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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2017 m. priėmimo į Vilniaus verslo kolegijos taisyklės nustato priėmimo į Vilniaus verslo
kolegijos vykdomas profesinio bakalauro studijų programas.
2. Į Vilniaus verslo kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį, nei vidurinį arba jam
prilygintą išsilavinimą.
II.

STUDIJŲ PROGRAMOS

1 lentelė. Studijų programos LIETUVIŲ KALBA
Valstybinis
kodas

6531NX001

Studijų programa

Apimtis
ECTS1
kreditais

Studijų forma ( NL2; I3),
trukmė4 ir finansavimas
(vnf/st5; vnf6)

NL
HUMANITARINIAI MOKSLAI
3 m.
ANGLŲ KALBA IR
(dieninė)
180
TARPTAUTINĖ
KOMUNIKACIJA
vnf/st; vnf

I
4 m.
(savaitgalinė)
vnf

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis
Humanitarinių
mokslų
profesinis
bakalauras

INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX***

6531BX007

6531BX006

INTERAKTYVIOS MEDIJOS7

180

MEDIJOS IR
KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI

180

PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS
TECHNOLOGIJOS

180

3 m.
(dieninė)

4 m.
(savaitgalinė)

vnf/st; vnf

vnf

3 m.
(dieninė)

4 m.
(savaitgalinė)

vnf/st; vnf
3 m.
(dieninė)
vnf/st; vnf

vnf
4 m.
(savaitgalinė)
vnf/st; vnf

Informatikos
mokslų
profesinis
bakalauras

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX013

6531LX014

6531LX012

SVETINGUMO IR RENGINIŲ
INDUSTRIJA
TRANSPORTO VERSLO
VADYBA

VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS

180

180

180

3 m.
(dieninė)

4 m.
(savaitgalinė)

vnf/st; vnf

vnf

3 m.
(dieninė)

4 m.
(savaitgalinė)

vnf/st; vnf

vnf

3 m.
(dieninė)

4 m.
(savaitgalinė)

vnf/st; vnf

vnf

Verslo vadybos
profesinis
bakalauras

ECTS – Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema
NL – nuolatinės studijos (dieninė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis)
3 I – ištęstinės studijos (savaitgalinė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu šeštadieniais)
4 Nuolatinių studijų trukmė – 3 metai. Ištęstinių studijų trukmė – 4 metai.
5 vnf/st – valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija (nemokamos studijos)
6 vnf – valstybės nefinansuojama vieta
7 Nauja studijų programa bus vykdoma nuo 2017 m. rugsėjo mėn. po įregistravimo Švietimo ir mokslo ministerijos studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre
1
2

2

2 lentelė. Studijų programos ANGLŲ IR RUSŲ KALBOMIS

Valstybinis
kodas

6531NX001

6531BX007

6531BX006

6531LX013

6531LX014

6531LX012

III.

Studijų programa

Apimtis
ECTS8
kreditais

Mokymosi
forma (NL9)
ir trukmė10

HUMANITARINIAI MOKSLAI
ANGLŲ KALBA IR TARPTAUTINĖ
180
KOMUNIKACIJA
(studijos anglų kalba)
INFORMATIKOS MOKSLAI
MEDIJOS IR KOMPIUTERINIAI
ŽAIDIMAI
(studijos anglų kalba)
180
PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS TECHNOLOGIJOS
(studijos anglų kalba)
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
SVETINGUMO IR RENGINIŲ
INDUSTRIJA
(studijos anglų kalba)
SVETINGUMO IR RENGINIŲ
INDUSTRIJA
(studijos rusų/anglų kalbomis)
TRANSPORTO VERSLO VADYBA
180
(studijos rusų kalba)
VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS
(studijos anglų kalba)
VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS
(studijos rusų/anglų kalbomis)

Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis

NL

3 m.
(dieninė)

3 m.
(dieninė)
3 m.
(dieninė)

