos, arba biologija, arba geografija 

TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI 

Polimerų ir tekstilės technologijos,   Biotechnologijos,                        

Medžiagų technologijos,                  Jūrų technologijos, 

Maisto technologijos,                      Viešasis maitinimas 

Matematika 
Chemija arba fizika, arba biologija, arba 

informacinės technologijos, arba geografija 

SVEIKATOS MOKSLAI 

Burnos priežiūra,                       Farmacija,  

Mityba,                                      Slauga ir akušerija, 

Kosmetologija,                          Reabilitacija,  

Medicinos technologijos  

Biologija 
Chemija arba matematika arba informacinės 

technologijos, arba fizika 

VETERINARIJOS MOKSLAI 

Veterinarija Biologija 
Chemija arba matematika arba informacinės technologijos, arba 

fizika 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI 

Žemės ūkis, 

Miškininkystė 
Biologija 

Chemija arba matematika arba informacinės technologijos, arba 

geografija 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

Ekonomika Matematika 
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba 

užsienio kalba 

Socialinis darbas Istorija 
Matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, 

arba užsienio kalba 

Informacijos paslaugos, 

Komunikacija 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba 

geografija 

Psichologija Matematika Biologija 

TEISĖ 

Teisė Istorija 
Matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio 

kalba 

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 

Verslas, Vadyba, Finansai, Apskaita, 

Žmonių išteklių vadyba,   Rinkodara 
Matematika 

Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba 

geografija, arba užsienio kalba 

Turizmas ir poilsis Istorija 
Matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, 

arba užsienio kalba 

UGDYMO MOKSLAI 

Pedagogika 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės 

technologijos, arba geografija 

Pedagogika (dalyko) 
Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos, istorijos ir 

kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.  

Pedagogika (meno dalyko) Stojamasis egzaminas 

HUMANITARINIAI MOKSLAI 

Filologija pagal kalbą, 

Vertimas,                Kalbos studijos 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

Istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės 

technologijos, arba užsienio kalba 

MENAI 

Dailė,  Dizainas,  Teatras,  Šokis,   Medijų menas,   Meno objektų restauravimas,  Muzika Stojamasis egzaminas 

SPORTAS 

Laisvalaikio sportas Sporto pasiekimai 
Biologija arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, 

arba geografija, arba užsienio kalba 

* - konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai 

 



Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų sąrašas  
KRYPTIS PROGRAMA AUKŠTOJI MOKYKLA 

Fiziniai mokslai 

Aplinkotyra 
Aplinkotyra ir aplinkos apsauga Vytauto Didžiojo universitetas 

Aplinkotyra ir aplinkosauga Vilniaus universitetas 

Fizika 
Aukštųjų technologijų fizika ir verslas Vilniaus universitetas 

Fizika Vilniaus universitetas 

Chemija 

Chemija Vilniaus universitetas 

Cheminė analizė Vilniaus kolegija 

Nanomedžiagų chemija Vilniaus universitetas 

Taikomoji chemija Kauno technologijos universitetas 

Geologija Geologija Vilniaus universitetas 

Gamtinė geografija 

Geografija Vilniaus universitetas 

Hidrologija ir okeanografija Klaipėdos universitetas 

Kartografija ir geografinės informacijos sistemos Vilniaus universitetas 

Meteorologija ir hidrologija Vilniaus universitetas 

Matematikos mokslai 

Matematika 

Finansų matematika Vilniaus universitetas 

Matematika ir jos taikymas Vytauto Didžiojo universitetas 

Matematika ir matematikos taikymai Vilniaus universitetas 

Taikomoji matematika 

Duomenų mokslas ir inžinerija Kauno technologijos universitetas 

Finansų ir draudimo matematika Vilniaus universitetas 

Moderniųjų technologijų matematika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Taikomoji matematika Kauno technologijos universitetas 

Statistika 

Duomenų analizės technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Duomenų mokslas Vilniaus universitetas 

Verslo duomenų analitika Vilniaus universitetas 

Technologijų mokslai 

Biotechnologijos 

Bioinžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Biotechnologija Vytauto Didžiojo universitetas 

Molekulinė biotechnologija Vilniaus universitetas 

Pramoninė biotechnologija Kauno technologijos universitetas 

Jūrų technologijos 
Jūrų laivavedyba Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

Jūrų transporto logistikos technologijos Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

Maisto technologijos 

Kulinarinis menas Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Maisto mokslas ir technologija Kauno technologijos universitetas 

Maisto produktų technologija 
Alytaus kolegija 

Utenos kolegija 

Maisto technologija 

Kauno kolegija 

Vilniaus kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Medžiagų technologijos 

