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KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS 
 

Studentų priėmimo 2020 metais taisyklės 
 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS (toliau – KSU) 2020 m. skelbia 

priėmimą į šias universitetinių studijų programas: 
 

Valstybinis kodas 

Studijų programa 

Mokymosi 

forma ir 

trukmė 

(metai) 

Suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis 

 
 

6121LX032 Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba* 
(anglų k.) 

3,5 (NL) 
Verslo vadybos 

bakalauras 

6121LX033 Aviacijos vadyba  
(anglų k.) 

3,5 (NL) 
Verslo vadybos 

bakalauras 

6121LX034 Rinkodara ir reklamavimas      
(lietuvių/anglų k.) 

3,5 (NL) 
Verslo vadybos 

bakalauras 

6121LX034 Rinkodara ir reklamavimas    
(anglų k.)    

3,5 (NL) 
Verslo vadybos 

bakalauras 

6121LX034 Rinkodara ir reklamavimas    
(rusų k.)    

3,5 (NL) 
Verslo vadybos 

bakalauras 
6121LX070 Verslo vadyba  

(lietuvių/anglų k.) 
3,5 (NL) 

Verslo vadybos 
bakalauras 

6121JX046 Mados industrija  
(lietuvių k./anglų k.) 

3,5 (NL) 
Socialinių mokslų 

bakalauras 

6121JX046 Mados industrija  
(anglų k.) 

3,5 (NL) 
Socialinių mokslų 

bakalauras 
6121JX047 Politikos komunikacija ir žurnalistika 

(lietuvių k./anglų k.) 
3,5 (NL) 

Socialinių mokslų 
bakalauras 

6121JX047 Politikos komunikacija ir žurnalistika 
(anglų k.) 

3,5 (NL) 
Socialinių mokslų 

bakalauras 
6121JX048 Pramogų ir turizmo industrijos                     

(lietuvių k./anglų k.) 
3,5 (NL) 

Socialinių mokslų 
bakalauras 

6121JX048 Pramogų ir turizmo industrijos                     
(anglų k.) 

3,5 (NL) 
Socialinių mokslų 

bakalauras 

6121JX048 Pramogų ir turizmo industrijos                     
(rusų k.) 

3,5 (NL) 
Socialinių mokslų 

bakalauras 
6121KX002 Tarptautinė verslo teisė  

(anglų k.) 
3,5 (NL) 

Teisės bakalauras 

6121KX003 Teisė ir ekonomikos saugumas 
(anglų k.)  

3,5 (NL) 
Teisės bakalauras 

 
6211LX089 Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas 

(anglų k.) 
1,5 (NL (S) 

Viešojo 
administravimo 

magistras 
6211LX051 Organizacinės inovacijos ir vadyba* 

(lietuvių  k./anglų k.) 
   1,5 (NL (S) 

Verslo vadybos 
magistras 

6211LX051 Organizacinės inovacijos ir vadyba  
(anglų k.) 

1,5 (NL (S) 
Verslo vadybos 

magistras 
6211LX051 Organizacinės inovacijos ir vadyba*  

(rusų k.) 
1,5 (NL (S) 

Verslo vadybos 
magistras 

6211LX052 Verslo administravimas* 
(anglų k.) 

1,5 (NL (S) 
Verslo vadybos 

magistras 
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6211JX065 Integruota kūrybos komunikacija 
(lietuvių k./anglų k.) 

1,5 (NL (S) 
Socialinių mokslų 

magistras 
6211JX065 Integruota kūrybos komunikacija* 

(anglų k.) 
1,5 (NL (S) 

Socialinių mokslų 
magistras 

6011KX004 Teisė*   
(lietuvių k.) 

5 (NL (S) 
5 (NL (N) 

Teisės magistras 

6011KX004 Teisė / kolegijų absolventams 
(lietuvių k.) 

3 (NL (S) Teisės magistras 

6211KX006 Tarptautinė prekybos ir verslo teisė 
(anglų k.) 

1,5 (NL (S) Teisės magistras 

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos , NL (N) – nuolatinės nuotolinės  studijos 

2. PRIĖMIMO SĄLYGOS 
 

Į KSU priimami turintieji vidurinį ar jam prilygstantį išsilavinimą ir baigusieji universitetines 

arba neuniversitetines aukštąsias mokyklas (kolegijas). 
 

