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Priėmimo į bakalauro ir vientisąsias 
studijas rezultatai 

Prof. dr. Olegas Prentkovskis, Transporto technologinių įrenginių katedra 
Valerija Bernotienė, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė

Ką tik prasidėjo naujieji 2013–2014 mokslo metai. Rugpjūčio mėnesį baigėsi stojančių asmenų 
priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kokie priėmimo rezultatai, kaip atrodo VGTU tarp kitų 
universitetų?

2013 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinėje sistemoje pateikta 
ši informacija (skliaustuose nurodyti 2012 m. duomenys):

− užsiregistravo stojančiųjų – 41 015 (43 921);
− iš jų bendrojo lavinimo mokyklas baigę tais pačiais stojimo metais – 22 512 (25 380);
− iš viso į įvairias studijų programas pareikšta pageidavimų – 361 056 (284 108);
− į universitetines studijų programas pareikšta pageidavimų – 158 463 (170 200);
− į kolegines studijų programas pareikšta pageidavimų – 101 722 (113 908).

Iš viso pasirašytos 27 279 studijų sutartys. Į valstybės finansuojamas (vf) vietas pasirašyta 
7691 studijų sutartis universitetuose, 6898 studijų sutartys kolegijose. Daugiau informacijos 
apie bendrąjį priėmimą 2013 m. pateikta 1 lentelėje, kelerių metų duomenys lyginami 1–2 pav. 
Studentų skaičius 2013 m. bendrojo priėmimo metu, palyginti su 2012 m., visuose universitetuo-
se sumažėjo 5,8 %, VGTU – 7,9 %.

1 pav. Priimta į universitetus (iš viso) bendrojo priėmimo metu 
2011–2013 m.
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1 lentelė. Priimta į universitetus bendrojo priėmimo metu 2013 m.

Universitetas
vf 

vietos
Tikslinės 

vietos

vnf vietos
Iš viso 2012 m.

iš viso iš jų su studijų stipendija

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) 126 13 429 568 514
Balstogės universiteto fi lialas Vilniuje (BU FV) 32 3 32 40
Europos humanitarinis universitetas (EHU) nepateikė duomenų apie pasirašytas sutartis 6
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) 59 59 59
Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) 238 80 238 339
Kauno technologijos universitetas (KTU) 1282 5 584 1 1871 1952
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) 149 14 149 31
Klaipėdos universitetas (KU) 297 14 532 1 843 959
LCC tarptautinis universitetas (LCC) 7 7 7 13
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) 359 273 7 632 890
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) 103 23 28 154 193
Lietuvos sporto universitetas (LSU) 97 320 417 483
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) 381 28 649 1058 1048
Mykolo Romerio universitetas (MRU) 237 100 1557 4 1894 1801
Šiaulių universitetas (ŠU) 168 27 272 467 610
Vilniaus dailės akademija (VDA) 188 57 96 341 335
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) 1209 671 2 1880 2042
Vilniaus universitetas (VU) 2479 1159 3 3638 3769
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) 116 12 116 172
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) 706 17 968 4 1691 1793

Iš viso 7691 284 8080 138 16 055 17 052

Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. va-
sario 12 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl preliminaraus valsty-
bės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
vietų, į kurias 2013 metais priimami studentai, skaičiaus“, 
sudarytos studijų krypčių konkuravimo grupės. 2 lentelėje 
pateiktas vf vietų paskirstymas pagal studijų krypčių kon-
kuravimo grupes 2013 m. ir VGTU bakalauro studijų pro-
gramų priklausymas minėtoms grupėms.

Valstybė finansuoja geriausiais rezultatais mokyklą bai-
gusių ir specialiais gebėjimais išsiskiriančių asmenų studi-
jas – jie buvo surikiuoti į eilę. Ar 2013 m. stojantis asmuo 
gavo valstybės finansavimą, t. y. studijų krepšelį, priklausė, 
kaip ir 2009–2012 m., nuo daugelio veiksnių: nuo bran-
dos egzaminų ir metinių mokomųjų dalykų įvertinimų, nuo 
teisės gauti papildomų balų, nuo studijų programų pasirin-
kimo eiliškumo, nuo kitų stojančiųjų studijų programų pasi-
rinkimo, nuo aukštųjų mokyklų organizuojamų bendrųjų ir 
atskirųjų stojamųjų egzaminų arba testų (jei tokie numatyti 
taisyklėse) rezultatų.

Šiemet suėjo penkeri metai, kai visos aukštosios mo-
kyklos (universitetai atskirai ir kolegijos atskirai), remda-
mosi LR švietimo ir mokslo ministerijos nurodymu, laikosi 
konkursinio balo sandaros suvienodinimo – stojant į tos 
pačios studijų srities arba krypčių grupės studijų programą 
skirtingose aukštosiose mokyklose įskaitomi tie patys mo-
komieji dalykai iš brandos atestato, jų reikšmingumas taip 
pat vienodas, įskaitomi (jeigu tai numatyta taisyklėse) tų 
pačių bendrųjų stojamųjų egzaminų arba testų įvertinimai 
bei tokie patys papildomi balai. Tai palengvina stojančių 
asmenų pažangumo lygmens vertinimą skirstant studijų 
krepšelius.
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Studijų 
krypčių kon-

kuravimo 
grupės Nr.

Studijų krypčių grupė 
2013 m. 
vf vietų 
planas

VGTU bakalauro studijų programos

1 Humanitarinių mokslų studijų sritis 999 –

2 Menų studijų srities muzikos, meno studijų ir rašytinės kūrybos 
krypčių grupė 89 –

3 Menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė 51 –

4 Menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė 139 Architektūros kryptis: architektūra

5 Menų studijų srities dailės, fotografi jos ir medijų krypčių grupė 102 –

6 Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės, 
švietimo ir ugdymo krypčių grupes, visuomenės saugumo ir socialinio 
darbo kryptis)

1112 Ekonomikos kryptis: ekonomikos inžinerija
Komunikacijos kryptis: kūrybinės industrijos; pramogų 
industrijos

7 Socialinių mokslų studijų sritis (verslo ir vadybos krypčių grupė) 343 Vadybos kryptis: nekilnojamojo turto vadyba; 
įstaigų vadyba
Verslo kryptis: transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba; 
verslo vadyba

8 Socialinių mokslų studijų sritis (teisės krypčių grupė) 206 –

9 Socialinių mokslų studijų sritis (švietimo ir ugdymo krypčių grupė) 517 –

10 Socialinių mokslų studijų sritis (visuomenės saugumo ir socialinio 
darbo krypčių grupė)

60 –

11 Fizinių mokslų studijų sritis 1166 Informacijos sistemų kryptis: verslo informacinės sistemos
Informatikos kryptis: informacinių technologijų paslaugų 
valdymas; inžinerinė informatika
Matematikos kryptis: technomatematika
Statistikos kryptis: taikomoji statistika ir ekonometrija

12 Biomedicinos mokslų studijų sritis (biologijos, botanikos, zoologijos, 
genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofi zikos ir bio-
chemijos krypčių grupė)

200 –

13 Biomedicinos mokslų studijų sritis (žemės ūkio, miškininkystės, 
maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė)

100 –

14 Biomedicinos mokslų studijų sritis (klinikinės veterinarinės medi-
cinos, veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių 
grupė)

78 –

15 Biomedicinos mokslų studijų sritis (medicinos ir sveikatos krypčių 
grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos 
technologijų, medicinos ir sveikatos kryptis))

367 –

16 Biomedicinos mokslų studijų sritis (visuomenės sveikatos, mitybos, 
slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių 
grupė)

90 –

17 Biomedicinos mokslų studijų sritis (sporto ir gyvybės mokslų krypčių 
grupė)

90 –

18 Technologijos mokslų studijų sritis (informatikos inžinerijos, 
sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos 
inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir 
elektros inžinerijos, maisto technologijos krypčių grupė)

1297 Informatikos inžinerijos kryptis: informacinių sistemų 
inžinerija; multimedija ir kompiuterinis dizainas
Sausumos transporto inžinerijos kryptis: transporto 
inžinerija
Energijos inžinerijos kryptis: pastatų energetika
Statybos inžinerijos kryptis: kelių ir geležinkelių inžinerija; 
miestų inžinerija; architektūros inžinerija; statybos inžine-
rija; statinių inžinerinės sistemos; transporto ir specialieji 
statiniai
Aeronautikos inžinerijos kryptis: aviacijos mechanikos 
inžinerija; orlaivių pilotavimas; skrydžių valdymas
Elektronikos ir elektros inžinerijos kryptis: elektronikos 
inžinerija; elektronikos inžinerija (aviacinė elektronika); 
automatika; automatika (aviaciniai elektros įrenginiai); 
kompiuterių inžinerija; telekomunikacijų inžinerija

19 Technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos, 
sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos 
inžinerijos, aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir 
elektros inžinerijos, maisto technologijos kryptis)

768 Bendrosios inžinerijos kryptis: aplinkos apsaugos inžineri-
ja; biomechanika; gaisrinė sauga; geodezija
Biotechnologijų kryptis: bioinžinerija
Gamybos inžinerijos kryptis: inovatyvioji gamybos inžineri-
ja; gamybos inžinerija ir valdymas; mechatronika ir roboti-
ka; pramonės gaminių dizainas; spaudos inžinerija
Mechanikos inžinerijos kryptis: mechanikos inžinerija
Statybų technologijų kryptis: statybos technologijos ir 
valdymas; inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos

Iš viso 7774

2 lentelė. Valstybės fi nansuojamų vietų pasiskirstymas pagal studijų krypčių konkuravimo grupes 2013 m. 
ir VGTU studijų programų priklausymas konkuravimo grupėms

Vykdant priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, stojantieji savo prašymuose dalyvauti stojimo konkurse 
galėjo nurodyti 12 studijų programų su trimis finansavimo pobūdžiais (vf – valstybės finansuojamos studijos, 
vnf/st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija, vnf – valstybės nefinansuojamos studijos) ir 
dviem studijų formomis (NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma). 
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2 pav. Priimta į universitetus bendrojo priėmimo metu 2013 m.
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Remiantis 2009 m. Mokslo ir studijų įstatymu, visos studi-
jų programos suskirstytos į šešias studijų sritis: technologijos, 
fizinių, socialinių, humanitarinių, biomedicinos ir menų moks-
lus. 2013 m. stojantieji, kaip įprasta, rinkosi visų išvardytų 
sričių  studijas (3 pav.).