Kūrybinių industrijų technologijos Kauno kolegija 

Medžiagų fizika ir nanotechnologijos Kauno technologijos universitetas 

Šviesos technologijos Vilniaus universitetas 

Polimerų ir tekstilės technologijos 

Aprangos technologijos Utenos kolegija 

Mados inžinerija Kauno technologijos universitetas 

Mados technologijos ir verslas Vilniaus kolegija 

Viešasis maitinimas Gastronomija ir maitinimo organizavimas Kauno kolegija 

Gyvybės mokslai 

Biochemija 
Biochemija Vilniaus universitetas 

Medicininė ir veterinarinė biochemija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Biologija 

Biologija Vilniaus universitetas 

Biologija ir genetika Vytauto Didžiojo universitetas 

Biologija ir jūros biotechnologija Klaipėdos universitetas 

Genetika 
Genetika Vilniaus universitetas 

Medicininė ir veterinarinė genetika Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Mikrobiologija Mikrobiologija Vilniaus universitetas 

Molekulinė biologija Molekulinė biologija Vilniaus universitetas 

Biofizika Neurobiofizika Vilniaus universitetas 

Ekologija Taikomoji ekologija Vytauto Didžiojo universitetas 

Sveikatos mokslai 

Burnos priežiūra Burnos higiena 

Kauno kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 



Panevėžio kolegija 

Utenos kolegija 

Dantų technologija 
Kauno kolegija 

Utenos kolegija 

Odontologinė priežiūra 

Kauno kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Panevėžio kolegija 

Utenos kolegija 

Farmacija 
Farmacija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Vilniaus universitetas 

Farmakotechnika Kauno kolegija 

Kosmetologija 

Estetinė kosmetologija Socialinių mokslų kolegija 

Grožio terapija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Panevėžio kolegija 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija Vilniaus kolegija 

Kosmetologija 

Kauno kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Utenos kolegija 

Medicina Medicina 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Vilniaus universitetas 

Medicinos technologijos 

Biomedicininė diagnostika Vilniaus kolegija 

  Kauno kolegija 

Optometrija Vilniaus universitetas 

Ortopedijos technologija Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Radiologija 

Kauno kolegija 

Klaipėdos universitetas 

Vilniaus kolegija 

Skubi medicinos pagalba 
Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Panevėžio kolegija 

Mityba Dietetika 

Kauno kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Odontologija Odontologija 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Vilniaus universitetas 

Reabilitacija 

Ergoterapija 

Kauno kolegija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus universitetas 

Kineziterapija 

Alytaus kolegija 

Kauno kolegija 

Klaipėdos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Lietuvos sporto universitetas 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Panevėžio kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus universitetas 

Slauga ir akušerija 

Akušerija 
Kauno kolegija 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Bendrosios praktikos slauga 

Alytaus kolegija 

Alytaus kolegija 

Kauno kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Panevėžio kolegija 

Socialinių mokslų kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Utenos kolegija 

Vilniaus kolegija 

Slauga 

Klaipėdos universitetas 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Vilniaus universitetas 

Visuomenės sveikata 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata Lietuvos sporto universitetas 

Veterinarinė maisto sauga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Visuomenės sveikata Klaipėdos universitetas 



Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Vilniaus universitetas 

Veterinarijos mokslai 

Veterinarija 
Veterinarija Vilniaus kolegija 

Veterinarinė medicina Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Žemės ūkio mokslai 

Agronomija Agronomija Vytauto Didžiojo universitetas 

Gyvulininkystė 
Gyvūno ir žmogaus sąveika Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Gyvūnų mokslas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Maisto studijos 
Maisto kokybė ir sauga Vytauto Didžiojo universitetas 

Maisto mokslas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Miškininkystė 
Miškininkystė Vytauto Didžiojo universitetas 

Miškininkystė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

Žemės ūkis 

Agroverslo technologijos 
Vilniaus kolegija 

Kauno kolegija 

Kraštovaizdžio dizainas Vytauto Didžiojo universitetas 

Sodininkystė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija 

Žemės ūkio technologija Utenos kolegija 

Humanitariniai mokslai 

Lingvistika 

Anglų ir kita užsienio kalba Vilniaus universitetas 

Anglų ir kita užsienio kalba (švedų klb.) Vilniaus universitetas 

Naujųjų medijų kalba Kauno technologijos universitetas 

Filologija pagal kalbą 

Anglų filologija 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Anglų kalba ir literatūra LCC tarptautinis universitetas 

Frankofonijos šalių kalba ir kultūra Vytauto Didžiojo universitetas 

Ispanų filologija Vilniaus universitetas 

Italistika ir romanų kalbos Vytauto Didžiojo universitetas 

Italų filologija Vilniaus universitetas 

Lenkų filologija Vilniaus universitetas 

Lietuvių filologija 
Vilniaus universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Lietuvių filologija ir leidyba 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas 