Baigusiesiems universitetines arba neuniversitetines aukštąsias mokyklas pagal galiojančias 

nuostatas įskaitomi atitinkantys universiteto mokymo programą dalykai, leidžiama studijuoti pagal 
individualius studijų planus ir greičiau baigti studijas. 

 
      Priėmimas į studijas organizuojamas trimis etapais: 
1. Išankstinis tiesioginis priėmimas į KSU; 

2. Bendrasis priėmimas (pagal 2020 m. LAMA BPO priėmimo tvarką) ir Tiesioginis priėmimas į 
KSU; 

3. Papildomas tiesioginis priėmimas į KSU. 
 

 
 

           3. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR MOKSLO METŲ PRADŽIA 

 

   

PRIĖMIMO ETAPAS PRIIMAMA PRIĖMIMO DATOS 
MOKSLO METŲ 

PRADŽIA 

Išankstinis  tiesioginis 

priėmimas  į KSU 

į mokamas nuolatines 

ir nuolatines sesijines 

studijas  

2020-02-10 – 2020-05-31, 
studijų sutarčių pasirašymas – 

2020-02-10 – 2020-06-01 
2020-09-01 

Bendrasis priėmimas į 
Lietuvos aukštąsias 

mokyklas (LAMA 

BPO) 
Visa išsami informacija 

interneto svetainėje 
www.lamabpo.lt 

į valstybės 

stipendijomis 

finansuojamas (vnf/st) 

ir nefinansuojamas 

(mokamas) (vnf) 
nuolatines ir 

nuolatines sesijines 

studijas  

Pagrindinis priėmimas  

2020-06-01 – 2018-07-23, 
studijų sutarčių su 

pakviestaisiais sudarymas 
aukštosiose mokykolese – 
2020-07-30 - 2020-07-31,  

El. sutarčių su pakviestaisiais 
sudarymas – 

2020-07-29 – 2020-07-31 
 
 

Papildomas priėmimas  
2020-08-04 – 2020-08-11,   

studijų sutarčių su 
pakviestaisiais sudarymas 
aukštosiose mokykolese – 
2020-08-19 – 2020-08-21 

El. sutarčių su pakviestaisiais 
sudarymas – 

2020-08-18 – 2020-08-21 

2020-09-01 

Tiesioginis priėmimas 

į KSU 

į mokamas nuolatines 

ir nuolatines sesijines 

studijas 

2020-06-01 – 2020-08-03, 
studijų sutarčių pasirašymas 

2020-06-01 – 2020-08-03 
2020-09-01 

http://www.lamabpo.lt/
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Papildomas tiesioginis 

priėmimas  į KSU 

į mokamas nuolatines 

ir nuolatines sesijines 

studijas 

2020-08-04 – 2020-08-31, 
studijų sutarčių pasirašymas – 

2020-08-04– 2020-08-31 
2020-09-01 

 

Dokumentai priimami: 
VILNIUJE 

Dariaus ir Girėno g. 21, 203 kab. 
I – IV 9.00 – 17.00 

V 9.00 – 16.00 

Tel.: (8 5) 213 0465, 
Tel./faks. (8 5) 213 3606 

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387 

El. p. priemimas@ksu.lt;  

http://www.ksu.lt 

KLAIPĖDOJE  

Bijūnų g. 17,  330 kab. 
I – IV 9.00 – 17.00 

V 9.00 – 16.00 

Mob. 8 650 33 066 
El. p. klaipeda@ksu.lt 

 

 

4. IŠANKSTINIO TIESIOGINIO PRIĖMIMO Į KSU TVARKA (I ETAPAS) 

 

Išankstinis tiesioginis priėmimas į KSU (nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.) 

skirtas tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis. Priimami turintieji vidurinį ar jį 
atitinkantį išsilavinimą, kurį įgijo 2020 m. ir anksčiau.  
 