2013 m. VGTU siūlė stojantiesiems pirmosios pakopos ir 
vientisųjų studijų keturių studijų sričių programas: technolo-
gijos, fizinių ir socialinių mokslų bei menų srityse. Remiantis 
bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2013 m. 
statistika, VGTU studijų programos yra populiarios tarp sto-
jančiųjų ir užima garbingas pozicijas pagal pirmąjį ir pagal 
visus pageidavimus, nurodytus stojančiųjų prašymuose (žr. 
3–10 lenteles, 4–12 pav.), o technologijos mokslų studijų sri-
tyje esame lyderiai (žr. 5 lentelę ir 4–7 pav.), čia pateko 10 
VGTU studijų programų, 9 – KTU ir 1 – ASU. Pažymėtina, kad 
Lietuvos universitetinės aukštosios mokyklos 2013 m. pasiū-
lė stojantiesiems 635 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programas (pasirinkimus), iš jų 113 – technologijos mokslų 
srities, 48 – fizinių mokslų srities, 245 – socialinių mokslų 
srities, 55 – humanitarinių mokslų srities, 54 – biomedicinos 
mokslų srities ir 120 – menų srities.

Galima pasidžiaugti, kad net trys mūsų studijų programos 
pateko į studijų programų, kuriose yra daugiausia studentų, 
gavusių vf vietas arba vnf/st vietas, dešimtuką (žr. 9 lentelę). 
Džiugu, kad turime studijų programą, kuri surinko daugiausia 
studentų į vf, vnf/st ir vnf vietas ir pateko į tokių programų 
dešimtuką (žr. 10 lentelę).

3 lentelė. Populiariausių studijų programų (pagal pirmąjį pageidavimą) 
dvidešimtukas bendrojo priėmimo metu 2013 m.

Eil. Nr. Universitetas Studijų programa Finansavimas Pageidavimų skaičius

1 LSMU medicina vf 640

2 VU medicina vf 480

3 VU ekonomika vf 348

4 VU politikos mokslai vf 312

5 VU teisė vf 303

6 LSMU odontologija vf 287

7 VU programų sistemos vf 282

8 VGTU kūrybinės industrijos vf 274

9 MRU teisė ir muitinės veikla vf 264

10 LSMU veterinarinė medicina vf 240

11 VU psichologija vf 240

12 VGTU transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba vf 212

13 VU skandinavistika vf 205

14 MRU teisė ir ikiteisminis procesas vf 196

15 LSMU farmacija vf 186

16 VGTU transporto inžinerija vf 179

17 VU odontologija vf 173

18 MRU teisė ir policijos veikla vf 158

19 VGTU pramogų industrijos vf 156

20 KTU programų sistemos vf 155

3 pav. Studijų sričių populiarumas (procentais) pagal 
pirmąjį stojančiojo pageidavimą (LAMA BPO, 1-asis 

priėmimo etapas)
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4 lentelė. Populiariausių studijų programų (pagal visus pageidavimus) dvidešimtukas bendrojo priėmimo metu 
2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Finansavimas Pageidavimų skaičius

1 LSMU medicina vf 1510

2 VU medicina vf 1290

3 VGTU kūrybinės industrijos vf 1207

4 LSMU medicina vnf 1065

5 VU politikos mokslai vf 997

6 MRU teisė ir muitinės veikla vf 974

7 VU teisė vf 967

8 VU ekonomika vf 962

9 LSMU farmacija vf 937

10 VGTU pramogų industrijos vf 934

11 MRU teisė vf 867

12 VU psichologija vf 862

13 MRU viešasis administravimas vf 860

14 MRU komunikacija ir kūrybinės industrijos vf 845

15 VU medicina vnf 844

16 LSMU kineziterapija vf 823

17 LSMU veterinarinė medicina vf 811

18 VDU viešoji komunikacija vf 803

19 LSMU odontologija vf 789

20 VU vadyba ir verslo administravimas vf 766

5 lentelė. Populiariausių studijų programų (technologijos mokslai, pagal pirmąjį pageidavimą) dvidešimtukas 
bendrojo priėmimo metu 2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Finansavimas Pageidavimų skaičius

1 VGTU transporto inžinerija vf 179

2 VGTU statybos inžinerija vf 137

3 KTU statybos inžinerija vf 116

4 VGTU multimedija ir kompiuterinis dizainas vf 112

5 VGTU mechanikos inžinerija vf 85

6 VGTU elektronikos inžinerija vf 80

7 KTU informatikos inžinerija vf 77

8 KTU atsinaujinančioji energetika vf 75

9 KTU transporto priemonių inžinerija vf 74

10 KTU maisto mokslas ir technologija vf 64

11 KTU elektronikos inžinerija vf 64

12 VGTU aviacijos mechanikos inžinerija vf 63

13 VGTU kelių ir geležinkelių inžinerija vf 63

14 VGTU aplinkos apsaugos inžinerija vf 62

15 KTU multimedijos technologijos vf 58

16 ASU agroenergetikos inžinerija vf 58

17 VGTU automatika vf 54

18 KTU mechanikos inžinerija vf 50

19 KTU automatika ir valdymas vf 48

20 VGTU informacinių sistemų inžinerija vf 48
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6 lentelė. Populiariausių studijų programų (fi ziniai mokslai, pagal pirmąjį pageidavimą) dvidešimtukas bendrojo 
priėmimo metu 2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Finansavimas Pageidavimų skaičius

1 VU programų sistemos vf 282

2 KTU programų sistemos vf 155

3 VU informacinės technologijos vf 98

4 VU fi nansų ir draudimo matematika vf 96

5 KTU informatika vf 76

6 VU taikomoji fi zika vf 74

7 VU informatika vf 73

8 KTU informacinės sistemos vf 64

9 VGTU inžinerinė informatika vf 50

10 VU chemija vf 48

11 VGTU verslo informacinės sistemos vf 45

12 KTU taikomoji matematika vf 41

13 VU fi zika vf 41

14 ŠU informatika vf 36

15 VU geografi ja vf 36

16 VDU informatika vf 33

17 VU moderniųjų technologijų fi zika ir vadyba vf 33

18 VGTU informacinių technologijų paslaugų valdymas vf 31

19 VU matematika ir matematikos taikymai vf 31

20 VU nanotechnologijos ir medžiagotyra vf 29

7 lentelė. Populiariausių studijų programų (socialiniai mokslai, pagal pirmąjį pageidavimą) dvidešimtukas bendrojo 
priėmimo metu 2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Finansavimas Pageidavimų skaičius

1 VU ekonomika vf 348

2 VU politikos mokslai vf 312

3 VU teisė vf 303

4 VGTU kūrybinės industrijos vf 274

5 MRU teisė ir muitinės veikla vf 264

6 VU psichologija vf 240

7 VGTU transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba vf 212

8 MRU teisė ir ikiteisminis procesas vf 196

9 MRU teisė ir policijos veikla vf 158

10 VGTU pramogų industrijos vf 156

11 VDU viešoji komunikacija vf 152

12 VU vadyba ir verslo administravimas vf 149

13 MRU teisė vf 137

14 VDU teisė vf 136

15 KTU fi nansai vf 133

16 MRU viešasis administravimas vf 130

17 VDU kūrybinės industrijos vf 121

18 MRU teisė ir muitinės veikla vnf 104

19 VDU psichologija vf 104

20 ASU logistika ir prekyba vf 104
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8 lentelė. Populiariausių studijų programų (menai, pagal pirmąjį pageidavimą) dvidešimtukas bendrojo priėmimo 
metu 2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Finansavimas Pageidavimų skaičius

1 VGTU architektūra vf 101

2 LMTA vaidyba vf 66

3 VDA grafi nis dizainas vf 48

4 KTU muzikos technologijos vf 41

5 VDA fotografi ja ir medijos menas vf 38

6 KTU architektūra vf 35

7 VDA kostiumo dizainas vf 35

8 VDA interjero dizainas vf 34

9 VDU naujųjų medijų menas vf 27

10 VDA tapyba vf 24

11 VDA grafi ka vf 23

12 LMTA meno vadyba vf 21

13 VDA architektūra vf 19

14 VDA animacija vf 18

15 VDA grafi nis dizainas vf 18

16 VDA dizainas vf 17

17 VDA metalo menas ir juvelyrika vf 17

18 KU vaidyba vf 15

19 VDA dizainas vf 15

20 VDA scenografi ja vf 15

9 lentelė. Daugiausia studentų, gavusių valstybės fi nansuojamas vietas arba studijų stipendijas, surinkusios studijų 
programos bendrojo priėmimo metu 2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Priimtųjų skaičius

1 VU medicina 141

2 VU ekonomika 138

3 VU teisė 133

4 KTU programų sistemos 132

5 VU programų sistemos 129

6 LSMU medicina 120

7 VU politikos mokslai 110

8 VGTU multimedija ir kompiuterinis dizainas 87

9 VGTU transporto inžinerija 86

10 VGTU kūrybinės industrijos 83

10 lentelė. Daugiausia studentų, valstybės fi nansuojamų ir nefi nansuojamų, surinkusios studijų programos 
bendrojo priėmimo metu 2013 m.

