Stojamųjų egzaminų ir testų tvarkaraštis
Egzamino
pavadinimas
(kodas)

Akordeonas (417)

Studijų programos
KU-330-Atlikimo menas (liaudies muzika) (akordeonas) [612W31002]
(muzika)
KU-331-Atlikimo menas (liaudies muzika) (akordeonas) (anglų kalba)
[612W31002] (muzika)
KU-332-Atlikimo menas (liaudies muzika) (akordeonas) (rusų kalba)
[612W31002] (muzika)
LMTA-221-Atlikimo menas, akordeonas [612W31001] (muzika)
LMTA-222-Atlikimo menas, akordeonas (anglų arba rusų kalba)
[612W31001] (muzika)
VDU-721-Atlikimo menas (akordeonas) [612W31003] (muzika)
LCC-13-Anglų kalba ir literatūra [612Q30005] (anglų filologija)

LCC-446-Evangeliškoji teologija [612V60003] (teologija)

Anglų kalbos
egzaminas (TOEFL)
(794)

LCC-12-Psichologija [612S10006] (psichologija)

LCC-14-Šiuolaikinė komunikacija [612P90012] (komunikacija)

LCC-445-Tarptautinio verslo administravimas [612N11001] (verslas)
LCC-15-Tarptautinių santykių ir vystymo studijos [612L20011] (politikos
mokslai)
Dailės ir architektūros
pažinimo testas (rest.)
(706)

VDA-569-Dailės ir interjero restauravimas [612W91001] (meno studijos)

Egzamino data, laikas ir vieta
2016-06-20, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS
Konsultacija vyks 2016-06-17 12 val. LMTA 4R 302 aud. (T.
Kosciuškos g. 10, Vilnius).
Konsultacija vyks 2016-06-06 15 val. VDU Muzikos
akademijoje 308 aud. (V.Čepinskio g. 5, Kaunas).

2016-06-17, 10:00 val.
LCC, aud.: DF102
2016-06-30, 10:00 val.
LCC, aud.: Kaminsk.a.
2016-07-08, 10:00 val.
LCC, aud.: Kaminsk.a.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie TOEFL testą ar
priėmimo tvarką, susisiekite su LCC tarptautinio universiteto
priėmimo skyriumi:
Kretingos g. 36, Klaipėda, Lietuva
Telefonas: +370 (46) 31 04 60
Faksas: +370 (46) 31 05 60
El. paštas: admission@lcc.lt
TOEFL testo trukmė - 3 valandos. Rekomenduojama atvykti ne
mažiau kaip 10 minučių iki testo pradžios.
Nepamirškite su savimi turėti asmens tapatybės kortelę/pasą
bei rašymo priemonę.
2016-07-05, 14:00 val.
VDA, aud.: SR GS

KU-317-Atlikimo menas (dainavimas) [612W31002] (muzika)
KU-318-Atlikimo menas (dainavimas) (anglų kalba) [612W31002]
(muzika)
KU-319-Atlikimo menas (dainavimas) (rusų kalba) [612W31002] (muzika)
LMTA-240-Atlikimo menas, dainavimas (anglų arba rusų kalba)
[612W31001] (muzika)
Dainavimas (666)

LMTA-239-Atlikimo menas, dainavimas (baritonas) [612W31001]
(muzika)
LMTA-242-Atlikimo menas, dainavimas (bosas) [612W31001] (muzika)
LMTA-244-Atlikimo menas, dainavimas (mecosopranas) [612W31001]
(muzika)
LMTA-245-Atlikimo menas, dainavimas (sopranas) [612W31001] (muzika)
LMTA-246-Atlikimo menas, dainavimas (tenoras) [612W31001] (muzika)
VDU-723-Atlikimo menas (dainavimas) [612W31003] (muzika)

Dirigavimas (663)

KU-314-Atlikimo menas (chorvedyba ir vargonininkavimas) [612W31002]
(muzika)
KU-315-Atlikimo menas (chorvedyba ir vargonininkavimas) (anglų kalba)
[612W31002] (muzika)
KU-316-Atlikimo menas (chorvedyba ir vargonininkavimas) (rusų kalba)
[612W31002] (muzika)
LMTA-225-Atlikimo menas, choro dirigavimas [612W31001] (muzika)
LMTA-226-Atlikimo menas, choro dirigavimas (anglų arba rusų kalba)
[612W31001] (muzika)
LMTA-247-Atlikimo menas, dirigavimas (kariniam pučiamųjų orkestrui)
[612W31001] (muzika)
LMTA-248-Atlikimo menas, dirigavimas (simfoniniam orkestrui)
[612W31001] (muzika)
LMTA-249-Atlikimo menas, dirigavimas (simfoniniam orkestrui arba
kariniam pučiamųjų orkestrui anglų arba rusų kalba) [612W31001]
(muzika)
VDU-722-Atlikimo menas (choro dirigavimas) [612W31003] (muzika)

2016-06-20, 10:00 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-20, 14:00 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-20, 17:30 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-22, 10:00 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-22, 14:00 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-22, 17:30 val.
VDU, aud.: MA salė
Konsultacija vyks 2016-06-18 11:00 val. LMTA 6R 111 aud.
(Pamėnkalnio g. 15, Vilnius).
Stojantieji į LMTA turi būti patikrinti gydytojos foniatrės.
VDU Konsultacija vyks 2016-06-17 ir 2016-06-21 14 val. VDU
Muzikos akademijoje 302 aud. (V. Čepinskio g. 5-320 aud.,
Kaunas).
KU MA Konsultacija vyks 2016-06-16 12 00 val. KU Menų
akademijoje, 317 aud. (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda).
2016-06-28, 10:00 val.
LMTA, aud.: 2R316
Konsultacija vyks 2016-06-27; 10:00 val. LMTA 2R 316 aud.
(Tilto g. 16, Vilnius).
Konsultacija 2016-06-13 10 val. KU MA 225 aud. (K. Donelaičio
g. 4, Klaipėda).
Konsultacijos vyks 2016-05-25 ir 2016-06-15 15 val. VDU
Muzikos akademijoje 421 aud. (V.Čepinskio g. 5, Kaunas).