Humanitarinių mokslų
profesinis bakalauras

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

3 m.
(dieninė)
3 m.
(dieninė)
3 m.
(dieninė)

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

3 m.
(dieninė)
3 m.
(dieninė)

KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI IR KONKURSINIO BALO
SANDARA

3.1. Reikalavimai abiturientams, stojantiems į Vilniaus verslo kolegiją:
3.1.1. Reikalavimai abiturientams, stojantiems į Vilniaus verslo kolegijos valstybės
nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (nemokamos studijos) (vnf/st):
 Dokumentais patvirtintas vidurinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų - Lietuvių kalbos ir literatūros
mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
 Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų - Užsienio kalbos valstybinio brandos
egzamino, išlaikyto ne žemesniu nei B1 lygiu, įvertinimas;
 Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų - Matematikos valstybinio brandos
egzamino įvertinimas;
 Minimalus konkursinis balas – 1,6.
ECTS – Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema
NL – nuolatinės studijos (dieninė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis)
10
Nuolatinių studijų trukmė – 3 metai.
8
9

3

Vilniaus verslo kolegijos studentas, gavęs studijų stipendija, neturi padengti VVK nustatytos ir
norminės studijų kainos skirtumo.
3.1.2. Reikalavimai abiturientams, stojantiems į Vilniaus verslo kolegijos valstybės
nefinansuojamas vietas (vnf):
 Dokumentais patvirtintas vidurinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 Minimalus konkursinis balas – 1.
3.2. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal geriausiųjų eilės sudarymo pagrindinius ir papildomus
kriterijus.
Pagrindiniai kriterijai (žr. 3 lentelę):
1.
2.
3.
4.

Pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino (numatyto
vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko)) įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra
pirmasis dalykas. (Ketvirtasis dalykas).
3 lentelė. Konkursinio balo sandara

Studijų
kryptis

I dalykas
Pirmasis
dalykas, jo
svertinis
koeficientas

Studijų programa, šaka

Konkursiniai dalykai
II dalykas
III dalykas
Antrasis
Bet kurio
dalykas, jo
dalyko,
svertinis
nesutampančio
koeficientas
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

IV dalykas
Lietuvių kalbos ir
literatūros svertinis
koeficientas
(arba kito dalyko,
jeigu Lietuvių k.
yra pirmasis
dalykas)

HUMANITARINIAI MOKSLAI
N04
anglų
filologija

ANGLŲ KALBA IR
TARPTAUTINĖ
KOMUNIKACIJA

Lietuvių kalba
ir literatūra
0,4

Istorija
0,2

Bet kuris
dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Užsienio kalba
0,2

Bet kuris
dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra
0,2

INFORMATIKOS MOKSLAI
INTERAKTYVIOS MEDIJOS11

B01
informatika

MEDIJOS IR
KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI

Matematika
0,4

Informacinės
technologijos
arba fizika
0,2

PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS
TECHNOLOGIJOS

Nauja studijų programa bus vykdoma nuo 2017 m. rugsėjo mėn. po įregistravimo Švietimo ir mokslo ministerijos studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre
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VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
L08
turizmas
ir poilsis