Eil. 
Nr.

Universitetas Studijų programa Priimtųjų skaičius

1 LSMU medicina 302

2 VU teisė 274

3 VU ekonomika 270

4 MRU teisė 203

5 VGTU transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba 198

6 VU medicina 190

7 MRU teisė ir muitinės veikla 182

8 MRU teisė ir ikiteisminis procesas 163

9 LSU treniravimo sistemos 160

10
VDU teisė 156

VU politikos mokslai 156
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4 pav. Priimta į universitetus ir į VGTU bendrojo priėmimo metu pagal konkuravimo grupes 
2013 m. (vf vietų skaičius)

922

82

51

135

109

1104

382

207

551

72

1111

187

116

70

348

75

76

1309

784

44

118

43

74

598

332

0 500 1000 1500

Humanitarinių mokslų studijų sritis

Menų studijų srities muzikos, meno studijų 

ir rašytinės kūrybos krypčių grupė

Menų studijų srities teatro ir kino, šokio krypčių grupė

Menų studijų srities dizaino ir architektūros krypčių grupė

Menų studijų srities dailės, fotografijos ir medijų krypčių grupė

Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus verslo ir vadybos, teisės,

švietimo ir ugdymo krypčių grupes, visuomenės saugumo ir socialinio…)

Socialinių mokslų studijų sritis (verslo ir vadybos krypčių grupė)

Socialinių mokslų studijų sritis (teisės krypčių grupė)

Socialinių mokslų studijų sritis (švietimo ir ugdymo krypčių grupė)

Socialinių mokslų studijų sritis (visuomenės saugumo ir socialinio

darbo krypčių grupė)

Fizinių mokslų studijų sritis

Biomedicinos mokslų studijų sritis (biologijos, botanikos, zoologijos,

genetikos, mikrobiologijos, molekulinės biologijos, biofizikos ir…)

Biomedicinos mokslų studijų sritis (žemės ūkio, miškininkystės, maisto

studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupė)

Biomedicinos mokslų studijų sritis (klinikinės veterinarinės medicinos,

veterinarinės medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupė)

Biomedicinos mokslų studijų sritis (medicinos ir sveikatos krypčių

grupė (išskyrus visuomenės sveikatos, mitybos, slaugos, medicinos…)

Biomedicinos mokslų studijų sritis (visuomenės sveikatos, mitybos,

slaugos, medicinos technologijų, medicinos ir sveikatos krypčių grupė)

Biomedicinos mokslų studijų sritis (sporto ir gyvybės mokslų krypčių

grupė)

Technologijos mokslų studijų sritis (informatikos inžinerijos, sausumos

transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos,…)

Technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus informatikos inžinerijos,

sausumos transporto inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos…)

 VGTU

 Universitetai



2013 metų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijas rezultatai

14

5 pav. Priimta į VGTU bendrojo priėmimo metu pagal 
konkuravimo grupes 2013 m. (vf vietų procentas 
nuo priimtųjų į universitetus)

32,59

10,69

11,26

6,66

45,68

42,35

15,72

0,00 25,00 50,00

Menų studijų srities dizaino ir architektūros
krypčių grupė

Socialinių mokslų studijų sritis (išskyrus
verslo ir vadybos, teisės, švietimo ir

ugdymo krypčių grupes, visuomenės
saugumo ir socialinio darbo kryptis)

Socialinių mokslų studijų sritis (verslo ir
vadybos krypčių grupė)

Fizinių mokslų studijų sritis

Technologijos mokslų studijų sritis
(informatikos inžinerijos, sausumos

transporto inžinerijos, energijos inžinerijos,
statybos inžinerijos, aeronautikos

inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir…)

Technologijos mokslų studijų sritis (išskyrus
informatikos inžinerijos, sausumos

transporto inžinerijos, energijos inžinerijos,
statybos inžinerijos, aeronautikos

inžinerijos, jūrų inžinerijos, elektronikos ir…)

Visos konkuravimo grupės

6 pav. Pasirašė studijų sutartis su universitetais bendrojo 
priėmimo metu 2013 m. (vf vietos, visi etapai, technologijos mokslai) 

ASU; 31; 4 %

KTU; 292; 37 %

KU; 38; 5 %

ŠU; 11; 2 %
VDU; 80; 10 %

VGTU; 332; 42 %

ASU; 16; 1 %

KTU; 535; 41 %

KU; 66; 5 %

LKA; 4; 0 %

ŠU; 27; 2 %
VDU; 28; 2 %

VGTU; 598; 46 %

VU; 35; 3 %

ASU; 47; 2 %

KTU; 827; 40 %

KU; 104; 5 %

LKA; 4; 0 %
ŠU; 38; 2 %VDU; 108; 5 %

VGTU; 930; 44 %

VU; 35; 2 %

18 + 19 grupės – technologijos mokslų studijų sritis

18 grupė – technologijos mokslų studijų sritis 

energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, 

elektronikos ir elektros inžinerijos, 

(informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, 

aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos,  

maisto technologijos krypčių grupė)

19 grupė – technologijos mokslų studijų sritis 

inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, 

elektronikos ir elektros inžinerijos, 

(išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto

aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos,  

maisto technologijos kryptis)
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7 pav. Pasirašė studijų sutartis su universitetais 
bendrojo priėmimo metu 2013 m. (vf + vnf vietos, 
visi etapai, technologijos mokslai)

18 + 19 grupės – technologijos mokslų studijų sritis

18 grupė – technologijos mokslų studijų sritis 

energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, 

elektronikos ir elektros inžinerijos, 

(informatikos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos, 

aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos,  

maisto technologijos krypčių grupė)

19 grupė – technologijos mokslų studijų sritis 

inžinerijos, energijos inžinerijos, statybos inžinerijos, 

elektronikos ir elektros inžinerijos, 

(išskyrus informatikos inžinerijos, sausumos transporto

aeronautikos inžinerijos, jūrų inžinerijos,  

maisto technologijos kryptis)

ASU; 40;  2 %

KTU;  641;  39 %

KU; 108;  6 %
LKA;  4;  0 %

ŠU; 47; 3 %

VDU; 43; 3 %

VGTU; 739; 45 %

VU; 35; 2%

ASU;  79;  8 %

KTU;  332; 33 %

KU;  54; 6 %

LEU; 4;  0 %

ŠU; 26; 3 %

VDU; 81; 8 %

VGTU;  418; 42 %

ASU; 119; 4 %

KTU;  973;  37 %

KU;  162; 6 %

LEU; 4; 0 %
LKA;  4;  0 %ŠU;  73;  3 %

VDU; 124; 5 %

VGTU; 1157; 44 %

VU;  35;  1 %
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9 pav. Pasirašė studijų sutartis su universitetais bendrojo priėmimo metu 2013 m. 
(visi etapai, socialiniai mokslai): a – vf vietos; b – vf + vnf/st + vnf vietos

8 pav. Pasirašė studijų sutartis su universitetais bendrojo priėmimo metu 2013 m. 
(visi etapai, fiziniai mokslai): a – vf vietos; b – vf + vnf vietos

10 pav. Pasirašė studijų sutartis su universitetais bendrojo priėmimo metu 2013 m. 
(visi etapai, menai): a – vf vietos; b – vf + vnf vietos

KTU; 248; 22 %

KU; 18; 2 %

MRU; 7; 1 %

ŠU; 11; 1 %

VDU; 53; 5 %

VGTU; 74; 7 %

VU; 700; 63 %

11  grupė – fizinių mokslų studijų sritis

BU FV; 9; 1 %
KTU; 286; 21 %

KU; 29; 2 %

MRU; 34; 3 %

ŠU; 29; 2 %

VDU; 77; 6 %

VGTU; 101; 8 %

VU; 776; 58 %

11  grupė – fizinių mokslų studijų sritis
b) a) 