Džiazas (415)

Fizinio pajėgumo
testas (482)

Fortepijonas (643)

KU-320-Atlikimo menas (džiazo ir populiarioji muzika) [612W31002]
(muzika)
KU-321-Atlikimo menas (džiazo ir populiarioji muzika) (anglų kalba)
[612W31002] (muzika)
KU-322-Atlikimo menas (džiazo ir populiarioji muzika) (rusų kalba)
[612W31002] (muzika)
LMTA-261-Atlikimo menas, džiazas (akordeonas) [612W31001] (muzika)
LMTA-252-Atlikimo menas, džiazas (anglų arba rusų kalba) [612W31001]
(muzika)
LMTA-262-Atlikimo menas, džiazas (bosinė gitara) [612W31001] (muzika)
LMTA-263-Atlikimo menas, džiazas (dainavimas) [612W31001] (muzika)
LMTA-264-Atlikimo menas, džiazas (fleita) [612W31001] (muzika)
LMTA-265-Atlikimo menas, džiazas (fortepijonas) [612W31001] (muzika)
LMTA-266-Atlikimo menas, džiazas (gitara) [612W31001] (muzika)
LMTA-267-Atlikimo menas, džiazas (klarnetas) [612W31001] (muzika)
LMTA-268-Atlikimo menas, džiazas (kontrabosas) [612W31001] (muzika)
LMTA-269-Atlikimo menas, džiazas (mušamieji instrumentai)
[612W31001] (muzika)
LMTA-270-Atlikimo menas, džiazas (saksofonas) [612W31001] (muzika)
LMTA-271-Atlikimo menas, džiazas (trimitas) [612W31001] (muzika)
LMTA-272-Atlikimo menas, džiazas (trombonas) [612W31001] (muzika)
VDU-724-Atlikimo menas (džiazas) [612W31003] (muzika)
VGTU-500-Orlaivių pilotavimas (1-me kurse studijos vyksta lietuvių ir/ar
anglų kalba, nuo 2-ojo kurso studijos vykdomos tik anglų kalba)
[601H41001] (aeronautikos inžinerija)
VGTU-501-Skrydžių valdymas (1-me kurse studijos vyksta lietuvių ir/ar
anglų kalba, nuo 2-ojo kurso studijos vykdomos tik anglų kalba)
[601H41002] (aeronautikos inžinerija)
KU-323-Atlikimo menas (fortepijonas) [612W31002] (muzika)
KU-324-Atlikimo menas (fortepijonas) (anglų kalba) [612W31002]
(muzika)
KU-325-Atlikimo menas (fortepijonas) (rusų kalba) [612W31002] (muzika)
LMTA-223-Atlikimo menas, fortepijonas [612W31001] (muzika)
LMTA-224-Atlikimo menas, fortepijonas (anglų arba rusų kalba)
[612W31001] (muzika)
VDU-725-Atlikimo menas (fortepijonas) [612W31003] (muzika)

2016-06-27, 11:00 val.
KU, aud.: MA KS 315
2016-06-28, 10:00 val.
KU, aud.: MA KS 315
Konsultacija 2016-06-26 12 00 val. KU MA KS 315 (K.
Donelaičio g. 4, Klaipėda).
Konsultacija vyks 2016-06-22 14 val. VDU Muzikos
akademijoje 207 aud. (V.Čepinskio g. 5, Kaunas).

2016-07-01, 09:00 val.
VGTU, aud.: SS28
Papildoma sesija:
2016-07-12, 09:00 val.
VGTU, aud.: SS28
2016-06-28, 09:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS
Konsultacija ir repeticijos LMTA Didžiojoje salėje vyks 2016-0627 10 val. LMTA 1R 307 aud.(Gedimino pr. 42, Vilnius).
Konsultacija 2016-06-23 10 val. KU MA 313 a. (K. Donelaičio g.
4, Klaipėda).
Konsultacija vyks 2016-06-23 15 val. VDU Muzikos
akademijoje 222 aud. (V.Čepinskio g. 5, Kaunas).

ŠU-120-Audiovizualinis menas [612W61001] (fotografija ir medijos)
VDA-600-Animacija [612W60002] (fotografija ir medijos)
Fotografavimas (808)

VDA-575-Fotografija ir medijos menas [612W60001] (fotografija ir
medijos)
VDU-719-Naujųjų medijų menas [612W63001] (fotografija ir medijos)

Klasikinis sportinis
šokis (447)

KU-373-Sportiniai šokiai [612W54001] (šokis)

Klasikinis šokis (445)

KU-369-Choreografija [612W51001] (šokis)

Kompozicija 1
užduotis (dizainas, 1
gr.) (710)

Kompozicija 1
užduotis (dizainas, 2
gr.) (713)
Kompozicija 1
užduotis (dizainas, 3
gr.) (697)
Kompozicija 1
užduotis (dizainas, 4
gr.) (804)

2016-06-21, 09:00 val.
ŠU, aud.: VIIIr. 102
2016-06-07 12 val. konsultacija (VDU,117 aud., Muitinės g. 7,
Kaunas).
2016-06-14 10 val. konsultacija (ŠU, VIII r.102 a., P.Višinskio
g.11, Šiauliai).
2016-06-15 10 val. konsultacija (ŠU, VIII r.102 a., P.Višinskio
g.11, Šiauliai).
2016-06-29, 15:00 val.
KU, aud.: MA ŽS
Konsultacija 2016-06-28 12 val. KU MA ŽS (K. Donelaičio g. 4,
Klaipėda).
2016-06-29, 10:00 val.
KU, aud.: CHR306

EHU-335-Vizualinis dizainas ir medijos (rusų ir anglų k.) [612W20008]
(dizainas)
VDA-573-Dizainas (baldų dizainas ir restauravimas) (Telšiuose)
[612W20001] (dizainas)
VDA-574-Dizainas (gaminio dizainas) (Telšiuose) [612W20001] (dizainas)
VDA-572-Dizainas (Kaune) [612W20001] (dizainas)
VDA-571-Dizainas (Vilniuje) [612W20001] (dizainas)
VDA-584-Kostiumo dizainas (aprangos ir mezgimo dizainas) (Telšiuose)
[612W20003] (dizainas)
VDA-585-Kostiumo dizainas (Vilniuje) [612W20003] (dizainas)
VDU-348-Mados dizainas (anglų kalba) [612W23001] (dizainas)
VDA-577-Grafinis dizainas (Kaune) [612W20002] (dizainas)
VDA-578-Grafinis dizainas (Klaipėdoje) [612W20002] (dizainas)
VDA-579-Grafinis dizainas (Vilniuje) [612W20002] (dizainas)
KU-205-Parodų ir renginių dizainas [612W20009] (dizainas)

Konsultacija 2016-06-28 10 val. KU MA CHR 306 J. Gudavičiaus
salė (K. Donelaičio a. 5, Klaipėda).
2016-06-29, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, SR GS, 202

2016-06-17, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, SR GS
VDU konsultacija vyks 2016-06-07 12 val. VDU Šiuolaikinių
menų katedroje, Vytauto pr.71-102 aud., Kaunas.
2016-06-23, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS, 120, 202
2016-07-01, 09:00 val.
KU, aud.: MA 406
ŠU, aud.: MF205

ŠU-178-Aplinkos objektų dizainas [612W20007] (dizainas)

VDA-580-Interjero dizainas (Kaune) [612W20005] (dizainas)