Lietuvių filologija ir reklama Vilniaus universitetas 

Prancūzų filologija Vilniaus universitetas 

Rusų filologija Vilniaus universitetas 

Skandinavistika Vilniaus universitetas 

Vokiečių filologija Vilniaus universitetas 

Vokiečių kalba ir komunikacija Vytauto Didžiojo universitetas 

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba Mykolo Romerio universitetas 

Kalbos studijos 

Anglų kalba ryšiams su visuomene Kauno kolegija 

Anglų kalba tarptautinei komunikacijai Vilniaus verslo kolegija 

Verslo anglų kalba ir komunikacija Marijampolės kolegija 

Archeologija 
Archeologija Vilniaus universitetas 

Archeologija ir istorija Klaipėdos universitetas 

Regiono studijos 
Azijos studijos Vilniaus universitetas 

Regiono studijos Vytauto Didžiojo universitetas 

Menotyra 
Dailėtyra ir kuratorystė Vilniaus dailės akademija 

Menų istorija, kritika ir medijos Vytauto Didžiojo universitetas 

Istorija 

Europos istorija Klaipėdos universitetas 

Istorija 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas 

Paveldo studijos Europos paveldas Europos humanitarinis universitetas 

Teologija 
Evangeliškoji teologija LCC tarptautinis universitetas 

Katalikų teologija Vytauto Didžiojo universitetas 

Filosofija Filosofija 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Vilniaus universitetas 

Klasikinės studijos Klasikinė (lotynų ir sen. graikų) filologija Vilniaus universitetas 

Kultūros studijos Kultūros istorija ir antropologija Vilniaus universitetas 

Vertimas 

Lietuvių gestų kalbos vertimas Vilniaus kolegija 

Vertimas Vilniaus universitetas 

Vertimas ir redagavimas Mykolo Romerio universitetas 

Technikos kalbos vertimas Kauno technologijos universitetas 

Verslo anglų kalba Kauno kolegija 



Informatikos mokslai 

Informacijos sistemos 

Finansų technologijos Kauno kolegija 

Informacijos sistemos 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Kauno technologijos universitetas 

Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra Panevėžio kolegija 

Laivybos ir logistikos inform. sistemos Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

Marketingo technologijos Vilniaus universitetas 

Informatika 

Bioinformatika Vilniaus universitetas 

Dirbtinis intelektas Kauno technologijos universitetas 

Informacinės ir ryšių technologijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Informacinės technologijos 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Vilniaus universitetas 

Informatika 

Balstogės universiteto filialas Vilniuje 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Informatikos sistemos Vytauto Didžiojo universitetas 

Interaktyvios medijos ir technologijos Vilniaus verslo kolegija 

Kompiuteriniai žaidimai ir animacija Socialinių mokslų kolegija 

Multimedijos ir interneto technologijos Vytauto Didžiojo universitetas 

Programavimas ir internetinės technologijos  Vilniaus verslo kolegija 

Skaitmeninio dizaino technologijos Lietuvos verslo kolegija 

Taikomoji informatika ir programavimas Lietuvos verslo kolegija 

Žaidimų kūrimas Vilniaus verslo kolegija 

Žaidimų kūrimas ir skaitmeninė animacija Mykolo Romerio universitetas 

Dirbtinio intelekto sistemos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga Vilniaus universitetas 

Informatikos inžinerija 

Informacinių sistemų inžinerija 

Utenos kolegija 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Vilniaus universitetas 

Informacinių sistemų technologija Šiaulių valstybinė kolegija 

Informacinių sistemų technologijos Alytaus kolegija 

Inf. sistemų technologijos ir kibernetinė sauga Marijampolės kolegija 

Informatikos inžinerija 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Panevėžio kolegija 

Informatikos inžinerija 

Kibernetinės sistemos ir sauga Kauno kolegija 

Multimedija ir kompiuterinis dizainas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Multimedija ir vizualinė komunikacija Alytaus kolegija 

Multimedijos technologija 

Kauno kolegija 

Kauno technologijos universitetas 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Programavimas ir multimedija Socialinių mokslų kolegija 

Programų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Programų sistemos Programų sistemos 

Kauno kolegija 

Kauno technologijos universitetas 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus universitetas 

Inžinerijos mokslai 

Aeronautikos inžinerija 

Aviacijos inžinerija Kauno technologijos universitetas 

Aviacijos mechanikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Avionika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Avionikos sistemų inžinerija Kauno technikos kolegija 
Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas Kauno technikos kolegija 

Orlaivių pilotavimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Skrydžių valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Aplinkos inžinerija 

Aplinkos apsaugos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Darbų sauga ir aplinkos inžinerija Utenos kolegija 