ASU;  6;  0 %
KTU; 152;  7 %

KU; 110;  5 %

LEU;  351;  15 %

LKA;  55;  2 %

LMTA;  14;  1 %
LSMU;  20; 1 %

LSU;  25;  1 %

MRU; 198; 9 %
ŠU;  90;  4 %

VDA;  7;  0 %VDU;  301;  13 %

VGTU; 161; 7 %

VU;  826; 36 %

6–10 grupės – socialinių mokslų studijų sritis 6–10 grupės – socialinių mokslų studijų sritis

ASU; 165; 2 %
BU FV;  23;  0 % ISM;  238;  3 %

KSU;  149;  2 %
KTU;  483;  7 %

KU;  387;  5 %
LCC;  5;  0 %

LEU;  600;  8 %

LKA;  55;  1 %

LMTA;  14;  0 %

LSMU;  53;  1 %

LSU;  96; 1 %MRU; 1698; 23 %ŠU; 245; 3 %

VDA; 27;  0 %

VDU; 1027; 14 %

VGTU; 544; 7 %

VU;  1473;  20%

VU TVM; 116; 2 %

b) a) 

KTU; 6; 2 %
KU; 18;  6 %

LMTA; 36; 12 %

ŠU; 11; 4 %

VDA; 170; 58 %

VDU; 10; 3 %

VGTU; 44; 15 %

3–5 grupės – menų studijų sritis 3–5 grupės – menų studijų sritis

KTU; 24; 5 %

KU;  27;  6 %

LMTA;  47;  10 %

ŠU;  12;  3 %

VDA; 239;  53 %

VDU; 24;  5 %

VGTU; 78; 17 %

b) a) 
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Technologijos
 mokslai;

 

 

930;77 %

 

 

Fiziniai
mokslai;
74;  6 %

 

Socialiniai
mokslai;
161;  13 %

Menai;
44;  4 %

Technologijos
 

mokslai;  

 227;34 %

 Fiziniai
mokslai;
27;  4 %

Socialiniai 
mokslai; 

 
383;57 %

Menai;

 34; 5 %

 

Technologijos
mokslai;1157;
62 %

 
Fiziniai
mokslai;
101;  5 %

 

 

 

Socialiniai
mokslai;
544; 29 %

Menai;
78;  4 %

0

5

10

6

44

0

11

14

24

78

KU

VDA 
(Kaune)

VDA
 (Vilniuje)

KTU

VGTU

 priimta  iš viso

 priimta į vf  vietas

0 20 40 60 80

4 grupė – Menų studijų sritis (dizaino ir architektūros krypčių grupė)

11 pav. Pasirašė studijų sutartis su universitetais 
bendrojo priėmimo metu 2013 m. (visi etapai, menai, 

architektūros krypties studijos)

12 pav. Priimta į VGTU bendrojo priėmimo metu 2013 m. pagal studijų sritis (visi etapai):
a – vf + vnf/st + vnf vietos; b – vf vietos; c – vnf vietos

b) 

c) a) 

2013 m. VGTU pasiūlė stojantiesiems 43 pirmosios pa-
kopos studijų programas ir 2 vientisųjų studijų programas. 
Dauguma VGTU studijų programų vykdomos tik viena nuola-
tine studijų forma, kai kurios – dviem (nuolatine ir ištęstine 
studijų formomis). Iš 45 minėtų studijų programų 29 vykdo-
mos nuolatine studijų forma, 15 – nuolatine ir ištęstine, 1 – 
ištęstine. 

2013 m. buvo pasiūlytos trys naujos studijų programos: 
mechatronika ir robotika, pramogų industrijos, pramonės ga-
minių dizainas. Plečiamos studijos nuotoline ištęstine studijų 
forma, 2013 m. buvo priimama į mechanikos inžineriją, sta-
tinių inžinerines sistemas, statybos inžineriją, statybos tech-
nologijas ir valdymą, telekomunikacijų inžineriją, transporto 
inžineriją, verslo informacines sistemas.

2013 m. studentų priėmimas į VGTU, kaip įprasta, buvo 
organizuotas keliais etapais: išankstinis priėmimas (priima-
ma į ištęstines studijas į valstybės nefinansuojamas vietas), 
bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas (prii-
mama į nuolatines ir ištęstines studijas į valstybės finansuo-
jamas ir nefinansuojamas vietas), papildomas priėmimas 
(priimama į nuolatines ir ištęstines studijas į valstybės nefi-
nansuojamas vietas). 2013 m. į VGTU bakalauro ir vientisųjų 
studijų pirmą kursą per visus priėmimo etapus priimta 1946 
studentai (2012 m. – 2052). Priėmimo į VGTU pirmosios pa-
kopos ir vientisąsias studijas 2013 m. rezultatai pateikti 11 ir 
12 lentelėse ir 13–15 pav.



2013 metų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijas rezultatai

18

11 lentelė. Priimta į VGTU bakalauro ir vientisąsias studijas 2013 m.

Studijų sritis

2013 m. priimta (2012 m.)

į vf vietas
% nuo visų 

priimtųjų į vf 
vietas

į vnf vietas
% nuo visų 

priimtųjų į vnf 
vietas

iš viso
% nuo visų 
priimtųjų

NUOLATINĖS STUDIJOS

Meno 44 (75) 3,8 (5,5) 34 (26) 6,0 (5,4) 78 (101) 4,5 (5,5)

Technologijos mokslų 897 (1042) 77,0 (76,6) 167 (136) 29,5 (28,4) 1064 (1178) 61,5 (64,0)

Fizinių mokslų 63 (73) 5,4 (5,4) 25 (19) 4,5 (3,9) 88 (92) 5,1 (5,0)

Socialinių mokslų 161 (171) 13,8 (12,5) 338 (299) 60,0 (62,3) 499 (470) 28,9 (25,5)

Iš viso nuolatinėse studijose 1165 (1361)  564 (480)  1729 (1841)  

% nuo visų priimtųjų į nuolatines studijas  67,4 (73,9)  32,6 (26,1)  100 

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Technologijos mokslų 33 (48) 75,0 (85,7) 90 (64) 51,5 (41,3) 123 (112) 56,3 (53,1)

Fizinių mokslų 11 (5) 25,0 (8,9) 6 (7) 3,5 (4,5) 17 (12) 7,9 (5,7)

Socialinių mokslų 0 (3) 0 (5,4) 77 (84) 45,0 (54,2) 77 (87) 35,8 (41,2)

Iš viso ištęstinėse studijose 44 (56)  173 (155)  217 (211)  

% nuo visų priimtųjų į ištęstines studijas  20,5 (26,5)  79,5 (73,5)  100

Iš viso universitete 1209 (1417)  737 (635)  1946 (2052)  

% nuo visų priimtųjų į studijas  62,2 (69,1)  37,8 (30,9)  100

12 lentelė. Priėmimo į VGTU bakalauro ir vientisųjų studijų programas rezultatai 2013 m.

Fakultetas, studijų programa

Konkursiniai balai bendrojo 
priėmimo metu į vf vietą

2013 m. priimta per visus etapus

maksimalus minimalus į vf vietas į vnf vietas Iš viso

NUOLATINĖS STUDIJOS

Architektūros fakultetas 64 41 105
Architektūra 21,62 18,86 44 34 78
Pramonės gaminių dizainas 19,10 14,36 20 7 27
Aplinkos inžinerijos fakultetas 138 25 163
Aplinkos apsaugos inžinerija 19,24 14,21 61 5 66
Geodezija 17,12 14,24 15 5 20
Kelių ir geležinkelių inžinerija 20,60 14,60 31 7 38
Miestų inžinerija 17,40 15,50 8 4 12
Pastatų energetika 19,60 15,28 23 4 27
Elektronikos fakultetas 181 21 202
Automatika 19,70 15,04 38 5 43
Elektronikos inžinerija 19,62 14,78 59 5 64
Informacinių sistemų inžinerija 19,56 14,54 49 5 54
Kompiuterių inžinerija 19,23 14,90 13 5 18
Telekomunikacijų inžinerija 18,82 15,12 22 1 23
Fundamentinių mokslų fakultetas 183 41 224
Bioinžinerija 20,00 17,12 40 1 41
Inžinerinė informatika 20,78 15,30 33 9 42
Informacinių technologijų paslaugų valdymas 18,36 15,60 15 8 23
Multimedija ir kompiuterinis dizainas 19,41 14,56 80 15 95
Taikomoji statistika ir ekonometrija 17,62 15,80 3 1 4
Technomatematika 18,28 16,12 4 – 4
Verslo informacinės sistemos 18,90 15,08 8 7 15
Kūrybinių industrijų fakultetas 105 94 199
Kūrybinės industrijos 21,92 17,62 82 47 129
Pramogų industrijos 20,16 17,77 23 47 70
Mechanikos fakultetas 161 29 190
Biomechanika 20,42 14,76 27 6 33
Mechanikos inžinerija 19,79 14,22 50 10 60
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Fakultetas, studijų programa