VDA-581-Interjero dizainas (Klaipėdoje) [612W20005] (dizainas)

VDA-582-Interjero dizainas (Vilniuje) [612W20005] (dizainas)

Kompozicija 2
užduotis (dizainas, 1
gr.) (711)

Kompozicija 2
užduotis (dizainas, 2
gr.) (714)
Kompozicija 2
užduotis (dizainas, 3
gr.) (699)

EHU-335-Vizualinis dizainas ir medijos (rusų ir anglų k.) [612W20008]
(dizainas)
VDA-573-Dizainas (baldų dizainas ir restauravimas) (Telšiuose)
[612W20001] (dizainas)
VDA-574-Dizainas (gaminio dizainas) (Telšiuose) [612W20001] (dizainas)
VDA-572-Dizainas (Kaune) [612W20001] (dizainas)
VDA-571-Dizainas (Vilniuje) [612W20001] (dizainas)
VDA-584-Kostiumo dizainas (aprangos ir mezgimo dizainas) (Telšiuose)
[612W20003] (dizainas)
VDA-585-Kostiumo dizainas (Vilniuje) [612W20003] (dizainas)
VDU-348-Mados dizainas (anglų kalba) [612W23001] (dizainas)
VDA-577-Grafinis dizainas (Kaune) [612W20002] (dizainas)
VDA-578-Grafinis dizainas (Klaipėdoje) [612W20002] (dizainas)
VDA-579-Grafinis dizainas (Vilniuje) [612W20002] (dizainas)
KU-205-Parodų ir renginių dizainas [612W20009] (dizainas)

Kompozicija 2
užduotis (dizainas, 4
gr.) (814)

ŠU-178-Aplinkos objektų dizainas [612W20007] (dizainas)

VDA-580-Interjero dizainas (Kaune) [612W20005] (dizainas)

VDA, aud.: SR GS, 120, 202
2016-06-14 10 val. konsultacija
11, 205 auditorija).
2016-06-15 10 val. konsultacija
11, 205 auditorija).
2016-06-21 10 val. konsultacija
11, 205 auditorija).
2016-06-23 10 val. konsultacija
11, 205 auditorija).
2016-06-28 10 val. konsultacija
11, 205 auditorija).
2016-06-29, 14:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, SR GS, 202

(ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
(ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
(ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
(ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
(ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.

2016-06-17, 14:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, SR GS
VDU konsultacija vyks 2016-06-07 12 val. VDU Šiuolaikinių
menų katedroje, Vytauto pr.71-102 aud., Kaunas.
2016-06-23, 14:00 val.
VDA, aud.: SR GS, 120, 202
2016-07-01, 14:00 val.
KU, aud.: MA 406
ŠU, aud.: MF205
VDA, aud.: SR GS, 120, 202
2016-06-14 10 val. konsultacija (ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
11, 205 auditorija).
2016-06-15 10 val. konsultacija (ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
11, 205 auditorija).
2016-06-21 10 val. konsultacija (ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.

VDA-581-Interjero dizainas (Klaipėdoje) [612W20005] (dizainas)
VDA-582-Interjero dizainas (Vilniuje) [612W20005] (dizainas)

Kūrybinė šokio
kompetencija (374)

LEU-61-Šokio pedagogika [612X14005] (pedagogika)

Kūrybinė teatro
kompetencija (375)

LEU-66-Teatro ir kino pedagogika [612X14006] (pedagogika)

Kūrybinis konkursas
(testas ir rašinys) (46)

VU-706-Žurnalistika [612P50001] (žurnalistika)

Lėlių ir objektų teatro
režisūra (I dalis, KU)
(406)

KU-409-Lėlių ir objektų teatro režisūra [612W41002] (teatras ir kinas)

Lėlių ir objektų teatro
režisūra (II dalis, KU)
(407)
Lėlių ir objektų teatro
režisūra (III dalis, KU)
(408)

Liaudies instrumentai
(648)

11, 205 auditorija).
2016-06-23 10 val. konsultacija (ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
11, 205 auditorija).
2016-06-28 10 val. konsultacija (ŠU, VIII rūmai, P.Višinskio g.
11, 205 auditorija).
2016-06-27, 09:00 val.
LEU, aud.: CR131
Konsultacija 2016-06-14, 10 val. LEU CR 131 (Studentų g. 39,
Vilnius).
2016-07-01, 09:00 val.
LEU, aud.: CR241
Konsultacija 2016-06-07 10 val. LEU, CR 241 aud. (Studentų g.
39, Vilnius).
2016-06-21, 11:00 val.
VU, aud.: ITTC 108
2016-06-22, 11:00 val.
VU, aud.: ITTC 108
2016-06-27, 10:00 val.
KU, aud.: MA MT

KU-409-Lėlių ir objektų teatro režisūra [612W41002] (teatras ir kinas)

Konsultacija 2016-06-27 9 val. KU MT (K. Donelaičio g. 4,
Klaipėda).
2016-06-28, 09:00 val.
KU, aud.: MA MT

KU-409-Lėlių ir objektų teatro režisūra [612W41002] (teatras ir kinas)

2016-06-29, 09:00 val.
KU, aud.: MA MT

KU-326-Atlikimo menas (liaudies muzika) [612W31002] (muzika)
KU-327-Atlikimo menas (liaudies muzika) (anglų kalba) [612W31002]
(muzika)
KU-328-Atlikimo menas (liaudies muzika) (rusų kalba) [612W31002]
(muzika)
LMTA-259-Atlikimo menas, birbynė [612W31001] (muzika)
LMTA-260-Atlikimo menas, kanklės [612W31001] (muzika)

2016-06-30, 11:00 val.
KU, aud.: MA KS 315
Konsultacija 2016-06-29 14 val. KU MA KS 315 (K. Donelaičio
g. 4, Klaipėda).

2016-06-29, 11:00 val.
KU, aud.: CHR306
Lietuvių tautinis šokis
(443)

KU-369-Choreografija [612W51001] (šokis)

2016-06-29, 17:00 val.
KU, aud.: MA ŽS

Lotynų Amerikos šokis
(449)

KU-373-Sportiniai šokiai [612W54001] (šokis)

Manualinių gebėjimų
patikrinimas (754)

KK-1095-Dantų technologija [653B84002] (medicinos technologijos)

Manualinių gebėjimų
patikrinimas (756)

Konsultacija 2016-06-28 10 val. KU MA CHR 306 J. Gudavičiaus
salė (K. Donelaičio a. 5, Klaipėda).