Stojantieji per išankstinį tiesioginį priėmimą į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su 

priėmimo komisija, o jei yra sunkinančių aplinkybių – atlikti motyvacinį testą. Motyvacinių pokalbių 
tvarkaraštis skelbiamas KSU tinklalapio skiltyje http://www.ksu.lt/stojantiesiems/priemimas/. 
Stojantieji prieš atvykdami į motyvacinį pokalbį turi užsiregistruoti el. paštu priemimas@ksu.lt arba 

atvykę į Universitetą. 
 

Išankstinio tiesioginio priėmimo į KSU metu pateikiami dokumentai: 

- prašymas dalyvauti išankstiniame priėmime (formą galite rasti Universiteto interneto 
puslapyje www.ksu.lt); 

- asmens tapatybės kortelės arba paso kopija; 
- brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų 

kopijos; 

- diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta auštoji mokykla) kopijos; 
- kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos; 

- dokumento, liudijančio pavardės (ar vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta 
pačia pavarde (ar vardu), kopija; 

 

5. BENDROJO PRIĖMIMO TVARKA 

 

Bendrasis priėmimas vykdomas pagal LAMA BPO nustatytą tvarką (žr. Bendrojo priėmimo į 

Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2020 m. tvarkos aprašą 
www.lamabpo.lt). 
 

6. TIESIOGINIO PRIĖMIMO Į KSU TVARKA 

 

Tiesioginis priėmimas į KSU (nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.) skirtas 
tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis. Priimami turintieji vidurinį ar jį atitinkantį 

išsilavinimą. 
 

Stojantieji per tiesioginį priėmimą į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su priėmimo 

komisija arba atlikti motyvacinį testą. Motyvacinių pokalbių tvarkaraštis skelbiamas KSU tinklalapio 
skiltyje http://www.ksu.lt/stojantiesiems/priemimas/. Stojantieji prieš atvykdami į motyvacinį pokalbį 

turi užsiregistruoti el. paštu priemimas@ksu.lt arba atvykę į Universitetą. 
 

Tiesioginio priėmimo į KSU metu pateikiami dokumentai: 

mailto:priemimas@ksu.lt
http://www.ksu.lt/
mailto:klaipeda@ksu.lt
http://www.ksu.lt/stojantiesiems/priemimas/
mailto:priemimas@ksu.lt
http://www.ksu.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.ksu.lt/stojantiesiems/priemimas/
mailto:priemimas@ksu.lt
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- prašymas dalyvauti priėmime (formą galite rasti Universiteto interneto puslapyje www.ksu.lt); 
- asmens tapatybės kortelė arba pasas; 

- brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų 
kopijos; 

- diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta auštoji arba aukštesnioji mokykla) kopijos; 
- kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos; 
- dokumento, liudijančio pavardės (ar vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta 

pačia pavarde (ar vardu), kopija; 
 

7. PAPILDOMO TIESIOGINIO PRIĖMIMO Į KSU TVARKA 
 

Papildomas tiesioginis priėmimas į KSU (nuo 2020 m. rugpjūčio 4 d. iki 2020  m. rugpjūčio 

31 d.) organizuojamas likus laisvų vietų po išankstinio, bendrojo ir tiesioginio priėmimo. Papildomame 
priėmime gali dalyvauti asmenys, pavėlavę pateikti dokumentus per išankstinį bei bendrąjį priėmimą ar 

neįstoję į aukštąsias mokyklas. 
 

Stojantieji per papildomą tiesioginį priėmimą į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su 

priėmimo komisija. Motyvacinių pokalbių tvarkaraštis skelbiamas KSU tinklalapio skiltyje 
http://www.ksu.lt/stojantiesiems/priemimas/. Stojantieji prieš atvykdami į motyvacinį pokalbį turi 

užsiregistruoti el. paštu priemimas@ksu.lt arba atvykę į Universitetą. 
 

Papildomo tiesioginio priėmimo į KSU metu pateikiami dokumentai: 

- prašymas dalyvauti papildomame priėmime (formą galite rasti Universiteto interneto 
puslapyje www.ksu.lt); 

- asmens tapatybės kortelė arba pasas; 

- brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų 
kopijos; 

- diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta auštoji arba aukštesnioji mokykla) kopijos; 
- kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos; 
- dokumento, liudijančio pavardės (ar vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta 

pačia pavarde (ar vardu), kopija; 
 

8. STOJIMŲ TVARKA (II ETAPAS) 

 

Po kiekvieno stojimo etapo stojančiajam siunčiamas laiškas patvirtinantis stojančiojo statusą – 

bus priimamas po teigiamai įvertinto motyvacinio pokalbio arba motyvacinio testo, sutariama tvarka ir 
būdas jo atlikimui bei sąlygos sutarties pasirašymui, arba nepriimamas. 

