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Vilniaus kolegija
Aukštoji mokykla įkurta 2000 m.
7 fakultetai

40 visų studijų sričių studijų programų

7000 studentų

500 dėstytojų

97 proc. baigusiųjų studijas įsidarbina pagal įgytą 

specialybę



56 laboratorijos

26 studentų praktinės veiklos centrai

5 verslo praktinio mokymo įmonės

Daugiau negu 400 įmonių studentai atlieka praktiką.

Stiprybė – PRAKTINIS MOKYMAS
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LYDERĖ tarp Lietuvos kolegijų
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Geriausiai įvertintos sritys:

Studijų programos

Darbdavių įvertinimai

Kolegijos dėstytojai ir studijų aplinka

Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje 



Kaip pasirinkti studijas?
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1. Savęs pažinimas.
2. Studijų programų turinio analizė.
3. Ką ir kur galėsite dirbti, darbuotojų paklausa.



2019 m. reikalavimai stojantiems į 
valstybės finansuojamas vietas
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1. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE
2. Matematikos VBE
3. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) VBE
4. Pagrindinio dalyko VBE (pagal krypčių grupes) 
(skaičiuojamo į KB)
5. Geriausiai įvertintų dalykų metinių pažymių vidurkis  ne 
mažesnis negu 6 (kurių tais metais vykdomi VBE)

6. Tenkinami minimalaus konkursinio balo reikalavimai

Vidurkis ne 
žemesnis 

negu 25 balai

4,3



2019 m. reikalavimai stojantiems į valstybės
nefinansuojamas vietas
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1. Išlaikytas vienas VBE

2. Tenkinami minimalaus 
konkursinio balo reikalavimai

4,3



Minimalus konkursinis balas
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2018 m. minimalus balas 2 =
2019 m. minimaliam balui 4,3
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http://bakalauras.lamabpo.lt/balo
-skaiciuokle/





Elektronikos ir informatikos fakultetas

 Elektronikos inžinerija
 Telekomunikacijų 

sistemos
 Kompiuterių sistemos
 Informacijos sistemos
 Programų sistemos 



Ekonomikos fakultetas

 Bankininkystė 
 Buhalterinė apskaita
 Investicijos ir draudimas

 Finansai
 Verslo ekonomika 



Verslo vadybos fakultetas

 Įstaigų administravimas
 Kūrybiškumas ir 

verslo inovacijos 
 Reklamos vadyba
 Ryšiai su visuomene
 Tarptautinis verslas 
 Turizmo vadyba 
 Viešbučių ir 

restoranų verslas



 Bendrosios praktikos slauga
 Biomedicininė diagnostika
 Kineziterapija
 Ergoterapija
 Dietetika
 Higieninė ir dekoratyvinė 

kosmetologija
 Radiologija 



Agroverslo technologijos

Cheminė analizė

Kraštovaizdžio dizainas
Maisto technologija

Veterinarija



Pedagogikos fakultetas

Lietuvių gestų kalbos 
vertimas

Vaikystės pedagogika 

Pradinio ugdymo pedagogika

Socialinis darbas

Kūno kultūros pedagogika *
Socialinė pedagogika*
*Jeigu bus užregistruotos studijų programų registre iki birželio 1 d.



 Mados dizainas

 Įvaizdžio dizainas

 Mados technologijos ir verslas

 Populiarioji muzika

 Muzikinis teatras

 Kultūrinės veiklos
vadyba 



www.viko.lt
priemimas@viko.lt
Tel. 8 5 219 1604