UK-1071-Dantų technologija [653B84001] (medicinos technologijos)

Konsultacija 2016-06-28 12 val. KU MA ŽS (K. Donelaičio g. 4,
Klaipėda).
2016-07-01, 09:00 val.
KK, aud.: DA
2016-07-01, 12:00 val.
KK, aud.: DA
2016-07-01, 15:00 val.
KK, aud.: DA
SANTRUMPOS:
KK - Kauno kolegija;
DA – Didžioji auditorija.
2016-06-28, 10:00 val.
UK, aud.: DTL
2016-06-28, 14:00 val.
UK, aud.: DTL
2016-06-29, 10:00 val.
UK, aud.: DTL
2016-06-29, 14:00 val.
UK, aud.: DTL
PASTABA: Stojantieji į Dantų technologijos studijų programą
manualinių gebėjimų patikrinimo testo metu turi turėti
chalatą.
SANTRUMPOS:
UK - Utenos kolegija;
DTL – Dantų technikų laboratorija.

KTU-70-Architektūra [612K10001] (architektūra)
KTU-392-Architektūra (anglų kalba) [612K10001] (architektūra)
KU-370-Kraštovaizdžio architektūra [612K13001] (architektūra)
Meninio
architektūrinio
išsilavinimo
egzaminas (I dalis)
(601)

VDA-568-Architektūra ( Klaipėdoje) [612K10002] (architektūra)
VDA-567-Architektūra (Kaune) [612K10002] (architektūra)
VDA-566-Architektūra (Vilniuje) [612K10002] (architektūra)
VGTU-98-Architektūra [612K11001] (architektūra)
VGTU-146-Architektūra (studijos vyksta anglų kalba) [612K11001]
(architektūra)
KTU-70-Architektūra [612K10001] (architektūra)
KTU-392-Architektūra (anglų kalba) [612K10001] (architektūra)
KU-370-Kraštovaizdžio architektūra [612K13001] (architektūra)

Meninio
architektūrinio
išsilavinimo
egzaminas (II dalis)
(602)

VDA-568-Architektūra ( Klaipėdoje) [612K10002] (architektūra)

2016-06-27, 09:00 val.
KTU, aud.: StF240, StF310, StF311, StF431, StF432, StF433
VDA, aud.: 417, 423, 518
VGTU, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.18, 3.19
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):
2016-07-11, 09:00 val.
VGTU, aud.: 3.20
Dailės ir architektūros pažinimas, architektūrinių formų
kompozicija.
Kvietimas į auditorijas baigiamas 5 min. prieš egzamino
pradžią.
Reikia turėti: asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens
tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą), pieštukų, trintuką,
drožtuką bei rašiklį.
Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems
draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus (piešinius ir
pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus lapus, liniuotes ir
kitus egzamino metu nenaudojamus daiktus.
2016-06-28, 09:00 val.
KTU, aud.: StF240, StF310, StF311, StF402, StF431, StF433
VDA, aud.: 417, 423, 518
VGTU, aud.: 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.18, 3.19
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):
2016-07-12, 09:00 val.
VGTU, aud.: 3.20

VDA-567-Architektūra (Kaune) [612K10002] (architektūra)
VDA-566-Architektūra (Vilniuje) [612K10002] (architektūra)
VGTU-98-Architektūra [612K11001] (architektūra)
VGTU-146-Architektūra (studijos vyksta anglų kalba) [612K11001]
(architektūra)

Atmintinis akademinis piešinys.
Kvietimas į auditorijas baigiamas 5 min. prieš egzamino
pradžią.
Reikia turėti: asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens
tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą), pieštukų, trintuką,
drožtuką bei rašiklį.
Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems

draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus (piešinius ir
pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus lapus, liniuotes ir
kitus egzamino metu nenaudojamus daiktus.
2016-06-28, 09:00 val.
LMTA, aud.: 4R412
Meno vadyba (334)

LMTA-231-Meno vadyba [612W90001] (meno studijos)

KU-372-Muzikos pedagogika [612X14002] (pedagogika)

LEU-50-Muzikos pedagogika [612X14003] (pedagogika)

Muzikiniai gebėjimai
(421)

LMTA-1-Bendroji muzikos didaktika [612X14001] (pedagogika)

ŠU-180-Muzika (specializacijos: garso režisavimas, popmuzika, renginių
vadyba) [612X14008] (pedagogika)

Konsultacija vyks 2016-06-27 12:00 val. LMTA 4R 412 aud. (T.
Kosciuškos g. 10, Vilnius).
2016-06-20, 10:00 val.
VDU, aud.: 320
2016-06-22, 09:30 val.
ŠU, aud.: I r. 603
2016-06-22, 15:00 val.
KU, aud.: MA 313
2016-06-27, 10:00 val.
LEU, aud.: CR509
Konsultacijos:
LEU - 2016-05-15, 11 val., LEU, CR 509 aud. (Studentų g. 39,
Vilnius).
2016-05-22, 11 val., LEU, CR 509 aud. (Studentų g. 39,
Vilnius).
2016-06-04, 11 val., LEU, CR 509 aud. (Studentų g. 39,
Vilnius).
2016-06-11, 11 val., LEU, CR 509 aud. (Studentų g. 39,
Vilnius).
ŠU - 2016-05-13, 15 val., ŠU, 1 rūmai 603 aud. (P. Višinskio 25,
Šiauliai).
2016-05-25, 15 val., ŠU, I rūmai 603 aud. (P. Višinskio 25,
Šiauliai).
2016-06-14, 13 val., ŠU, 1 rūmai 603 aud. (P. Višinskio 25,
Šiauliai).
LMTA - 2016-06-16, 12 val., LMTA CR 126 aud. (Gedimino
pr.42, Vilnius).
VDU - 2016-05-25, 15 val.,VDU MA 421 aud.(Konferencijų
salė) (V.Čepinskio g. 5, Kaunas).
2016-06-16, 15 val., VDU MA 421 aud.(Konferencijų salė)
(V. Čepinskio g. 5, Kaunas).

KU - 2016-06-15, 10 val., KU Menų fakultete, 313 aud. (K.
Donelaičio g. 4, Klaipėda).
2016-06-27, 12:00 val.
PK, aud.: DA
KONSULTACIJA:
2016-06-27 11 val.
Panevėžys).

Muzikiniai gebėjimai
(731)

PK-1579-Muzikos pedagogika [653X14004] (pedagogika)

PK, Didžioji aud. (Klaipėdos g. 29,

PASTABOS:
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti muzikos instrumentą (išskyrus
fortepijoną).
SANTRUMPOS:
PK - Panevėžio kolegija;
DA - didžioji auditorija.
Konsultacijos vyks egzamino dieną vieną valandą iki stojamojo
egzamino pradžios, tose pačiose auditorijose.
2016-06-29, 10:00 val.
VK, aud.: P-24
2016-06-30, 10:00 val.
VK, aud.: P-24

Muzikiniai gebėjimai ir
įgūdžiai (369)

VK-1384-Populiarioji muzika [653W31002] (muzika)

KONSULTACIJOS:
2016-06-29 9 val. VK, P-24 (Didlaukio g. 82, Vilnius).
2016-06-30 9 val. VK, P-24 (Didlaukio g. 82, Vilnius).
PASTABOS:
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti muzikos instrumentą (išskyrus
fortepijoną), akompanimento natas arba fonogramas.