 
9. SUTARTIES PASIRAŠYMAS 

 

Sutartį pasirašant privaloma su savimi turėti: 
 -  dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba notariškai patvirtintas kopijas. 

- 1 nuotrauka (3x4); 
- dokumentų tvarkymo mokesčio kvitą*. 
 

*30 EUR dokumentų tvarkymo mokestį galima sumokėti į šis sąskaitas: 
 
 

Gavėjas: KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS 

Gavėjo kodas: 111968775 

Gavėjo bankas: AB DNB BANKAS 

Gavėjo sąskaita: LT85 4010 0424 0030 9151 

 

Gavėjas: KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS 

Gavėjo kodas: 111968775 

Gavėjo bankas: AB SEB bankas 

Gavėjo sąskaita: LT24 7044 0600 0785 3756  
 

Mokėjimo paskirtis: Studijų dokumentų tvarkymo mokestis už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas) 
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1996 metais arba vėliau, 
taip pat asmenys, kurie turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu turi 
pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. 
 

http://www.ksu.lt/stojantiesiems/priemimas/
mailto:priemimas@ksu.lt
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10.  STUDIJŲ KAINA 

NL – nuolatinės studijos 
NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos 

NL (N) – nuolatinės nuotolinės studijos 

* - vientisosios studijos (apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas) 
** - visos studijų programos kaina 

 

Studentai, studijuojantys pagal individualų planą, už studijas moka pagal kreditų skaičių 
semestre.  

Studijų programa 

Kreditų 

skaičius 

(ECTS) 

Mokymosi 

forma ir 

trukmė 

(metai) 

 

 

 Metinė studijų kaina  Suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis 

Antreprenerystė (verslumas) ir 
vadyba  

(anglų k.) 
210 3,5 (NL) 3400 

Verslo vadybos 
bakalauras 

Aviacijos vadyba  
(anglų k.) 

210 3,5 (NL) 4600 
Verslo vadybos 

bakalauras 
Rinkodara ir reklamavimas      

(lietuvių/anglų k.) 
210 3,5 (NL) 2860 

Verslo vadybos 
bakalauras 

Rinkodara ir reklamavimas      
(anglų k.) 

210 3,5 (NL) 2860 
Verslo vadybos 

bakalauras 
Rinkodara ir reklamavimas      

(rusų k.) 
210 3,5 (NL) 2860 

Verslo vadybos 
bakalauras 

Verslo vadyba 
(lietuvių/anglų k.)  

210 3,5 (NL (N) 2860 
Verslo vadybos 

bakalauras 
Mados industrija  

(lietuvių k./anglų k.) 
210 3,5 (NL) 2860 

Socialinių mokslų 
bakalauras 

Mados industrija  
(anglų k.) 

210 3,5 (NL) 2860 
Socialinių mokslų 

bakalauras 
Politikos komunikacija ir 

žurnalistika  
(lietuvių k./anglų k.) 

210 
 

3,5 (NL) 
 

2850 

Socialinių mokslų 
bakalauras 

Politikos komunikacija ir 
žurnalistika  
(anglų k.) 

210 
 

3,5 (NL) 
 

2850 
Socialinių mokslų 

bakalauras 

Pramogų ir turizmo industrijos                     
(lietuvių k./anglų k.) 

210 3,5 (NL) 2860 
Socialinių mokslų 

bakalauras 
Pramogų ir turizmo industrijos                     

(anglų k.) 
210 3,5 (NL) 2860 

Socialinių mokslų 
bakalauras 

Pramogų ir turizmo industrijos                     
(rusų k.) 

210 3,5 (NL) 2860 
Socialinių mokslų 

bakalauras 
Ateities įžvalgos ir strateginis 

valdymas 
(anglų k.) 