Konkursiniai balai bendrojo 
priėmimo metu į vf vietą

2013 m. priimta per visus etapus

maksimalus minimalus į vf vietas į vnf vietas Iš viso

NUOLATINĖS STUDIJOS

Mechatronika ir robotika 22,28 14,42 34 3 37
Gamybos inžinerija ir valdymas 20,23 14,30 24 3 27
Spaudos inžinerija 18,38 14,38 20 7 27
Inovatyvioji gamybos inžinerija 17,62 14,94 6 – 6
Statybos fakultetas 117 54 171
Statybos inžinerija 20,36 14,56 73 15 88
Architektūros inžinerija 20,24 14,62 12 – 12
Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos 19,70 19,70 1 1 2
Transporto ir specialieji statiniai 19,16 15,02 6 1 7
Statybos technologijos ir valdymas 19,23 14,44 12 4 16
Gaisrinė sauga 16,70 14,34 9 10 19
Nekilnojamojo turto vadyba 18,12 17,77 4 23 27
Transporto inžinerijos fakultetas 115 153 268
Transporto inžinerija 20,00 14,54 84 24 108
Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba 19,44 17,72 31 129 160
Verslo vadybos fakultetas 21 92 113
Verslo vadyba 18,36 17,54 4 36 40
Įstaigų vadyba 18,00 17,54 4 19 23
Ekonomikos inžinerija 19,44 17,72 13 37 50
A. Gustaičio aviacijos institutas 80 14 94
Aviacijos mechanikos inžinerija 20,18 14,56 42 6 48
Orlaivių pilotavimas 19,68 15,98 18 – 18
Skrydžių valdymas 18,22 14,96 8 4 12
Automatika 18,92 15,06 8 1 9
Elektronikos inžinerija 16,20 15,10 4 3 7

Iš viso nuolatinėse studijose 1165 564 1729

IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Aplinkos inžinerijos fakultetas 7 26 33
Aplinkos apsaugos inžinerija 15,31 14,72 2 9 11
Geodezija 18,27 15,80 2 2 4
Kelių ir geležinkelių inžinerija 19,51 16,29 2 6 8
Miestų inžinerija – – – 1 1
Statinių inžinerinės sistemos 16,04 16,04 1 8 9
Elektronikos fakultetas 3 3 6
Telekomunikacijų inžinerija 19,04 15,03 3 3 6
Fundamentinių mokslų fakultetas 18 10 28
Multimedija ir kompiuterinis dizainas 17,97 15,06 7 4 11
Verslo informacinės sistemos 18,65 15,11 11 6 17
Mechanikos fakultetas 5 14 19
Gamybos inžinerija ir valdymas 18,15 14,69 3 7 10
Mechanikos inžinerija 17,96 16,20 2 7 9
Statybos fakultetas 9 30 39
Statybos inžinerija 16,82 14,59 5 22 27
Statybos technologijos ir valdymas 17,85 14,76 4 8 12
Transporto inžinerijos fakultetas 2 60 62
Transporto inžinerija 16,98 16,36 2 13 15
Transporto inžinerinė ekonomika ir vadyba 19,82 17,48 – 47 47
Verslo vadybos – – 0 30 30
Verslo vadyba – – – 21 21
Ekonomikos inžinerija – – – 9 9

Iš viso ištęstinėse studijose 44 173 217
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13 pav. Priimtųjų į VGTU bakalauro ir vientisąsias studijas 2013 m. pasiskirstymas pagal apskritis:
a – nuolatinės studijos; b – ištęstinės studijos

Apskritis Skaičius* Procentas*

Alytaus 106 (120) 6,1 (6,5)

Kauno 96 (118) 5,6 (6,4)

Klaipėdos 130 (174) 7,5 (9,4)

Marijampolės 64 (56) 3,7 (3,0)

Panevėžio 168 (180) 9,7 (9,7)

Šiaulių 132 (133) 7,6 (7,2)

Tauragės 45 (53) 2,6 (2,9)

Telšių 72 (96) 4,2 (5,2)

Utenos 106 (112) 6,1 (6,0)

Vilniaus 807 (801) 46,7 (43,3)

Kita šalis 2 (8) 0,2 (0,4)

Iš viso: 1728 (1851)

Vilnius 408 (582) 23,6 (31,4)

Kaunas 28 (36) 1,6 (1,9)

Apskritis Skaičius* Procentas*
Alytaus 8 (12) 3,7 (5,4)
Kauno 8 (7) 3,7 (3,2)
Klaipėdos 6 (12) 2,8 (5,4)
Marijampolės 5 (7) 2,3 (3,2)
Panevėžio 7 (9) 3,2 (4,1)
Šiaulių 8 (9) 3,7 (4,1)
Tauragės 3 (1) 1,4 (0,4)
Telšių 6 (2) 2,8 (0,9)
Utenos 10 (11) 4,6 (5,0)
Vilniaus 147 (151) 67,7 (67,9)
Kita šalis 9 (1) 4,1 (0,4 )

Iš viso: 217 (222)
Vilnius 79 (110) 36,4 (49,5)
Kaunas 4 (3) 1,8 (1,4)

TELŠIŲ 
APSKRITIS
72 (96)
4,2 (5,2)

KLAIPĖDOS 
APSKRITIS
130 (174)
7,5 (9,4) TAURAGĖS 

APSKRITIS
45 (53)
2,6 (2,9)

ŠIAULIŲ 
APSKRITIS
132 (133)
7,6 (7,2)

PANEVĖŽIO 
APSKRITIS
132 (133)
7,6 (7,2)

UTENOS 
APSKRITIS
106 (112)
6,1 (6,0)

Priimtųjų į VGTU 
pagal apskirtis
Skaičius
Procentas

KAUNO 
APSKRITIS
96 (118)
5,6 (6,4)

MARIJAMPOLĖS 
APSKRITIS
64 (56)
3,7 (3,0)

ALYTAUS 
APSKRITIS
106 (120)
6,1 (6,5)

VILNIAUS 
APSKRITIS
807 (801)
46,7 (43,3)

Kaunas
28 (36)
1,6 (1,9)

Vilnius
408 (582)
23,6 (31,4)

TELŠIŲ 
APSKRITIS
6 (2)
2,8 (0,9)

KLAIPĖDOS 
APSKRITIS
6 (12)
2,8 (5,4) TAURAGĖS 

APSKRITIS
3 (1)
1,4 (0,4)

ŠIAULIŲ 
APSKRITIS
8 (9)
3,7 (4,1)

PANEVĖŽIO 
APSKRITIS
7 (9)
3,2 (4,1)

UTENOS 
APSKRITIS
10 (11)
4,6 (5,0)

Priimtųjų į VGTU 
pagal apskirtis
Skaičius
Procentas

KAUNO 
APSKRITIS
8 (7)
3,7 (3,2)

MARIJAMPOLĖS 
APSKRITIS
5 (7)
2,3 (3,2)

ALYTAUS 
APSKRITIS
8 (12)
3,7 (5,4)

VILNIAUS 
APSKRITIS
147 (151)
67,7 (67,9)

Kaunas
4 (3)
1,8 (1,4)

Vilnius
79 (110)
36,4 (49,5)

* skliaustuose pateikti 2012 m. duomenys

* skliaustuose pateikti 2012 m. duomenys

b) 

a) 



21

Lietuvių

Rusų

Lenkų

Kitos

14 pav. Priimtųjų į VGTU bakalauro ir vientisąsias studijas 
2013 m. pasiskirstymas pagal mokyklos baigimo kalbą

15 pav. Priimtųjų į VGTU bakalauro ir vientisąsias studijas 2013 m. pasiskirstymas pagal lytį

Lietuvių

2013 – 91,0 %

2012 – 90,9 %

2011 – 90,4 %

Kitos

2013 – 0,5 %

2012 – 0,3 %

2011 – 0,2 %

Lenkų

2013 – 3,5 %

2012 – 4,0 %

2011 – 4,5 %

Rusų

2013 – 5,0 %

2012 – 4,8 %

2011 – 4,9 %
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16 pav. Priimtųjų į VGTU aukštesnįjį kursą (asmenų, turinčių aukštąjį koleginį išsilavinimą) skaičius
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Apibendrinant galima teigti, kad mažėjant stojančiųjų skaičiui Lietuvoje, mūsų universitetas 
pasiekė ypač gerų priėmimo rezultatų į bakalauro ir vientisųjų studijų programas bei išlaikė lyde-
rio pozicijas tarp Lietuvos universitetų technologijos mokslų studijų srityje. 

Jau ne pirmi metai VGTU vykdo asmenų, turinčių aukštąjį koleginį išsilavinimą, priėmimą į 
išlyginamąsias studijas. Devynių išlyginamųjų studijų programų studijos vykdomos penkiuose 
iš dešimties VGTU fakultetų (žr. 16 pav.): Aplinkos inžinerijos, Fundamentinių mokslų, Statybos, 
Transporto inžinerijos ir Verslo vadybos.

Pasiekti ir šioje publikacijoje pateikti priėmimo į bakalauro ir vientisąsias studijas rezultatai 
skatina Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro darbuotojus, rektoriaus patvirtintos priėmimo 
komisijos atstovus, fakultetuose – atsakingus už visuomenės informavimą asmenis dar aktyviau 
ir kūrybingiau dirbti, dėstytojus – siekti studijų kokybės aukštumų, o studentus – gerai mokytis.
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Prof. dr. Romualdas Kliukas, Studijų prorektorius
Dovilė Ulinskaitė, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyr. specialistė

Nuo mokslo ir studijų reformos praėjus penkeriems metams priėmimo į antrosios pakopos studi-
jas tvarka mažai besikeitė. 