SANTRUMPOS:
VK - Vilniaus kolegija.
Konsultacijos vyks egzamino dieną vieną valandą iki stojamojo
egzamino pradžios, tose pačiose auditorijose.
2016-07-07, 10:00 val.
VK, aud.: 230
2016-07-08, 10:00 val.
VK, aud.: 230
VDK-1025-Vaidyba [653W41003] (teatras ir kinas)

KONSULTACIJOS:
2016-07-07 9 val. VK, 230 aud. (Didlaukio g. 82, Vilnius).
2016-07-08 9 val. VK, 230 aud. (Didlaukio g. 82, Vilnius).
PASTABOS:
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis turi turėti muzikos instrumentą (jei reikia),
akompanimento natas arba fonogramas.

Muzikiniai gebėjimai ir
įgūdžiai; vaidyba (380)

VK-1383-Muzikinis teatras [653W41002] (teatras ir kinas)
SANTRUMPOS:
VK - Vilniaus kolegija.

MK-1337-Šokio pedagogika [653X14008] (pedagogika)
Muzikiniai ir šokio
gebėjimai (877)
VK-1396-Šokio pedagogika (Šiuolaikinio šokio choreografija; Lietuvių
liaudies sceninė choreografija; Neįgaliųjų choreografija; Specialiųjų
ugdymosi poreikių vaikų šokio pedagogika.) [653X14006] (pedagogika)

Konsultacijos vyks egzamino dieną vieną valandą iki stojamojo
egzamino pradžios, tose pačiose auditorijose.
2016-06-28, 12:00 val.
VK, aud.: 114
2016-06-29, 11:00 val.
VK, aud.: 114
KONSULTACIJOS:
2016-06-28 11 val. VK, 114 aud. (Didlaukio g. 82, Vilnius).
2016-06-29 10 val. VK, 114 aud. (Didlaukio g. 82, Vilnius).
PASTABOS:
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo

pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti šokio aprangą ir avalynę.
SANTRUMPOS:
VK - Vilniaus kolegija.

KU-207-Vizualieji menai [612W12001] (dailė)
ŠU-179-Dailė (specializacija – grafika) [612W10011] (dailė)
Piešimas (dailė, 1 gr.)
(707)

VDA-576-Grafika [612W10002] (dailė)
VDA-594-Taikomoji grafika [612W10006] (dailė)
VDA-597-Tapyba (Kaune) [612W10009] (dailė)

Piešimas (dailė, 2 gr.)
(701)

VDA-598-Tapyba (Vilniuje) [612W10009] (dailė)
VDA-588-Monumentalioji dailė [612W10003] (dailė)
VDA-589-Scenografija [612W19001] (dailė)
VDA-596-Taikomoji tekstilė [612W10008] (dailė)
VDA-599-Tekstilė [612W10010] (dailė)
ILK-1209-Įvaizdžio dizainas [653W23008] (dizainas)
KK-1060-Aprangos dizainas [653W23005] (dizainas)
KK-1098-Dizainas (interjero dizainas, grafinis dizainas, reklama, baldų
dizainas) [653W20001] (dizainas)
KK-1108-Įvaizdžio dizainas [653W23006] (dizainas)

Piešimas ir
kompozicija (dizainas)
(864)

VDK-1013-Grafinių komunikacijų dizainas [653W21002] (dizainas)
VDK-1014-Grafinių komunikacijų dizainas [653W21002] (dizainas)
VDK-1015-Interjero dizainas [653W25002] (dizainas)
VDK-1016-Interjero dizainas [653W25002] (dizainas)
VDK-1017-Interjero dizainas (anglų klb.) [658W25003] (dizainas)
VDK-1018-Interjero dizainas (rusų klb.) [653W25002] (dizainas)

Konsultacijos vyks egzamino dieną vieną valandą iki stojamojo
egzamino pradžios, tose pačiose auditorijose.
2016-06-20, 09:00 val.
KU, aud.: MA 406
ŠU, aud.: II r. 11
VDA, aud.: TGK-A, 202
2016-06-14 10 val. konsultacija (ŠU, II rūmai, Aušros al. 50, 11
auditorija).
2016-06-15 10 val. konsultacija (ŠU, II rūmai, Aušros al. 50, 11
auditorija).
2016-06-30, 09:00 val.
VDA, aud.: MTSK-A, 202

2016-06-17, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 210, 212, 213, 214, 221
2016-06-18, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 210, 212, 213, 214, 221
2016-06-20, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 210, 212, 213, 214, 221
2016-06-21, 10:00 val.
VTDK, aud.: 121, 122, 123, 124, 210, 212, 213, 214, 221
PASTABOS:
* Piešimo ir kompozicijos stojamasis egzaminas susideda iš
dviejų dalių, kurios laikomos tą pačią dieną.
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti: piešimo užduočiai – įvairaus

VDK-1019-Kūrybinių industirjų dizainas [653W26001] (dizainas)
VDK-1021-Mados dizainas [653W23004] (dizainas)
VDK-1020-Mados dizainas [653W23004] (dizainas)
VDK-1022-Mados dizainas (rusų klb.) [653W23004] (dizainas)
VK-1349-Aprangos dizainas [653W23001] (dizainas)
VK-1374-Įvaizdžio dizainas [653W23007] (dizainas)
VK-1397-Šukuosenų dizainas [653W23002] (dizainas)
VTDK-1318-Grafinis dizainas [653W21001] (dizainas)

kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę
popieriaus lapui pritvirtinti; kompozicijos užduočiai – pieštuką,
trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, teptukus,
indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui
pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.
* Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems
draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus (piešinius ir
pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus lapus, liniuotes ir
kitus egzamino metu nenaudojamus daiktus.
SANTRUMPOS:
VTDK - Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija.