Hidrotechninė statyba 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija 

Kraštovaizdžio dizainas Vilniaus kolegija 

Vandens ir žemės inžinerija Vytauto Didžiojo universitetas 



Želdynų dizainas 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija 

Žemėtvarka 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija 

Bioinžinerija Biomechanika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Chemijos inžinerija 
Chemijos inžinerija (aplinka ir energija) Klaipėdos universitetas 

Cheminė technologija ir inžinerija Kauno technologijos universitetas 

Elektronikos inžinerija 

Automatika ir valdymas Kauno technologijos universitetas 

Automatinio valdymo sistemos Utenos kolegija 

Automobilių elektronikos sistemos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Autotransporto elektronika Kauno technikos kolegija 

Elektronika ir telekomunikacijų technologijos Vilniaus universitetas 

Elektronikos inžinerija 

Kauno technologijos universitetas 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Vilniaus kolegija 

Elektronikos ir elektros inžinerija Kauno technologijos universitetas 

Elektronikos technika Kauno technikos kolegija 

Intelektinės robotikos sistemos Kauno technologijos universitetas 

Kompiuterinės valdymo sistemos Panevėžio kolegija 

Kompiuterių inžinerija 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Vilniaus kolegija 

Programuojamos automatikos sistemos Kauno technologijos universitetas 

Renginių inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Skaitmeninė elektronika Kauno kolegija 

Transporto elektronika Kauno technologijos universitetas 

Elektros inžinerija 

Automatika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Automatika ir robotika Kauno kolegija 

Automatikos ir elektros inžinerija Šiaulių valstybinė kolegija 

Elektros energetika Kauno technikos kolegija 

Elektros energetikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Elektros inžinerija 
Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Elektros ir automatikos inžinerija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Panevėžio kolegija 

Energijos inžinerija 

Atsinaujinančioji energetika Kauno technologijos universitetas 

Atsinaujinančios energijos inžinerija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Energijos inžinerija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Pastatų energetika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Gamybos inžinerija 

Baldų gamybos technologijos Kauno kolegija 

Gamybos inžinerija 
Kauno technologijos universitetas 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Gamybos inžinerija ir valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Mechatronika Kauno technologijos universitetas 

Mechatronika ir robotika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Pramonės gaminių dizainas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Pramoninio dizaino inžinerija 
Kauno kolegija 

Kauno technologijos universitetas 

Sumanioji inžinerija Vytauto Didžiojo universitetas 

Taikomasis dirbtinis intelektas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Jūrų inžinerija 

Jūrų transporto inžinerija Klaipėdos universitetas 

Jūrų uostų inžinerija Klaipėdos universitetas 

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

Matavimų inžinerija 

Geodezija Kauno kolegija 

Geodezija ir geoinformatika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Geodezija ir kadastras Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 

kolegija 

Skaitmeninė geodezija Klaipėdos valstybinė kolegija 

Mechanikos inžinerija 

Elektromechanika Panevėžio kolegija 

Mechanikos inžinerija 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Mechaninių technologijų inžinerija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Medžiagų apdirbimo inžinerija Kauno technikos kolegija 



Žemės ūkio mechanikos inžinerija Vytauto Didžiojo universitetas 

Saugos inžinerija Gaisrinė sauga Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Statybos inžinerija 

Kelių inžinerija 
Kauno technikos kolegija 

Panevėžio kolegija 

Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Statyba 
Šiaulių valstybinė kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Statybos inžinerija 

Kauno technikos kolegija 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Panevėžio kolegija 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Statybos inžinerija ir uosto statiniai Klaipėdos universitetas 

Statybos ir nekilnojamo turto valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Statinio informacinis modeliavimas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Statinių inžinerinės sistemos 
Alytaus kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Transporto inžinerija 

Automobilių techninis eksploatavimas 

Kauno technikos kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Automobilių transporto inžinerija 
Alytaus kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Automobilių transporto inžinerija Klaipėdos valstybinė kolegija 

Geležinkelio transporto inžinerija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Transporto inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Transporto logistikos technologijos Šiaulių valstybinė kolegija 

Transporto priemonių inžinerija Kauno technologijos universitetas 

Visuomenės saugumas 

Gynybos studijos Nacionalinis saugumas ir gynyba 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademija 

Sportas 

Laisvalaikio sportas 
Laisvalaikio sportas Klaipėdos universitetas 

Pratimai, mityba ir streso valdymas Lietuvos sporto universitetas 

Pasiekimų sportas 
Sporto studijos Vytauto Didžiojo universitetas 

Treniravimo sistemos Lietuvos sporto universitetas 

Menai 

Architektūra Architektūra 

Kauno technologijos universitetas 

Vilniaus dailės akademija 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Dailė 