90 1,5 (NL (S)  4500 
Viešojo 

administravimo 
bakalauras 

Organizacinės inovacijos ir 
vadyba 

(lietuvių/anglų  k.) 
90 1,5 (NL (S) 4100 

Verslo vadybos 
magistras 

Organizacinės inovacijos ir 
vadyba 

(anglų  k.) 
90 1,5 (NL (S) 4500 

Verslo vadybos 
magistras 

Integruota kūrybos 
komunikacija 

(lietuvių k./anglų k.) 
90 1,5 (NL (S) 4100 

Socialinių mokslų 
magistras 

Teisė*   
(lietuvių k.) 

300 5 (NL (S) 1600 Teisės magistras 

Teisė*   
(lietuvių k.) 

300 5 (NL (N) 1600 Teisės magistras 

Teisė kolegijų absolventams* 
(lietuvių k.) 

300 3 (NL (S) 1600 Teisės magistras 
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Mokestis už studijas gali keistis tik dėl infliacijos arba pasikeitus valiutai. Tokiu atveju studijų 
kaina keičiama šalių susitarimu, atsižvelgiant į realius pokyčius finansų rinkoje.  

 
PASTABA. Priėmimo taisyklės gali būti koreguojamos, jeigu bus priimti to reikalaujantys teisės 

aktai. 
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REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į PIRMĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ 
(BAKALAURO STUDIJAS) IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS 

 

1. KONKURSINIS BALAS 

Studijų programos Dalykas Konkursiniam balui 

formuoti reikalingas 

Svertiniai 

koeficientai 

Antreprenerystė 
(verslumas) ir vadyba 

 

Aviacijos vadyba  

 

Rinkodara ir 
reklamavimas 
 

 

Verslo vadyba  

 

Matematika  

 

Brandos egzamino įvertinimas 

 

0,4 

Istorija arba matematika arba 
informacinės technologijos, arba 

geografija, arba užsienio kalba 

Brandos egzamino įvertinimas 
arba metinis pažymys  

0,2 

Bet kuris dalykas, nesutampantis su 
kitais dalykais 

Brandos egzamino įvertinimas 
arba metinis pažymys 

0,2 

Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2 

Mados industrija 

 

Politikos 

komunikacija ir 
žurnalistika 

 

Pramogų ir turizmo 
industrijos 

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Brandos egzamino įvertinimas 0,4 

Istorija arba matematika, arba 
informacinės technologijos, arba 

geografija, arba užsienio kalba 

Brandos egzamino įvertinimas 
arba metinis pažymys 

0,2 

Bet kuris dalykas, nesutampantis su 
kitais dalykais 

Brandos egzamino įvertinimas 
arba metinis pažymys 

0,2 

Užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas 

arba metinis pažymys 

0,2 

Teisė* 

 

Teisė ir ekonomikos 

saugumas 

 

Tarptautinė verslo 
teisė 

 

Istorija 

Brandos egzamino įvertinimas 0,4 

Matematika arba informacinės 
technologijos 

Brandos egzamino įvertinimas 
arba metinis pažymys 

0,2 

Bet kuris dalykas, nesutampantis su 

kitais dalykais 

Brandos egzamino įvertinimas 

arba metinis pažymys 

0,2 

Lietuvių kalba ir literatūra 

 

Brandos egzamino įvertinimas 0,2 

* - vientisosios studijos (apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas) 
Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju, antruoju arba ketvirtuoju dalyku. 

 

         2. PRIĖMIMO MINIMALŪS REIKALAVIMAI 

 
Priėmimo minimalūs reikalavimai: į Universitetą Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 

(LAMA BPO) metu priimamiems asmenims buvo taikomas minimalus konkursinis balas 5,4 (pagal iki 
tol 2019 m. galiojusią konkursinio balo skalę 3,6), tiesioginio priėmimo į Universitetą metu – 2,5 ir 

daugiau. 

 

Pirmenybė surinkus vienodus konkursinius balus, teikiama asmenims, kurių: 
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 studijų programos pasirinkimo prioriteto numeris buvo aukštesnis,  

 motyvacinio pokalbio metu gautas balas yra didesnis (stojant tiesioginio priėmimo būdu). 