VTDK-1319-Grafinis dizainas [653W21001] (dizainas)
VTDK-1320-Interjero dizainas [653W25001] (dizainas)
Piešimas (rest.) (705)

VDA-569-Dailės ir interjero restauravimas [612W91001] (meno studijos)

Piešimo testas (405)

VGTU-482-Architektūros inžinerija [612H20004] (statybos inžinerija)

Profesinio tinkamumo
testas (831)

Profesinio tinkamumo
testas (603)

LKA-496-Gynybos ir saugumo institucijų valdymas [612N70002] (viešasis
adminstravimas)
LKA-497-Moderniųjų gynybos technologijų vadyba [612N20010] (vadyba)
LKA-498-Nacionalinis saugumas ir gynyba [612S20001] (visuomenės
saugumas)
LKA-499-Tarptautiniai santykiai [612L20002] (politikos mokslai)
VGTU-500-Orlaivių pilotavimas (1-me kurse studijos vyksta lietuvių ir/ar
anglų kalba, nuo 2-ojo kurso studijos vykdomos tik anglų kalba)
[601H41001] (aeronautikos inžinerija)
VGTU-501-Skrydžių valdymas (1-me kurse studijos vyksta lietuvių ir/ar
anglų kalba, nuo 2-ojo kurso studijos vykdomos tik anglų kalba)
[601H41002] (aeronautikos inžinerija)

2016-07-05, 09:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2016-07-04, 09:00 val.
VGTU, aud.: 3.13
Papildoma sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje):
2016-07-12, 09:00 val.
VGTU, aud.: 3.13
2016-07-15, 15:00 val.
LKA, aud.: LKAPK

2016-06-21, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2016-06-22, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2016-06-28, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2016-06-29, 09:00 val.

VGTU, aud.: 204a
2016-06-30, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a

Pučiamieji arba
mušamieji
instrumentai (651)

KU-337-Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika) (pučiamieji)
[612W31002] (muzika)
KU-364-Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika) (pučiamieji) (anglų
kalba) [612W31002] (muzika)
KU-365-Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika) (pučiamieji) (rusų
kalba) [612W31002] (muzika)
LMTA-254-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (anglų
arba rusų kalba) [612W31001] (muzika)
LMTA-279-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(baritonas) [612W31001] (muzika)
LMTA-280-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(eufoniumas) [612W31001] (muzika)
LMTA-281-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(fagotas) [612W31001] (muzika)
LMTA-282-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (fleita)
[612W31001] (muzika)
LMTA-283-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(klarnetas) [612W31001] (muzika)
LMTA-284-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(mušamieji instrumentai) [612W31001] (muzika)
LMTA-285-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (obojus)
[612W31001] (muzika)
LMTA-286-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(saksofonas) [612W31001] (muzika)
LMTA-287-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(trimitas) [612W31001] (muzika)
LMTA-288-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(trombonas) [612W31001] (muzika)
LMTA-289-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (tūba)
[612W31001] (muzika)

Papildoma sesija:
2016-07-11, 09:00 val.
VGTU, aud.: 204a
2016-06-22, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1RDS
Konsultacija vyks 2016-06-21; 18:00 val. LMTA 2R 219 aud.
(Tilto g. 16, Vilnius).
VDU konsultacija vyks 2016-06-20 13 val. VDU Muzikos
akademijoje 331 aud. (V. Čepinskio g. 5, Kaunas).
Stojamojo egzamino eiliškumas: 10:00 val. - fleita, obojus,
klarnetas, fagotas, saksofonas; 15 val. - trimitas, valtorna,
trombonas, eufoniumas, baritonas, tūba; 19 val. - mušamieji
instrumentai (centriniuose rūmuose mušamųjų klasėje).

LMTA-290-Atlikimo menas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai
(valtorna) [612W31001] (muzika)
VDU-726-Atlikimo menas (pučiamieji ir mušamieji instrumentai)
[612W31003] (muzika)
Režisūra (I dalis, KU)
(451)
Režisūra (II dalis, KU)
(452)
Režisūra (III dalis, KU)
(453)

2016-06-27, 14:00 val.
KU, aud.: MA MT
KU-243-Režisūra [612W41005] (teatras ir kinas)

KU-243-Režisūra [612W41005] (teatras ir kinas)
KU-243-Režisūra [612W41005] (teatras ir kinas)
ŠU-120-Audiovizualinis menas [612W61001] (fotografija ir medijos)
VDA-600-Animacija [612W60002] (fotografija ir medijos)

Scenarijaus kadruotė
(809)

VDA-575-Fotografija ir medijos menas [612W60001] (fotografija ir
medijos)
VDU-719-Naujųjų medijų menas [612W63001] (fotografija ir medijos)

SMK-1563-Audiovizualinė kūryba (Vilnius) [653W61001] (fotografija ir
medijos)
Scenarijus ir jo
vizualizacija (778)

VTDK-1331-Multimedijos dizainas [653W63002] (fotografija ir medijos)

Konsultacija 2016-06-27 13 val. KU MT (K. Donelaičio g. 4,
Klaipėda).
2016-06-28, 13:00 val.
KU, aud.: MA MT
2016-06-29, 13:00 val.
KU, aud.: MA MT
2016-06-22, 09:00 val.
ŠU, aud.: VIIIr. 102
2016-06-07 12 val. konsultacija (VDU,117 aud., Muitinės g. 7,
Kaunas).
2016-06-14 10 val. konsultacija (ŠU, VIII r.102 a., P.Višinskio
g.11, Šiauliai).
2016-06-15 10 val. konsultacija (ŠU, VIII r.102 a., P.Višinskio
g.11, Šiauliai).
2016-06-30, 09:00 val.
KK, aud.: 201, 204
2016-07-01, 09:00 val.
KK, aud.: 201, 204
2016-07-02, 09:00 val.
KK, aud.: 201, 204
PASTABOS:
* Scenarijaus ir jo vizualizacijos stojamasis egzaminas susideda
iš dviejų dalių, kurios laikomos tą pačią dieną.
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti pieštukus, flomasterius, dažus,
priemones koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas
popierius, klijai, žirklės ir kt.). Popieriumi, ant kurio bus

atliekamas darbas, stojantieji aprūpinami prieš egzaminą.
* Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems
draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus (piešinius ir
pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus lapus, liniuotes ir
kitus egzamino metu nenaudojamus daiktus.

Scenos ir kino menų
teorija ir kritika (387)

LMTA-235-Scenos ir kino menų istorija ir kritika [612W40004] (teatras ir
kinas)
KTU-214-Muzikos technologijos [612W37001] (muzika)

Specialybė (garso
režisūra, muzikos
technologijos) (401)

LMTA-2-Garso režisūra [612W37002] (muzika)
VDU-342-Muzikos produkcija (anglų kalba) [612W37003] (muzika)

Specialybė
(kompozicija:
akademinė kūryba
arba skaitmeninė
produkcija) (843)
Specialybė (muzikinis
folkloras) (845)

LMTA-227-Kompozicija, akademinė kūryba [612W32001] (muzika)
LMTA-228-Kompozicija, akademinė kūryba (anglų arba rusų kalba)
[612W32001] (muzika)
LMTA-229-Kompozicija, skaitmeninė produkcija [612W32001] (muzika)
LMTA-230-Kompozicija, skaitmeninė produkcija (anglų arba rusų kalba)
[612W32001] (muzika)
LMTA-232-Muzikinis folkloras [612W30001] (muzika)

Specialybė (muzikos
teorija ir kritika) (844)