4D meno objektai Vilniaus dailės akademija 

Grafika Vilniaus dailės akademija 

Įvietintas menas Vilniaus dailės akademija 

Keramika Vilniaus dailės akademija 

Metalo menas ir juvelyrika Vilniaus dailės akademija 

Scenografija Vilniaus dailės akademija 

Skulptūra Vilniaus dailės akademija 

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas Kauno kolegija 

Taikomoji grafika Vilniaus dailės akademija 

Tapyba Vilniaus dailės akademija 

Tekstilės menas ir dizainas Vilniaus dailės akademija 

Tekstilės menas ir medijos Vilniaus dailės akademija 

Dizainas 

Dizainas 

Kauno kolegija 

Socialinių mokslų kolegija 

Vilniaus dailės akademija 

Grafinis dizainas 
Vilniaus dailės akademija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Grafinių komunikacijų dizainas Vilniaus dizaino kolegija 

Interjero dizainas 

Vilniaus dailės akademija 

Vilniaus dizaino kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Įvaizdžio dizainas 

Kauno kolegija 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Vilniaus kolegija 

Mados dizainas 

Kauno kolegija 

Vilniaus dailės akademija 

Vilniaus dizaino kolegija 



Vilniaus kolegija 

Vizualinis dizainas Europos humanitarinis universitetas 

Kinas Kino menas Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Kraštovaizdžio architektūra Kraštovaizdžio architektūra Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Medijų menas 

Animacija Vilniaus dailės akademija 

Fotografija Kauno kolegija 

Fotografija ir medijos menas Vilniaus dailės akademija 

Fotografijos technologija Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Multimedijos dizainas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Naujųjų medijų menas Vytauto Didžiojo universitetas 

Taikomoji fotografija Vilniaus dizaino kolegija 

Video kūryba ir medijos Socialinių mokslų kolegija 

Meno objektų restauravimas 
Dailės ir interjero restauravimas Vilniaus dailės akademija 
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas Kauno kolegija 

  

Atlikimo menas Vytauto Didžiojo universitetas 

Muzikos atlikimas Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Muzikos produkcija Vytauto Didžiojo universitetas 

Muzikos studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Muzikos technologijos Kauno technologijos universitetas 

Populiarioji muzika Vilniaus kolegija 

Šokis Šokio subkultūros Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Teatras 

Muzikinis teatras Vilniaus kolegija 

Scenos ir kino menų istorija ir kritika Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Teatro menas Lietuvos muzikos ir teatro akademija 

Teatro meno raiška ir vaidyba Europos humanitarinis universitetas 

Vaidyba Vilniaus dizaino kolegija 

Socialiniai mokslai 

Ekonomika 

Ekonomika 

Balstogės universiteto filialas Vilniuje 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Vilniaus universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Ekonomika ir duomenų analitika ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Ekonomika ir finansai Vilniaus universitetas 

Ekonomika ir politika ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Ekonomika ir vadyba Vilniaus universitetas 

Ekonomikos inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Kiekybinė ekonomika Vilniaus universitetas 

Skaitmeninė ekonomika Mykolo Romerio universitetas 

Verslo ekonomika Vilniaus kolegija 

Verslo įmonių ekonomika Lietuvos verslo kolegija 

Informacijos paslaugos 
Informacijos valdymas Šiaulių valstybinė kolegija 

Verslo informacijos vadyba Vilniaus universitetas 

Komunikacija 

Komunikacija ir informacijos valdymo technolog. Kauno technologijos universitetas 

Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara Mykolo Romerio universitetas 

Kūrybinės industrijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Kūrybinės industrijos Vytauto Didžiojo universitetas 

Kūrybos ir pramogų industrijos Socialinių mokslų kolegija 

Kūrybos komunikacija Vilniaus universitetas 

Mados industrija Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Medijos ir komunikacija Europos humanitarinis universitetas 

Organizacijos komunikacija ir rinkodara Šiaulių valstybinė kolegija 

Pramogų industrijos Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Pramogų ir turizmo industrijos Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Ryšiai su visuomene Vilniaus kolegija 

Skaitmeninė komunikacija Socialinių mokslų kolegija 

Šiuolaikinė komunikacija LCC tarptautinis universitetas 

Taikomoji komunikacija Kauno kolegija 

Viešoji komunikacija Vytauto Didžiojo universitetas 

Leidyba Leidyba ir reklama Vilniaus universitetas 

Politikos mokslai 

Europos studijos Balstogės universiteto filialas Vilniuje 

Globalių iššūkių politika Vilniaus universitetas 

Pasaulio politika ir ekonomika Europos humanitarinis universitetas 

Politikos mokslai 
Vilniaus universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos Vytauto Didžiojo universitetas 



Tarptautiniai santykiai 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademija 