L01
verslas

SVETINGUMO IR RENGINIŲ
INDUSTRIJA
TRANSPORTO VERSLO
VADYBA
VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS

Istorija
0,4

Matematika
0,4

Matematika
arba
informacinės
technologijos
0,2

Bet kuris
dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra
0,2

Istorija
0,2

Bet kuris
dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra
0,2

Geriausiųjų eilės sudarymo papildomi kriterijai:
1. Visų studijų sričių (išskyrus menų studijų sritį) – tarptautinių olimpiadų, konkursų, nurodytų
aprašo 4 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5
balo, už III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama
už: I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą, už III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 11–12
(gimnazijos III–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties
dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną
kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai
sumuojami, tačiau tik vieną kartą);
2. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2016 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas
olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo
įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo
priedą;
3. Asmenims, stojantiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo
srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal
įgytą kvalifikaciją, pridedama po 1 balą;
4. Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie
konkursinio balo pridedama po 0,5 balo. Aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse nurodo
maksimalų tokių priimamų asmenų skaičių studijų programose, kuriose vietų skaičius yra
ribojamas;
5. Asmenims, turintiems aukštąjį koleginį ir (arba) universitetinį išsilavinimą – 1 balas.
Asmenys geriausiųjų eilėje rikiuojami pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreiškiamus
balais. Pagrindinių ir papilomų kriterijų balai sumuojami.
Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniams kriterijams vertinti naudojama dešimtbalė skalė.
Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10, padauginami iš
atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto 2 lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami
geriausiųjų eilės sudarymo papildomų kriterijų balai.
Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba
mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą), tačiau ši išimtis netaikoma
pirmajam (pagrindiniam) dalykui, išskyrus teisės aktais numatytus atvejus asmenims, turintiems
sveikatos sutrikimų, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“. Taikant
išimtis, privaloma laikytis 3.1. punkte nurodytų minimalių rodiklių. Metinių pažymių ir mokyklinių
brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama, kaip nurodyta LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės
sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 3 priede.
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Perskaičiuojami dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A
lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų
(mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai bei dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio
brandos egzaminų įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai.
Nesant tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama
nuliui.
Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų
brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal LR Švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 3 priedą. Atskiri brandos egzaminų
įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai taip pat nurodyti aprašo 3 priede.
Daugiau informacijos:
 Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašas:
http://lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2017#857
 Kiti su priėmimu susiję teisės aktai http://www.lamabpo.lt/turinys/kiti-teisiniai-dokumentai#top
 Konkursinio balo skaičiuoklė: http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle#top
4. PRIĖMIMO VYKDYMAS
Priėmimas į Vilniaus verslo kolegiją vykdomas dviem būdais:
4.2.
Tiesioginis stojančiųjų priėmimas į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas
(mokamas) vietas vyksta nuo 2017 m. vasario 1 d. iki rugpjūčio 31 d., Kalvarijų g. 129, Vilniuje, 4
aukštas (administracija). Dėl pagrindinio ir papildomo priėmimo sekite informaciją Vilniaus verslo
kolegijos internetinėje svetainėje www.kolegija.lt arba skambinkite telefonu (8 5) 215 4884, mob. 8
616 55 422.
Tiesioginis stojančiųjų priėmimas vyksta etapais:
 1 etapas. Pagrindinis priėmimas į mokamas nuolatines ir ištęstines studijas nuo 2017 m.
vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 4 d.
 2 etapas. Papildomas priėmimas į mokamas nuolatines ir ištęstines studijas nuo 2017 m.
rugpjūčio 5 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.
4.3.
LAMA BPO bendrasis priėmimas į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija
(nemokamas) ir valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas, kurį organizuoja Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacija Bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) prašymų registavimas
internetu vyksta nuo 2017 m. birželio 1 d. pagal LAMO BPO taisyklių bendrosiose nuostatose
numatomus terminus ir procedūras. Plačiau: http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2017#1879

6

5. REIKALINGI DOKUMENTAI
Priėmimui į Vilniaus verslo kolegiją reikalingi dokumentai pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė. Priėmimui reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą
1. Prašymas (pildomas Kolegijoje arba internetu)

Įforminant priėmimą
1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė
(parodyti)

2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
3. Registracijos mokesčio, sumokėto banke, kvitas arba
registracijos mokestis (grynais)
4. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro patvirtinti
jų nuorašai (parodyti), šių dokumentų kopijos (įteikti)
5. 1 fotonuotrauka
Papildomi dokumentai: Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, visų papildomų išsilavinimą liudijančių dokumentų ir papildomų dokumentų, kopijos

