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         Gaunamas kvietimas studijuoti
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Svarbi informacija
1. Į VILNIUS TECH magistrantūros studijas priimama be stojamųjų egzaminų. Stojantiesiems
konkursinė eilė kiekvienoje programoje sudaroma pagal konkursinį balą.

2. Konkursinis balas asmenims, turintiems universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
skaičiuojamas pagal formulę:

KB = ( 10 + SV- L SV ) + P

KB – konkursinis balas; 
SV – stojančiojo diplomo priede (priedėlyje) pažymiais įvertintų dalykų svertinis vidurkis; 
LSV – absolvento studijų programos laidos diplomo priede (priedėlyje) pažymiais įvertintų dalykų 

svertinis vidurkis; 
P – papildomi balai.

Papildomi balai: 1 papildomas balas už mokslo straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale arba už 
pranešimo santrauką „Studentų mokslinės praktikos“ ar „Studentų mokslinių tyrimų“ konferencijų 
leidiniuose; 0,5 papildomo balo už mokslo straipsnį mokslo leidinyje. 0-1 balas už kūrybinių, neakademinių 
darbų aplanką (stojantiems į Architektūros studijų programą). Asmenys, pretenduojantys gauti papildomus 
balus už publikuotus mokslinius straipsnius, VILNIUS TECH Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui 
iki prašymų registracijos pabaigos turi pristatyti publikacijos kopijas ar darbų aplanką.

3. Prašymai stoti į VILNIUS TECH magistrantūros studijas pildomi internetinėje VILNIUS TECH 
prašymų registravimo sistemoje. Prašymas yra užpildytas ir pateiktas, kai stojantysis užpildo 
internetinėje anketoje informaciją apie save, baigtas studijas bei nurodo bent vieną pageidavimą.

4. Į prašymo anketą reikia įkelti: diplomo, diplomo priedėlio, asmens dokumento, pažymos apie 
laidos svertinį vidurkį kopijas (netaikoma VILNIUS TECH absolventams).

5. Studijų programų (specializacijų), į kurias stojant nereikia papildomai atsiskaityti už trūkstamus 
dalykus, sąrašą stojantieji gali pasitikrinti pasinaudoję „Stojančiojo galimybių aprašu“, pateiktu 
adresu https://vilniustech.lt/stojantiesiems

6. Jei domina kita studijų programa, kuri nepatenka į „Stojančiojo galimybių aprašą“ – reikia gauti 
„Leidimą stoti“.

7. Leidimo stoti į pasirinktą programą (specializaciją) gavimo tvarka:
 iki birželio 28 d. reikia atsiųsti prašymą dėl leidimo stoti bei visus reikiamus dokumentai el. 

paštu magistrantura@vilniustech.lt
 per penkias darbo dienas stojančiajam bus pateiktas atsakymas apie leidimą stoti.

8. Iki prašymų registravimo pabaigos negavęs leidimo stoti į konkrečią studijų programą, 
stojantysis į tą programą stojimo konkurse nedalyvaus, prašyme bus nagrinėjamos studijų 
programos, kur leidimo stoti gauti nereikia arba jis jau yra suteiktas.

Iki susitikimo VILNIUS TECH magistrantūroje!
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