Tarptautinių santykių ir vystymo studijos LCC tarptautinis universitetas 

Viešoji politika ir vadyba Mykolo Romerio universitetas 

Psichologija 
Psichologija 

Klaipėdos universitetas 

LCC tarptautinis universitetas 

Mykolo Romerio universitetas 

Vilniaus universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Sveikatos psichologija Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Socialinis darbas 

Sielovadinė rūpyba Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Socialinio darbo vadyba Kolpingo kolegija 

Socialinis darbas 

Kauno kolegija 

Klaipėdos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Marijampolės kolegija 

Panevėžio kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Utenos kolegija 

Marijampolės kolegija 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Socialinis darbas ir teisės pagrindai Mykolo Romerio universitetas 

Vaiko gerovė ir socialinė apsauga Kolpingo kolegija 

Sociologija 

Kriminologija Vilniaus universitetas 

Socialinė politika Vilniaus universitetas 

Sociologija Vilniaus universitetas 

Sociologija ir antropologija Vytauto Didžiojo universitetas 

Visuomeninė geografija Geografija Klaipėdos universitetas 

Žurnalistika Žurnalistika 
Klaipėdos universitetas 

Vilniaus universitetas 

Teisė 

Teisė 

Tarptautinė teisė ir ES teisė Europos humanitarinis universitetas 

Teisė 

Kauno kolegija 

Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Lietuvos verslo kolegija 

Mykolo Romerio universitetas 

Panevėžio kolegija 

Socialinių mokslų kolegija 

Utenos kolegija 

Vilniaus universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Teisė ir finansai Vytauto Didžiojo universitetas 

Teisė ir ikiteisminis procesas Mykolo Romerio universitetas 

Teisė ir muitinės veikla Mykolo Romerio universitetas 

Teisė ir policijos veikla Mykolo Romerio universitetas 

Teisė ir Teisėsaugos institucijos Lietuvos verslo kolegija 

Teisė ir valstybės sienos apsauga Mykolo Romerio universitetas 

Teisė ir viešieji pirkimai Marijampolės kolegija 

Ugdymo mokslai 

Pedagogika 

Dalyko pedagogika Vilniaus universitetas 

Fizinis ugdymas ir sportas Lietuvos sporto universitetas 

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 
Kauno kolegija 

Panevėžio kolegija 

Kūno kultūros ir sporto pedagogika Vilniaus universitetas 

Mokomojo dalyko pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas 

Muzikos pedagogika Vilniaus universitetas 

Pradinio ugdymo pedagogika 
Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis 

užsienio kalbos mokymas 
Vytauto Didžiojo universitetas 

Prad.ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Vilniaus universitetas 



Religijos pedagogika Vytauto Didžiojo universitetas 

Socialinė pedagogika ir teisės pagrindai Mykolo Romerio universitetas 

Specialioji pedagogika ir logopedija Vilniaus universitetas 

Specialioji pedagoginė pagalba Vytauto Didžiojo universitetas 

Šokio pedagogika Vilniaus kolegija 

Vaikystės pedagogika 

Klaipėdos universitetas 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus universitetas 

Vaikystės pedagogika (ikimokyklinis 

ugdymas/pradinis ugdymas) 
Marijampolės kolegija 

Verslo ir viešoji vadyba 

Apskaita 

Apskaita 
Kauno kolegija 

Vilniaus kolegija 

Apskaita ir auditas Vilniaus universitetas 

Apskaita ir finansai Vytauto Didžiojo universitetas 

Buhalterinė apskaita Alytaus kolegija 

Buhalterinė apskaita 

Lietuvos verslo kolegija 

Panevėžio kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Utenos kolegija 

Buhalterinė apskaita ir finansai Marijampolės kolegija 

Finansai 

Bankininkystė Vilniaus kolegija 

Finansai 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Kauno kolegija 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Finansai ir investicijų valdymas Socialinių mokslų kolegija 

Finansų inžinerija Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos Vilniaus universitetas 

Finansų valdymas Mykolo Romerio universitetas 

Investicijos ir draudimas Vilniaus kolegija 

Verslo finansai Vilniaus universitetas 

Rinkodara 

Globali rinkodara Vilniaus universitetas 

Marketingas 
Kauno technologijos universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Marketingas ir reklamos kūrimas Socialinių mokslų kolegija 

Pardavimai ir marketingas Kauno kolegija 

Reklamos vadyba Vilniaus kolegija 

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija Klaipėdos valstybinė kolegija 

Skaitmeninis marketingas Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Turizmas ir poilsis 