6. ATVIRŲ DURŲ DIENOS
Apie dominančias studijas Vilniaus verslo kolegijoje galite sužinoti bet kurią darbo dieną nuo 9 val. iki
16 val. (žr. 5 lentelę)
5 lentelė. Atvirų durų dienos
Adresas
Kalvarijų g. 129-401,
Vilnius
4 c korpusas, 4 aukštas

Patalpa

Data

Laikas

Administracija

Nuo pirmadienio iki
penktadienio

9.00–16.00

7. REGISTRACIJOS MOKESTIS, SĄSKAITOS REKVIZITAI
7.2. Registracijos mokestis – 30,00 Eur.
7.3. Asmenys, dalyvaujantys Bendrajame priėmime (LAMA BPO) registracijos mokestį moka
dokumentų įforminimo metu (pasirašant Studijų sutartį).
7.4. Asmenys, dalyvaujantys tiesioginiame priėmime, registracijos mokestį moka teikiant prašymą
studijuoti.
7.5. Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje arba banke į kolegijos
sąskaitą (AB „Swedbank“, b. k. 73000, a. s. LT397300 010002431920, AB „Dnb NORD“, b. k.
40100, a. s. LT594010049500144594), į. k. 191807983
7.6. Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba neįstojusiems studijuoti, registracijos
mokestis negrąžinamas.
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8. METINĖ STUDIJŲ KAINA
6 lentelė. Metinė studijų kaina ES12 / EEB13 piliečiams, studijuojantiems Lietuvių kalba:
Studijų programa
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija
Informatikos mokslai
14
Interaktyvios medijos
Medijos ir kompiuteriniai žaidimai
Programavimas ir internetinės technologijos
Verslo ir viešoji vadyba
Svetingumo ir renginių industrija
Transporto verslo vadyba
Verslo vadyba ir marketingas

NL

I

1 600 €

1 200 €

1 600 €

1 200 €

1 500 €

1 100 €

7 lentelė. Metinė studijų kaina ES / EEB piliečiams, studijuojantiems Rusų, Anglų arba
Rusų/Anglų kalbomis:
Studijų programa
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija (studijos anglų
kalba)
Informatikos mokslai
Medijos ir kompiuteriniai žaidimai (studijos anglų
kalba)
Programavimas ir internetinės technologijos (studijos
anglų kalba)
Verslo ir viešoji vadyba
Svetingumo ir renginių industrija (studijos anglų kalba)
Svetingumo ir renginių industrija (studijos rusų/anglų
kalbomis)
Transporto verslo vadyba (studijos rusų kalba)
Verslo vadyba ir marketingas (studijos anglų kalba)
Verslo vadyba ir marketingas (studijos rusų/anglų
kalbomis)

NL
2 200 €

2 200 €

2 000 €

9. PRIĖMIMO KOMISIJOS KONTAKTAI
Priėmimą organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija. Norintys
studijuoti prašymus ir kitus dokumentus pateikia Priėmimo komisijai, kuri dirba Vilniaus verslo
kolegijoje darbo dienomis 9.00 – 17.00 val., šeštadieniais iki 2017 m. birželio 10 d. 9.00 – 15.00 val.
ES – Europos Sąjunga
EEB – Europos ekonominė bendrija
14 Nauja studijų programa bus vykdoma nuo 2017 m. rugsėjo mėn. po įregistravimo Švietimo ir mokslo ministerijos studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre
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Adresas: Kalvarijų g. 129-401, LT-08221 Vilnius
 Tel./faks. (8 5) 215 4884, mob. 8 616 55 422
 El. paštas: priėmimas@kolegija.lt; info@kolegija.lt.
10. KITA INFORMACIJA
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus
įsakymu paskirta priėmimo komisija.
9.2.
Asmenys, įgiję koleginėms studijoms reikalingą išsilavinimą užsienyje, priimami
Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka
9.3.
Priėmimo taisyklės ir kita informacija skelbiama Vilniaus verslo kolegijos interneto
puslapyje: www.kolegija.lt
9.1.
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