Kaip ir ankstesniais metais, valstybės finansuojamų vietų skaičių pagal konkrečias studijų 
kryptis skyrė LR Vyriausybė, atsižvelgdama į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros po-
reikius ir finansines valstybės galimybes. Šiais metais valstybės finansuojamų vietų skaičius, kaip 
ir pirmojoje pakopoje, palyginti su 2012 m., sumažėjo (apie 2,75 %) (17 pav.).

LR Vyriausybės skirtas valstybės finansuojamas vietas universitetams paskirsto LR švietimo ir 
mokslo ministerija, atsižvelgdama į aukštųjų mokyklų mokslo (meno) veiklos rezultatus ir (arba) 
stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas pasirinkimą pagal studijų ar moks-
lo kryptį. Vilniaus Gedimino technikos universitetui 2013 m. buvo skirtos 596 vietos.

Lyginant su kitomis aukštosiomis mokyklomis (18 pav.), VGTU kaip ir praėjusiais metais pagal 
gaunamų valstybės finansuojamų vietų skaičių buvo trečias. 

 

Priėmimo į magistro studijas 
rezultatai

17 pav. Valstybės finansuojamų vietų skaičiaus pagal konkrečias studijų sritis palyginimas
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Lyginant 2013 m. priėmimo į VGTU antrosios pakopos studijas planą su 2012 m. planu, maty-
ti, kad šiais metais valstybės finansuojamų vietų skaičius sumažėjo apie 23 % (19 pav.). Bendrą 
valstybės finansuojamų vietų skaičių (10 vietų) padidino gautas finansavimas iš projekto lėšų. 

Dėl sumažėjusio valstybės finansuojamų vietų skaičiaus 2013 m. priėmimas nebuvo vykdo-
mas į šias studijų programas/specializacijas:

− aplinkos inžinerija: atliekų tvarkymo technologija, aplinkos ir klimato inžinerija;
− geodezija ir kartografi ja: kadastro informacinės sistemos;
− civilinė inžinerija: miestų inžinerinės informacinės sistemos;
− elektros energetikos sistemų inžinerija: elektros energetikos technologijos;
− telekomunikacijų inžinerija: telekomunikacijų vadyba;
− statybinės medžiagos.

18 pav. Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamos vietos 2013 m.

       

181

6 21

238

36 24 4 32

53

682

460

140
44

19

386

194

79

312
160

52

91

97
34

84
5

39
10

202

16

10

71
35

44

10
19

10

27

15
21

111 17

90

307

75

20

22
13

16 6

0

200

400

600

800

1000

1200

Biomedicinos mokslai Technologijos mokslai Socialiniai mokslai Humanitariniai mokslai Menai Fiziniai mokslai

VU

vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos vf vietos

KTU VGTU MRU VDU LSMU ASU KU LEU VDA ŠU LMTA LSU ISM

19 pav. VGTU priėmimo planų dinamika

1003

769 751 737 775

596

74

162

34

10

0

200

400

600

800

1000

1200

Valstybės biudžeto lėšos ES struktūrinių fondų lėšos

2009 m.2008 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.



25

Kita vertus, Verslo vadybos fakultetas atnaujino verslo vadybos magistrantūros studijų progra-
mą, tad stojantieji šiais metais galėjo rinktis naujas specializacijas:

− socialinio verslo vadyba;
− organizacijų vadyba;
− verslo fi nansų valdymas.
Verslo vadybos fakultetas taip pat šiais metais pasiūlė stojantiesiems naują studijų progra-

mą – ekonomikos inžinerija (specializacijos: globalioji ekonomika, paslaugų ekonomika, rizikos 
inžinerija).

Naują jungtinę studijų programą taip pat pristatė Statybos fakultetas – tai darnus nekilnoja-
mojo turto valdymas (ji vykdoma kartu su Kaliningrado valstybiniu technikos universitetu).

20 pav. 2013 m. priėmimo rezultatų palyginimas 
su ankstesniais metais 

Priėmimo rezultatai

2013 m. į VGTU antrosios pakopos studijas buvo priimti 832 
studentai, iš jų 595 – į valstybės finansuojamas vietas, 10 – 
į projekto lėšomis finansuojamas vietas, 227 – į mokamas 
vietas (20 pav.). 

2013 m. į antrosios pakopos studijas buvo priimta maž-
daug 24 % mažiau studentų, palyginti su 2012 m. Priėmimo 
į antrosios pakopos studijas rezultatams didžiausią įtaką pa-
darė sumažėjęs valstybės finansavimas. Priėmimo į valstybės 
nefinansuojamas vietas rezultatai yra panašūs, lyginant su 
pastarųjų metų (2009–2011 m.) rezultatais, kai įsigaliojo 
naujas LR mokslo ir studijų įstatymas – į valstybės nefinan-
suojamas vietas studentų skaičius kasmet yra mažas dėl 
aukštų studijų kainų, kurios nustatomos atsižvelgiant į LR 
švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas normines studijų 
kainas. Kaip ir 2012 m., ypač sumažėjo priimtųjų į ištęstines 
nuotolines studijas (21 pav.). 

Nesusidarė grupės norinčiųjų pasirinkti Fundamentinių 
mokslų fakulteto veiklos procesų valdymo technologijų stu-
dijų programą bei inžinerinės informatikos studijų programą, 
Verslo vadybos fakulteto verslo vadybos studijų programos 
organizacijų vadybos specializaciją, ekonomikos inžinerijos 
studijų programos rizikos inžinerijos bei paslaugų ekonomi-
kos specializaciją, inžinerinės ekonomikos ir vadybos studijų 
programos elektroninio verslo vadybos bei inovacijų vadybos 
specializacijas.

Priimtųjų skaičiaus į VGTU antrosios pakopos studijas kiti-
mo dinamika nuo 1991 iki 2013 m. pateikta 22 pav. 

2013 m. iš viso buvo pateikta 1430 prašymų stoti į 
VGTU antrosios pakopos studijas (273 prašymai buvo pa-
teikti ne VGTU absolventų). Pagal pirmąjį pageidavimą buvo 
paduoti 1345 prašymai stoti į valstybės finansuojamą vietą. 
Konkursas į VGTU valstybės finansuojamą vietą pagal pirmąj  į 
pageidavimą 2013 m. sudarė 2,22 pageidavimo, o bendras 
konkursas į VGTU magistrantūros studijas pagal 16 pageida-
vimų – 6,98.

Pagal pirmąjį pageidavimą į antrosios pakopos studijų 
valstybės finansuojamą vietą didžiausias konkursas buvo 
Kūrybinių industrijų fakultete – 7,38, mažiausias – Antano 
Gustaičio aviacijos institute – 1,14 (23 pav.). Pagal 16 pa-
geidavimų didžiausias konkursas buvo Verslo vadybos fakul-
tete – 18,24, mažiausias buvo Antano Gustaičio aviacijos 
institute – 2,79. 
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Pagal priimtųjų skaičių daugiausia studentų įstojo į Statybos fakultetą (20 % visų įstojusiųjų) 
ir Fundamentinių mokslų fakulte  tą (19 %) (24 pav.). Mažiausiai studentų priimta į Kūrybinių in-
dustrijų fakultetą ir Antano Gustaičio aviacijos institutą (po 2 %).

Iš visų priimtųjų 2013 m. į VGTU antrosios pakopos studijas 17,9 % yra kitų aukštųjų mo-
kyklų absolventai (25 pav.) (2011 m. – 14 %, 2012 m. – 16,2 %). Daugiausia jų buvo priimta į 
Kūrybinių industrijų fakultetą, o mažiausiai – į Antano Gustaičio aviacijos institutą (26 pav.).

Kiekviename fakultete galima išskirti populiariausias studijų programas ir specializacijas 
pagal bendrą pageidavimų skaičių: Aplinkos inžinerijos fakultete populiariausia buvo aplinkos 
inžinerijos studijų programos aplinkos apsaugos inžinerijos specializacija; Architektūros fakulte-
te – architektūros studijų programos statinių architektūros specializacija; Elektronikos fakultete 
populiariausia buvo elektronikos inžinerijos studijų programos kompiuterizuotų elektroninių sis-
temų specializacija; informacinių technologijų studijų programos inžinerinės ir kompiuterinės gra-
fikos specializacija Fundamentinių mokslų fakultete; Mechanikos fakultete – pramonės inžineri-
jos ir inovacijų vadybos studijų programa; Statybos fakultete populiariausia buvo nekilnojamojo 
turto valdymo studijų programa; Transporto inžinerijos fakultete – transporto inžinerinės ekono-
mikos ir vadybos studijų programos transporto logistikos specializacija; Verslo vadybos fakultete 

22 pav. Priimtųjų į VGTU antrosios pakopos studijas skaičiaus kitimas 1991–2013 m.
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23 pav. 2013 m. priėmimo į antrosios pakopos studijas rezultatai pagal fakultetus
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24 pav. 2013 m. įstojusiųjų į antrosios pakopos studijas 
pasiskirstymas tarp fakultetų

25 pav. Kitų auštųjų mokyklų absolventai, įstoję į VGTU antrosios 
pakopos studijas

26 pav. 2013 m. priimtųjų iš kitų aukštųjų mokyklų į VGTU antrosios pakopos studijas pasiskirstymas pagal fakultetus

Pr
oc

en
ta

i

7 4 10

32

77 145215
1

6,3 %

APF ARF ELF FMF KIF MEF STF TIF VVF AGAI

37,5 %

9,3 %

33,5 %

70,0 %

5,2 %
5,9 % 9,7 %

34,8 %

5,3 %

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0

15

30

45

60

Sk
ai

či
us

Kitų aukštųjų mokyklų absolventų skaičius fakultete Procentinė dalis fakultete nuo visų įstojusiųjų

populiariausia buvo verslo vadybos studijų programos marketingo specializacija; Antano Gustaičio 
aviacijos institute populiariausia buvo aviacinės elektronikos studijų programa (27 pav.).