Ekoturizmas Kolpingo kolegija 

Rekreacija ir turizmas Klaipėdos universitetas 

Svetingumo vadyba Šv. Ignaco Lojolos kolegija 

Turizmas ir poilsis Socialinių mokslų kolegija 

Turizmo ir pramogų verslo industrija Lietuvos verslo kolegija 

Turizmo ir viešbučių vadyba Kauno kolegija 

Turizmo paslaugų vadyba Utenos kolegija 

Turizmo verslas Klaipėdos valstybinė kolegija 

Vadyba 

Aviacijos vadyba Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Bioekonomikos verslo vadyba Vytauto Didžiojo universitetas 

Darnaus verslo vadyba Marijampolės kolegija 

Gamybos ir logistikos vadyba Šiaulių valstybinė kolegija 

Gynybos technologijų vadyba 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademija 

Įmonių administravimas Alytaus kolegija 

Įmonių ir įstaigų vadyba Šiaulių valstybinė kolegija 

Įstaigų ir įmonių administravimas 

Kauno kolegija 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

Lietuvos verslo kolegija 

Išmanioji vadyba Lietuvos verslo kolegija 

Kibernetinio saugumo vadyba Mykolo Romerio universitetas 

Kultūrinės veiklos vadyba Vilniaus kolegija 

Mados ir stiliaus vadyba Socialinių mokslų kolegija 

Maitinimo ir viešbučių verslo vadyba Socialinių mokslų kolegija 

Organizacijų vadyba Vilniaus kolegija 



Organizacijų valdymas Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Pardavimų ir logistikos vadyba Lietuvos verslo kolegija 

Sporto ir turizmo vadyba Lietuvos sporto universitetas 

Sporto vadyba Kauno kolegija 

Statybos verslo vadyba Lietuvos verslo kolegija 

Tarptautinio verslo vadyba Marijampolės kolegija 

Transporto logistika Marijampolės kolegija 

Tvarių procesų ir technologijų vadyba ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Uosto ir laivybos valdymas Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 

Vadyba 

Kauno technologijos universitetas 

Klaipėdos universitetas 

Vilniaus universitetas 

Verslo informacinės sistemos Vilniaus universitetas 

Verslo skaitmenizavimo vadyba Kauno technologijos universitetas 

Verslo vadyba 
Alytaus kolegija 

Panevėžio kolegija 

Verslo vadyba ir inovacijos Utenos kolegija 

Verslo vadyba ir rinkodara ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Verslas 

Antreprenerystė ir vadyba Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

E. verslas Vilniaus verslo kolegija 

Globalus verslas ir modernioji rinkodara Mykolo Romerio universitetas 

Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas Vytauto Didžiojo universitetas 

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos Vilniaus kolegija 

Logistika 
Kauno kolegija 

Panevėžio kolegija 

Logistika ir prekyba Vytauto Didžiojo universitetas 

Logistikos vadyba Klaipėdos valstybinė kolegija 

Logistikos verslas Vilniaus verslo kolegija 

Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika Socialinių mokslų kolegija 

Tarptautinio verslo administravimas LCC tarptautinis universitetas 

Tarptautinis verslas 

Kauno kolegija 

Panevėžio kolegija 

Socialinių mokslų kolegija 

Šiaulių valstybinė kolegija 

Vilniaus kolegija 

Vilniaus universitetas 

Tarptautinis verslas ir komunikacija 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Socialinių mokslų kolegija 

Transporto inž.ekonomika ir logistika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Transporto ir logistikos verslas 

Alytaus kolegija 

Socialinių mokslų kolegija 

Utenos kolegija 

Transporto logistika 
Kolpingo kolegija 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 

Turizmo vadyba Vilniaus kolegija 

Verslas ir antreprenerystė Kauno technologijos universitetas 

Verslas ir teisė Vilniaus universitetas 

Verslo administravimas Vytauto Didžiojo universitetas 

Verslo logistika Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Verslo vadyba Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

Verslo vadyba ir marketingas Vilniaus verslo kolegija 

Verslumas ir inovacijos ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 

Viešbučių ir restoranų verslas Vilniaus kolegija 

Viešasis administravimas 

Viešasis administravimas 
Klaipėdos universitetas 

Vytauto Didžiojo universitetas 

Viešasis administravimas ir teisė Vilniaus universitetas 

Viešasis valdymas ir lyderystė Mykolo Romerio universitetas 

Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė Kauno technologijos universitetas 

 

  



Profesinio mokymo įstaigos 

 

 
 
Alytaus profesinio rengimo centras, https://www.aprc.lt/ 

Alytaus profesinio rengimo centro Varėnos profesinio mokymo skyrius, https://tvm.varena.lm.lt/ 

Alytaus profesinio rengimo centro žemės ūkio skyrius, https://www.aprc.lt/ 

Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, https://sodziausmeistrai.lt/ 

Aukštaitijos profesinio rengimo centras, http://www.alantostvm.lt/ 

Aukštaitijos profesinio rengimo centro Anykščių filialas, http://www.alantostvm.lt/?page_id=11156 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, https://www.btvmc.lt/index.php/lt-lt/ 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius, https://www.btvmc.lt/index.php/lt-lt/vabalninko-skyrius 