LMTA-234-Muzikos teorija ir kritika [612W30002] (muzika)

Styginiai instrumentai
(654)

KU-366-Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika) (styginiai)
[612W31002] (muzika)
KU-367-Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika) (styginiai) (anglų
kalba) [612W31002] (muzika)
KU-368-Atlikimo menas (pučiamųjų ir styginių muzika) (styginiai) (rusų
kalba) [612W31002] (muzika)

SANTRUMPOS:
KK - Kauno kolegija.
2016-06-22, 10:00 val.
LMTA, aud.: 4R412
Konsultacija vyks 2016-06-21 10:00 val. 4R 412.
2016-06-28, 09:00 val.
LMTA, aud.: 5R326
Konsultacija vyks 2016-06-22 10:00 val. LMTA 5R 326 aud.
Konsultacija vyks 2016-06-07 13 val. VDU Menų fakultetas,
Muitinės g. 7-117 aud., Kaunas.
2016-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R305
Stojantiesiems į kompoziciją konsultacija vyks 2016-06-28
LMTA 1R 305 aud. (Gedimino pr. 42, Vilnius).
2016-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R217
Konsultacija vyks 2016-06-28 11:00 val. 2R 152 aud.
2016-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 1R217
Konsultacija vyks 2016-06-28 12:00 val. 1R 216 aud.
2016-06-18, 10:00 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-18, 14:00 val.
VDU, aud.: MA salė
2016-06-18, 17:30 val.
VDU, aud.: MA salė

LMTA-273-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (altas) [612W31001]
(muzika)
LMTA-256-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (anglų arba rusų kalba)
[612W31001] (muzika)
LMTA-274-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (arfa) [612W31001]
(muzika)
LMTA-275-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (gitara) [612W31001]
(muzika)
LMTA-276-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (kontrabosas)
[612W31001] (muzika)
LMTA-277-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (smuikas)
[612W31001] (muzika)
LMTA-278-Atlikimo menas, styginiai instrumentai (violončelė)
[612W31001] (muzika)
VDU-727-Atlikimo menas (styginiai instrumentai) [612W31003] (muzika)
KU-207-Vizualieji menai [612W12001] (dailė)
ŠU-179-Dailė (specializacija – grafika) [612W10011] (dailė)
Tapyba (dailė, 1 gr.)
(708)

VDA-576-Grafika [612W10002] (dailė)
VDA-594-Taikomoji grafika [612W10006] (dailė)
VDA-597-Tapyba (Kaune) [612W10009] (dailė)
VDA-598-Tapyba (Vilniuje) [612W10009] (dailė)
KK-1265-Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas [653W91001]
(meno studijos)

Tapyba ir kompozicija
(742)

KK-1274-Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas [653W10001]
(dailė)

MK-1170-Įvaizdžio stilistas [653W10002] (dailė)

Konsultacija 2016-06-16; 12:00 val. LMTA KmS Kamerinė salė
(Tilto g. 16, Vilnius).
Konsultacija vyks 2016-06-09 15 val. VDU Muzikos
akademijoje 304 aud. (V. Čepinskio g. 5-201 aud., Kaunas).

2016-06-20, 14:00 val.
KU, aud.: MA 406
ŠU, aud.: II r. 1, II r. 11
VDA, aud.: TGK-A, 202
2016-06-14 10 val. konsultacija (ŠU, II rūmai, Aušros al. 50, 11
auditorija).
2016-06-15 10 val. konsultacija (ŠU, II rūmai, Aušros al. 50, 11
auditorija).
2016-07-01, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 105, 306
2016-07-02, 10:00 val.
KK, aud.: 104, 105, 306
PASTABOS:
* Tapybos ir kompozicijos stojamasis egzaminas susideda iš
dviejų dalių, kurios laikomos tą pačią dieną.
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti: tapybos testui – savo pasirinktas
tapymo priemones (guašą arba akvarelę), pieštuką, trintuką,

smeigtukus arba lipnią juostą (popieriui pritvirtinti);
kompozicijos testui – trintuką, smeigtukus arba lipnią juostą
(popieriui pritvirtinti), pieštukus, markerius, teptukus,
vandeniu skiedžiamus dažus (pasirinktinai: akvarelė, guašas,
tempera, akrilas), pastelę (naudojant pastelę, būtina turėti
fiksavimo priemones), indelį vandeniui.
* Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems
draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus (piešinius ir
pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus lapus, liniuotes ir
kitus egzamino metu nenaudojamus daiktus.

Tapyba (rest.) (709)

VDA-569-Dailės ir interjero restauravimas [612W91001] (meno studijos)

Tapybinė kompozicija
(dailė, 2 gr.) (702)

VDA-588-Monumentalioji dailė [612W10003] (dailė)
VDA-589-Scenografija [612W19001] (dailė)
VDA-596-Taikomoji tekstilė [612W10008] (dailė)
VDA-599-Tekstilė [612W10010] (dailė)

Tarties tikrinimas
(493)

Teminė kompozicija
(dailė, 4 gr.) (704)
Teminė kompozicija 1
užduotis (dailė, 3 gr.)
(716)
Teminė kompozicija 2

ŠU-183-Specialioji pedagogika (specializacijos: autizmo spektro ir elgesio
sutrikimai, logopedija) [612X17001] (pedagogika)

VDA-590-Skulptūra (Kaune) [612W10004] (dailė)
VDA-591-Skulptūra (Taikomoji skulptūra) (Telšiuose) [612W10004] (dailė)
VDA-592-Skulptūra (Vilniuje) [612W10004] (dailė)
VDA-583-Keramika [612W10001] (dailė)
VDA-587-Metalo menas ir juvelyrika (Telšiuose) [612W10013] (dailė)
VDA-593-Stiklas [612W10005] (dailė)
VDA-595-Taikomoji keramika [612W10007] (dailė)
VDA-583-Keramika [612W10001] (dailė)

SANTRUMPOS:
KK - Kauno kolegija.
2016-07-05, 15:00 val.
VDA, aud.: SR GS
2016-06-30, 14:00 val.
VDA, aud.: MTSK-A, 202

2016-06-28, 10:00 val.
ŠU, aud.: SGNSF506
2016-06-29, 10:00 val.
ŠU, aud.: SGNSF506
2016-06-30, 10:00 val.
ŠU, aud.: SGNSF506
Papildoma sesija:
2016-07-12, 10:00 val.
ŠU, aud.: SGNSF506
2016-06-27, 14:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, SK-A, 202
2016-06-27, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, KK-A, 202

2016-06-27, 14:00 val.

užduotis (dailė, 3 gr.)
(717)
Teologijos
motyvacinis pokalbis
(386)