Apibendrinimas

2013 m. priėmimo į antrosios pakopos studijų pirmą kursą valstybės finansuojamas vietas planas 
buvo sudarytas iš:

− valstybės biudžeto lėšų (596 vietos);
− projekto lėšų (10 vietų).
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27 pav. Studijų programų (specializacijų) pasirenkamumas pagal bendrą prašymų skaičių

Į VGTU antrosios pakopos studijas buvo priimti 832 studentai (apie 22 % mažiau nei 2012 m. 
ir apie 24 % nei 2011 m.).

Neužimtų valstybės finansuojamų vietų liko Architektūros fakultete (viena vieta architektūros 
istorijos ir teorijos studijų programoje).

17,9 % įstojusiųjų yra kitų aukštųjų mokyklų absolventai: daugiausia įstojo iš Vilniaus univer-
siteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto.
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Užsienio studentų priėmimo 
rezultatai

Birutė Tamulaitienė, Tarptautinių studijų centro direktorė
Ina Gujienė, Tarptautinių studijų centro vyr. vadybininkė

Siekdamas pateisinti 2012 m. QS reitinge suteiktas penkias žvaigždes už studijas bei tapti tarp-
tautiniu ir žinomu visame pasaulyje universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetas studi-
juoti kviečia studentus iš viso pasaulio ir vykdo studijų programas anglų kalba.

Studijuoti anglų kalba galima šias studijų programas:
pirmosios studijų pakopos:
− architektūrą;
− ekonomikos inžineriją;
− informacinių sistemų inžineriją;
− inžinerinę informatiką;
− pastatų energetiką;
− mechanikos inžineriją;
− statybos inžineriją;
− telekomunikacijų inžineriją;
− transporto inžinerinę ekonomiką ir vadybą;
− verslo vadybą; 

antrosios studijų pakopos: 
− aplinkos apsaugos vadybą ir švariąją gamybą;
− elektros energetikos sistemų inžineriją;
− nekilnojamojo turto vadybą (jungtinė programa, 

ištęstinės nuotolinės studijos);
− pramonės inžineriją ir inovacijų vadybą;
− verslo vadybą;
− tarptautinį verslą (ištęstinės nuotolinės studijos);
− orlaivių pilotavimą (vientisosios studijos).

Kokie gi šių metų priėmimo rezultatai? Viena vertus, re-
zultatas dvigubai geresnis nei praėjusiais metais, kita vertus, 
nors ir nelengva konkuruoti su kitais Lietuvos ir Europos uni-
versitetais, siekiant pritraukti motyvuotus užsieniečius, norisi 
siekti geresnių rezultatų. Šių metų rudenį VGTU Lietuvos stu-
dentų bendruomenę papildė gausus 530 užsienio studentų 
būrys. Vieni jų jau studijuoja keletą metų ir siekia įgyti laipsnį, 
kiti atvyko trumpalaikių studijų pagal įvairias mainų progra-
mas (270 studentų iš įvairių pasaulio universitetų), treti yra 
naujai priimti į laipsnį suteikiančias programas ir ketina čia 
studijuoti visą studijų laikotarpį. Šiais metais į VGTU į pirmo-
sios ir antrosios pakopos studijas laipsniui įgyti buvo priimti 
174 studentai užsieniečiai, 59 % įstojo į pirmosios pakopos 
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13  %
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16  %
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2  %
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5  %
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6  %
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 3 %

Kitos
11  %

Kitos:  Dominika, 

Egiptas , Iranas, 

Jungtinė Karalystė,  

Kirgizija, Norvegija, 

Pakistanas, P. Korėja, 

Portugalija, 

Prancūzija, Ukraina, 

Uzbekistanas, 

Vokietija

28 pav. 2013 m. priimtųjų pasiskirstymas pagal šalis
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studijų programas, 41 %  – į antrosios. Pirmosios pakopos 
studijų studentai daugiau rinkosi technologijų srities stu-
dijų programas, populiariausios buvo statybos inžinerija ir 
mechanikos inžinerija. Šias programas pasirinko Turkijos, 
Indijos, Baltarusijos, Gruzijos ir kt. šalių piliečiai. Verslo 
vadybos studijų programą daugiausia studijuoja Turkijos 
ir Azerbaidžano piliečių. Populiariausia antrosios studijų 
pakopos programa yra ištęstinė jungtinė nekilnojamojo 
turto vadybos studijų programa, kurioje daugiausia studi-
juoja Baltarusijos piliečiai. Ši programa vykdoma nuotoliniu 
būdu. Taip pat populiari ir tarptautinio verslo studijų pro-
grama.

Šiais metais studijuoti priimti studentai iš 23 ša-
lių. Daugiausia studentų priimta iš Indijos, Turkijos, 
Baltarusijos, Azerbaidžano. Aktyvėja priėmimas ne tik iš 
Azijos, NVS šalių, bet ir iš Europos. Grafiniai priėmimo duo-
menys pateikti 28–30 pav.

Tikimės, kad priimtieji taps gerais mūsų universiteto 
studentais, o baigę studijas pasklis po įvairias šalis ir papil-
dys mūsų Alumni gretas.

29 pav. 2013 m. priimtųjų pasiskirstymas pagal 
studijų sritis

30 pav. 2013 m. priimtųjų pasiskirstymas pagal pakopas

Menų studijos

10; 6 %

Socialiniai

 

mokslai

90; 52 %

Technologijos
mokslai

74; 42 %

103; 59 %71; 41 %

Pirmoji  pakopaAntroji  pakopa
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Priėmimo į doktorantūrą rezultatai

Doc. dr. Šarūnas Mikaliūnas, Doktorantūros skyriaus vedėjas

2013 m. doktorantūros studijas VGTU pradėjo kelios dešimtys būsimųjų mokslo daktarų, kurie atei-
tyje, baigę doktorantūrą, dirbs docentais, profesoriais, mokslo darbuotojais universitetuose arba 
aukščiausio lygio specialistais, ekspertais, įmonių vadovais valstybinėse ar privačiose įmonėse.

Kas yra doktorantūra?

Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyri-
mų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. 
Doktorantūra ją baigusiam ir mokslo daktaro laipsnį įgijusiam asmeniui turi užtikrinti pakanka-
mą kompetenciją: pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių; specializuotų 
gebėjimų ir metodikų mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar 
profesinei praktikai plėsti; gebėjimą dirbti savarankiškai, mokslo ir profesijos išmanymą naujoms 
idėjoms ar procesams kurti ir naudoti studijose bei kitose veiklose. Mokslo daktaro laipsnis gali 
būti suteikiamas asmeniui, kuris sėkmingai baigė nuolatinės (iki 4 metų) arba ištęstinės (iki 6 
metų) formos doktorantūrą, parengė disertaciją ir ją apgynė, arba asmeniui, kuris apgynė ekster-
nu parengtą disertaciją. Doktorantai, studijuojantys valstybės biudžeto lėšomis finansuojamuo-
se nuolatinės studijų formos doktorantūros vietose, nuo pirmųjų studijų metų gauna Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytą doktoranto stipendiją – 1079 Lt, kuri nuo antrųjų 
metų išauga iki 1248 Lt. Daugelio aktyvių doktorantų studijas papildomai remia Lietuvos mokslo 
taryba, skirdama stipendijas doktorantams už akademinius pasiekimus.

Į kokias mokslo kryptis priimami doktorantai?

Didžioji dalis (du trečdaliai) mokslo krypčių, kurių doktorantūros studijos vykdomos VGTU, priski-
riamos technologijos mokslų sričiai. Be to, vykdomos socialinių bei humanitarinių mokslų sričių 
doktorantūros studijos. Šiemet priėmimas vyko į devynių mokslo krypčių doktorantūrą:

humanitarinių mokslų srities:
− menotyra;
socialių mokslų srities:
− vadyba;
− ekonomika;
technologijos mokslų srities:
− elektros ir elektronikos inžinerija;
− statybos inžinerija;
− transporto inžinerija;
− informatikos inžinerija;
− medžiagų inžinerija;
− mechanikos inžinerija.
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Kiek doktorantūros vietų skirta VGTU?

Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų doktorantūros vietų, į kurias priimami studentai, skai-
čių pagal konkrečias mokslo kryptis kiekvienais metais nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į 
valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius bei finansines valstybės galimybes. 
Universitetams doktorantūros vietas Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto pagal mokslo vei-
klos ir doktorantūros rezultatus. Šiemet švietimo ir mokslo ministro įsakymu Lietuvos univer-
sitetams, mokslo institutams ir centrams paskirstytos 487 valstybės biudžeto lėšomis finan-
suojamos doktorantūros vietos. Šios vietos mokslo ir studijų institucijoms buvo skirstomos pa-
gal jų 2008–2011 m. mokslo veiklos rezultatus ir pagal doktorantūros efektyvumo rezultatus. 
Mokslinės veiklos rezultatai lėmė 80 % vietų skaičiaus, doktorantūros efektyvumas – 20 %. 
Doktorantūros efektyvumas buvo skaičiuojamas kaip priimtųjų į doktorantūrą 2005–2007 m. 
skaičiaus santykis su 2009–2011 m. disertacijas apgynusiųjų skaičiumi. VGTU skirtos 35 vals-
tybės biudžeto lėšomis finansuojamos doktorantūros vietos. Pagal naujoms doktorantūros vie-
toms finansuoti gaunamas lėšas Lietuvoje VGTU ketvirtą ir penktą vietas dalijasi su Vytauto 
Didžiojo universitetu, pagal doktorantūros vietų skaičių – penktoje vietoje.

Lyginant 2013 m. skirtų doktorantūros vietų skaičių su ankstesniųjų metų vietų skaičiumi, 
šiais metais valstybės finansuojamų vietų skaičius sumažėjo (31 pav.) dėl VGTU mokslo produk-
cijos sumažėjimo. Siekiant padidinti doktorantūros vietų skaičių dalyvauta Lietuvos mokslo ta-
rybos organizuojamame konkurse skirstant papildomas konkursines Europos Sąjungos struktū-
rinių fondų lėšomis finansuojamas doktorantūros vietas. Būsimi doktorantų vadovai, konkursui 
pateikę plačiau aprašytą būsimos disertacijos temą ir savo mokslinių publikacijų sąrašą, galėjo 
gauti tokių doktorantūros vietų. Tinkamas finansuoti tematikas atrinko Lietuvos mokslo tarybos 
ekspertai. Šios papildomos doktorantūros vietos padidino bendrą priimamų doktorantų skaičių. 
Buvo gautos penkios konkursinės doktorantūros vietos. Kai kuriems universitetams konkursinių 
doktorantūros vietų skirta daugiau: VU – 26, KTU – 10, LSMU – 6.

31 pav. Lietuvos universitetams skirtų valstybės finansuojamų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojamų doktorantūros vietų skaičius 2012 ir 2013 m.

148

60

46

25

44

23
16 19

6 9
5

11
6

171

69

48 47
40

28

17

12 10 8 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

VU KTU MRU VDU KU ASU VDA LSU LMTA ŠU LEU

Do
kt

or
an

tū
ro

s  
vi

et
ų 

 sk
ai

či
us

Universitetai

2012 m. 2013 m.

VGTU

9 9

LSMU



33

Kaip vyko priėmimas į doktorantūrą?

Įvykus disertacijų tematikų konkursui, valstybės finansuojamos doktorantūros vietos universitete 
paskirstytos katedroms, kuriose, atsižvelgiant į universiteto poreikius, būtina parengti daugiau 
mokslo daktarų, ir doktorantų vadovams, kurių disertacijų rengimo efektyvumas yra geriausias.

Stojantieji į doktorantūrą buvo priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Šiemet tokių 
stojančiųjų buvo 55. Jie savo prašymuose priimti į doktorantūrą galėjo nurodyti dvi disertacijų te-
matikas prioriteto tvarka. Vieną konkursinio balo dalį (25 %) sudarė vertinimai, gauti už paskelbtas 
arba priimtas spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslines publikacijas, kitą dalį (50 %) – 
magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis. Dar vieną konkursinio balo 
dalį (25 %) sudarė pokalbio vertinimas mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirta-
me priėmimui į doktorantūrą. Posėdžio metu buvo vertinama pretendento mokslinė kvalifikacija, 
mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos 
mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba.

Kiek naujų doktorantų priimta?

Įvykus konkursui, buvo užimtos visos 2013 m. skirtos doktorantūros vietos – į doktorantūrą pri-
imti 44 doktorantai, surinkę daugiausia konkursinių balų. Iš jų valstybės finansuojamose vietose 
studijas pradėjo 35 doktorantai (13 lentelė), Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finan-
suojamose vietose – 5 doktorantai. 4 doktorantai studijas finansuoja savo lėšomis. Pagal studijų 
formą doktorantai pasiskirstė taip: 34 – nuolatinės studijų formos doktorantūroje ir 10 – ištęs-
tinės studijų formos doktorantūroje. Lyginant su ankstesniais metais, priimamų ištęstinės studi-
jų formos doktorantų po truputį daugėja, tačiau nuolatinės studijų formos doktorantų skaičius 
mažėja. Priėmimo į VGTU doktorantūrą rezultatų pasiskirstymas pagal mokslų kryptis pateiktas 
13 lentelėje.

Kaip ir kiekvienais metais, daugiausia prašymų pateikta studijuoti statybos inžinerijos moks-
lo krypties doktorantūroje. Šiemet gauta 17 tokių prašymų, priimta studijuoti 13 doktorantų. 
Didesnis konkursas susidarė stojant ir į ekonomikos mokslo krypties doktorantūrą – iš 7 preten-
dentų buvo priimti 4. Nedidelis stojančiųjų konkursas buvo į menotyros, elektros ir elektronikos 
inžinerijos, transporto inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą. Į kitų mokslo krypčių doktorantūrą  
pretendentų konkursas nesusidarė.

Naujai priimtų doktorantų pasiskirstymas pagal fakultetus pateiktas 14 lentelėje. 

13 lentelė. Priėmimo į VGTU doktorantūrą rezultatai pagal mokslų kryptis

Mokslo kryptis

Pa
te

ik
ta

 p
ra

šy
m

ų

Vi
et

ų 
sk

ai
či

us

Priimta į VGTU doktorantūrą 2013 m.

nuolatinė studijų forma ištęstinė studijų forma

valstybės biudžeto 
lėšomis fi nansuojamos 

vietos

Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų lėšomis 
fi nansuojamos vietos

valstybės biudžeto 
lėšomis fi nansuojamos 
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Menotyra – 03H 3 2 1 – 1 –

Vadyba – 03S 5 4 2 – 2 1

Ekonomika – 04S 7 4 2 – 2 –

Elektros ir elektronikos 
inžinerija – 01T 5 4 3 1 – –

Statybos inžinerija – 02T 17 10 7 2 1 3

Transporto inžinerija – 03T 7 5 4 1 – –

Informatikos inžinerija – 07T 2 2 2 – – –

Medžiagų inžinerija – 08T 3 3 3 – – –

Mechanikos inžinerija – 09T 6 6 5 1 – –

Iš viso 55 40 29 5 6 4
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Daugiausia doktorantų studijuos Statybos fakulte-
te: devyni – statybos inžinerijos mokslo krypties, du – 
medžiagų inžinerijos mokslo krypties. Keturi vadybos 
ir keturi ekonomikos mokslo krypties doktorantai stu-
dijuos Verslo vadybos fakultete. Į Aplinkos inžinerijos 
fakultetą priimti penki doktorantai: keturi – statybos 
inžinerijos mokslo krypties, vienas – mechanikos inži-
nerijos mokslo krypties. Visi keturi priimti elektros ir 
elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantai 
rengs disertacijas Elektronikos fakultete. Po keturis 
doktorantus priimta studijuoti į Transporto inžinerijos 
ir Mechanikos fakultetus. Trys doktorantai studijuos 
Fundamentinių mokslų fakultete – jie pasirinko infor-
matikos inžinerijos ir mechanikos inžinerijos mokslo 
kryptis. Architektūros fakulteto ir Antano Gustaičio 
aviacijos institutas priėmė po du doktorantus. Vienas 
doktorantas studijas pradėjo Termoi zoliacijos mokslo 
institute. 

Apibendrinant priėmimo į doktorantūrą rezultatus 
svarbu pabrėžti, kad nors ir sumažėjo valstybės biudže-
to lėšomis studijuojančių doktorantų, reikia pasidžiaug-
ti, kad sumažėjimą iš dalies kompensuoja doktorantai, 
studijuojantys Europos Sąjungos struktūrinių fondų lė-
šomis. 2013 m. priimtiems doktorantams belieka palin-
kėti sėkmės, naujų įspūdžių ir džiaugsmingų atradimų 
mokslo pasaulyje.

14 lentelė. Priimtų doktorantų pasiskirstymas 
pagal fakultetus

Fakultetas (institutas), mokslo kryptis Doktorantų 
skaičius

Statybos 11
   Statybos inžinerija 9
   Medžiagų inžinerija 2
Verslo vadybos 8
   Vadyba 4
   Ekonomika 4
Aplinkos inžinerijos 5
   Statybos inžinerija 4
   Mechanikos inžinerija 1
Elektronikos 4
   Elektros ir elektronikos inžinerija 4
Transporto inžinerijos 4
   Vadyba 1
   Transporto inžinerija 3
Mechanikos 4
   Mechanikos inžinerija 4
Fundamentinių mokslų 3
   Informatikos inžinerija 2
   Mechanikos inžinerija 1
Architektūros 2
   Menotyra 2
Antano Gustaičio aviacijos institutas 2
   Transporto inžinerija 2
Termoizoliacijos mokslo institutas 1
   Medžiagų inžinerija 1
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