Daugų technologijos ir verslo mokykla, https://www.dtvm.lt/ 

Elektrėnų profesinio mokymo centras, http://epmc-lt.appspot.com/ 

Jonavos politechnikos mokykla, https://www.jpm.lt/ 

Joniškio žemės ūkio mokykla, https://jzum.lt/ 

Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių skyrius, https://jzum.lt/ugdymas/profesinio-mokymo-skyrius/ 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, https://www.kaupa.lt/ 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrius, https://www.kaupa.lt/ 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Kurorto verslo skyrius, https://www.kaupa.lt/ 

Kauno informacinių technologijų mokykla, http://kitm.lt/ 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, https://www.mpcentras.lt/ 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius, https://www.mpcentras.lt/centro-

dokumentai/skyriai/viesbuciu-ir-viesojo-maitinimo-skyrius/ 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius, https://www.kmaik.lt/profesinio-mokymo-skyrius-3 

Kauno taikomosios dailės mokykla, https://www.ktdm.lt/index.php?lang=lt 

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas, http://amatai.lt/ 

Kauno technologijų mokymo centras, http://kautech.lt/ 

Kelmės profesinio rengimo centras, https://www.kprc.lt/ 

Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyrius, https://www.kprc.lt/node/172 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, https://www.gpmc.lt/ 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro Kretingos filialas, https://www.ktvm.kretinga.lm.lt/ 

Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras, https://lindenau.lt/ 

Klaipėdos technologijų mokymo centras, https://www.ktmc.lt/ 

Klaipėdos turizmo mokykla, https://ktm.lt/ 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, https://ktvm.kupiskis.lm.lt/ 

Kėdainių profesinio rengimo centras, https://www.prc.kedainiai.lm.lt/ 

Marijampolės profesinio rengimo centras, https://www.mprc.lt/ 

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius, https://www.mprc.lt/vilkaviskio-skyrius/ 

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius, https://www.mprc.lt/kudirkos-naumiescio-skyrius/ 

Mažeikių politechnikos mokykla, https://www.mazeikiupm.lt/ 

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius, https://www.mazeikiupm.lt/ 

Panevėžio mokymo centras, https://paneveziomc.lt/ 
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Plungės technologijų ir verslo mokykla, https://plungestvm.lt/ 

Plungės technologijų ir verslo mokykla Rietavo filialas, https://plungestvm.lt/rietavas/ 

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, https://www.mczirmunai.lt/ 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialas, https://mcplf.lt/ 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, https://www.rtvmc.lt/ 

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius, https://www.stvm.lm.lt/ 

Raseinių technologijos ir verslo mokykla, https://rtvm.lt/ 

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, https://rpmc.lt/ 

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla, https://www.profesinis.lt/ 

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, https://www.stvm.lt/profesinis-mokymas 

Tauragės profesinio rengimo centras, https://www.tauragesprc.lt/ 

Telšių regioninis profesinio mokymo centras, https://telsiurpmc.lt/ 

Trakų raj. Aukštadvario gimnazija, https://www.gimnazija.aukstadvaris.lm.lt/mokiniu-priemimas/ 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, http://www.ukvm.lt/ 

Utenos regioninis profesinio mokymo centras, https://utenosrpmc.lt/ 

Vilniaus agroekologijos mokymo centras, https://vamc.lt/ 

Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialas „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas“, 

https://www.dieveniskiutvm.lt/index.php/lt/ 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, https://vavm.lt/ 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius, https://vavm.lt/vilniaus-automechanikos-ir-verslo-mokyklos-

bukiskiu-skyrius/ 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, http://vkpm.lt/ 

Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyrius, https://www.zum.kaisiadorys.lm.lt/ 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, https://www.vpvpmc.lt/ 

Vilniaus statybininkų rengimo centras, https://vsrc.lt/ 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos profesinio mokymo skyrius, https://vtdko.lt/profesinio-mokymo-skyrius/apie-profesinio-

mokymo-skyriu 

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras, https://techin.lt/ 

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, https://verkiumokykla.lt/profesinis-mokymas/ 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, https://www.vpm.lt/ 

Zarasų profesinė mokykla, https://www.zarasupm.lt/ 

Šiaulių technologijų mokymo centras, https://www.stmc.lt/ 

Šilutės profesinio mokymo centras, https://www.silutespmc.lt/ 

Šilutės profesinio mokymo centro Paslaugų ir turizmo skyrius, https://www.silutespmc.lt/ 

Švenčionių profesinio rengimo centras, http://www.svencioniuprc.lt/pedagogai/ 
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