VDA-587-Metalo menas ir juvelyrika (Telšiuose) [612W10013] (dailė)
VDA-593-Stiklas [612W10005] (dailė)
VDA-595-Taikomoji keramika [612W10007] (dailė)
VDU-345-Katalikų teologija [612V60002] (teologija)

LMTA-236-Vaidyba [612W40002] (teatras ir kinas)
Vaidyba (I dalis, visos
AM) (850)
VDU-360-Vaidyba [612W40003] (teatras ir kinas)

Vaidyba I (II dalis,
LMTA) (851)
Vaidyba I (III dalis ir
pokalbis, LMTA) (852)

LMTA-236-Vaidyba [612W40002] (teatras ir kinas)
LMTA-236-Vaidyba [612W40002] (teatras ir kinas)

Vaidyba (VDU, II dalis)
(389)

VDU-360-Vaidyba [612W40003] (teatras ir kinas)

Vaidyba (VDU, III
dalis) (390)

VDU-360-Vaidyba [612W40003] (teatras ir kinas)

Vaizdo operatorius (I
dalis) (412)

LMTA-237-Vaizdo operatorius [612W43004] (teatras ir kinas)

Vaizdo operatorius (II
dalis) (414)
Vaizdo režisūra (I

VDA, aud.: DPTK-A, KK-A, 202

2016-07-18, 13:00 val.
VDU, aud.: Didž. aula
2016-06-17, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT
2016-06-18, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT
Konsultacija 2016-06-16 11:00 val. LMTA 1R Teatro studijoje
„Balkono teatras“ (MT - buvęs mokomasis teatras) (Gedimino
pr. 42, Vilnius).
VDU konsultacija vyks 2016-06-13 13:00 val. VDU teatre (S.
Daukanto g. 27, Kaunas).
2016-06-20, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT
2016-06-21, 11:00 val.
LMTA, aud.: 1RMT
2016-06-22, 11:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.
VDU konsultacija vyks birželio 13 d. 13:00 val. VDU teatre (S.
Daukanto g. 27, Kaunas).
2016-06-23, 11:00 val.
VDU, aud.: VDU teatr.
VDU konsultacija vyks birželio 13 d. 13:00 val. VDU teatre (S.
Daukanto g. 27, Kaunas).
2016-06-28, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R124

LMTA-237-Vaizdo operatorius [612W43004] (teatras ir kinas)
LMTA-238-Vaizdo režisūra [612W43001] (teatras ir kinas)

Konsultacija 2016-06-27 10:00 val. LMTA 5R 124 aud. (T.
Kosciuškos g. 12, Vilnius).
2016-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: 5R124
2016-06-27, 10:00 val.

dalis) (857)

LMTA, aud.: Teatro c.

Vaizdo režisūra (II
dalis) (858)
Vaizdo režisūra (III
dalis) (859)

Konsultacija 2016-06-25 10:00 val. LMTA 5R Teatro ceche (T.
Kosciuškos g. 12, Vilnius).
2016-06-28, 10:00 val.
LMTA, aud.: Teatro c.
2016-06-29, 10:00 val.
LMTA, aud.: Teatro c.
2016-06-29, 09:00 val.
LMTA, aud.: 1R316

Vargonai arba
klavesinas (833)

LMTA-238-Vaizdo režisūra [612W43001] (teatras ir kinas)
LMTA-238-Vaizdo režisūra [612W43001] (teatras ir kinas)
LMTA-258-Atlikimo menas, klavesinas [612W31001] (muzika)
LMTA-215-Atlikimo menas, klavesinas arba vargonai (anglų arba rusų
kalba) [612W31001] (muzika)
LMTA-257-Atlikimo menas, vargonai [612W31001] (muzika)

KK-1268-Fotografija [653W64003] (fotografija ir medijos)

VDK-1024-Taikomoji fotografija [653W64002] (fotografija ir medijos)
Vizualinė kompozicija
(777)
VDK-1023-Taikomoji fotografija [653W64002] (fotografija ir medijos)

VTDK-1314-Fotografijos technologija [653W64004] (fotografija ir
medijos)

Vizualinė raiška (dailė,
4 gr.) (703)

VDA-590-Skulptūra (Kaune) [612W10004] (dailė)
VDA-591-Skulptūra (Taikomoji skulptūra) (Telšiuose) [612W10004] (dailė)
VDA-592-Skulptūra (Vilniuje) [612W10004] (dailė)

Konsultacija 2016-06-28 9:00 val. LMTA 1R 316 aud.
(Gedimino pr. 42, Vilnius).
2016-06-30, 10:00 val.
KK, aud.: G-45, G-49
2016-07-01, 10:00 val.
KK, aud.: G-45, G-49
2016-07-02, 10:00 val.
KK, aud.: G-45, G-49
PASTABOS:
* Atvykus į egzaminą reikia pateikti asmens tapatybės
dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo
pažymėjimą).
* Stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo
laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems, suteikiama
galimybė naudotis kolegijos fotoaparatu).
* Auditorijoje, kurioje laikomas egzaminas, stojantiesiems
draudžiama turėti mobiliuosius telefonus, darbus (piešinius ir
pan.), įvairios literatūros, savo popieriaus lapus, liniuotes ir
kitus egzamino metu nenaudojamus daiktus.
SANTRUMPOS:
KK - Kauno kolegija.
2016-06-27, 09:00 val.
VDA, aud.: DPTK-A, SK-A, 202

2016-06-30, 09:00 val.
LEU, aud.: L320

Vizualinė raiška ir
kompozicija (dailės
pedagogika) (429)

LEU-431-Dailės pedagogika [612X14011] (pedagogika)

Konsultacijos:
LEU - 2016-06-10, 11-14 val.,LEU, GMTF L320 (Studentų g. 39,
Vilnius);
2016-06-16, 11-14 val.,LEU, GMTF L320 (Studentų g. 39,
Vilnius);
2016-06-27, 11-14., LEU, GMTF L320 (Studentų g. 39,
Vilnius).
ŠU - 2015-06-09, 10 val., ŠU MF II rūmai 26 aud.(Aušros al. 50,
Šiauliai);
14 val., ŠU MF VIII rūmai, 205 aud.(P.Višinskio g. 11,
Šiauliai).
2014-06-19, 10 val., ŠU MF II rūmai 26 aud.(Aušros al. 50,
Šiauliai);
14 val., ŠU MF VIII rūmai, 205 aud.(P.Višinskio g. 11,
Šiauliai).
2015-06-19, 10 val., ŠU MF II rūmai 26 aud.(Aušros al. 50,
Šiauliai);
14 val., ŠU MF VIII rūmai, 205 aud.(P.Višinskio g. 11,
Šiauliai).
2015-06-26, 10 val., ŠU MF II rūmai 26 aud.(Aušros al. 50,
Šiauliai);
14 val., ŠU MF VIII rūmai, 205 aud.(P.Višinskio g. 11,
Šiauliai).