 
3. STUDIJŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS 

 

 Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti su Universitetu Sutartį: 
- nuo 2020-02-10 iki 2020-05-31, stojant  per išankstinį tiesioginį priėmimą į KSU; 

- nuo 2020-07-29 iki 2020-07-31, stojant per Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 
(LAMA BPO) Pagrindinio priėmimo etapą; 

- nuo 2020-08-18 iki 2020-08-21, stojant per Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 
(LAMA BPO) Papildomą priėmimą 

- nuo 2020-06-01 iki 2020-08-03, stojant per tiesioginį priėmimą į KSU; 

- nuo 2020-08-04 iki 2020-08-31, stojant per papildomą tiesioginį priėmimą į KSU; 
 

 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. 

 
4. MOKSLO METŲ PRADŽIA 

 

Mokslo metų pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d. 
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REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į ANTRĄJĄ STUDIJŲ PAKOPĄ 
(MAGISTRANTŪROS STUDIJAS) 

 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Reikalavimai skirti asmenims, turintiems bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį arba 

baigusiems vientisąsias studijas ir pretenduojantiems į magistrantūros studijas. 
 

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS 2020 m. priima į šias antrosios pakopos 

studijų programas: 
Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas (viešojo administravimo kryptis, nuolatinės sesijinės 

formos studijos)*; 
Organizacinės inovacijos ir vadyba (vadybos kryptis, nuolatinės sesijinės formos studijos)*; 
Integruota kūrybos komunikacija (komunikacijos kryptis, nuolatinės sesijinės formos studijos)*. 

 

* Programos bus vykdomos, jei pageidaujančiųjų studijuoti skaičius bus ne mažesnis nei 12 asmenų. 

 

 
2. PRIĖMIMO SĄLYGOS IR TVARKA  

 

Stojantiesiems į KSU antrosios pakopos studijas organizuojamas motyvacinis pokalbis su 
priėmimo komisija. Stojantieji prieš atvykdami į motyvacinį pokalbį turi užsiregistruoti el. paštu 
priemimas@ksu.lt arba atvykę į Universitetą.  

 

Į Ateities įžvalgos ir strateginis valdymas, Integruotos kūrybos komunikacijos,  

Organizacinių inovacijų ir vadybos, ir Verslo administravimo magistrantūros studijas tiesiogiai, be 
papildomųjų studijų, priimami:  

1. asmenys, baigę universitetines studijas, kurių kryptis atitinka studijų programos, į kurią 

norima stoti, studijų kryptį. 
2. asmenys, baigę Socialinių mokslų srities, Žmonų išteklių vadybos ir Humanitarinių 

mokslų Istorijos, filosofijos, teologijos ir kultūros studijų krypčių grupės universitetines bakalauro 
programas. 
Pastaba: Stojantieji privalo turėti pasirinktai programai privalomus 2 bakalauro studijų pagrindų dalykus (žr. 1 lentelės 2 

dalį). Stojantieji, neturintys privalomųjų bakalauro studijų pagrindų dalykų, gali juos  išlaikyti studijų metu, pagal sudarytą 

individualių studijų planą. 

 

Studijų dalykų atitiktį nustato KSU Priėmimo komisija. 
 

Asmenys, baigę kitų studijų sričių arba krypčių grupių universitetinių bakalauro studijų 

programas arba koleginių studijų Socialinių mokslų srities profesinio bakalauro programas, gali 
būti priimami: 

1. tiesiogiai, be papildomųjų studijų su sąlyga, kad už išlaikytus privalomus bakalauro studijų 
pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus iš norimai studijuoti programai 

patvirtinto studijų dalykų sąrašo, pateikiamo 1 lentelės 2 ir 3 dalyje, yra surinkę ne mažiau kaip 30 
kreditų (ECTS) 

2. studijuodami papildomosiose studijose**, jei už išlaikytus privalomus bakalauro studijų 

pagrindų dalykus ir privalomus specialiuosius krypties dalykus neturi surinkę 30 kreditų (ECTS) 
minimumo iš norimai studijuoti programai patvirtinto studijų dalykų sąrašo, pateikiamo 1 lentelės 2 ir 3 

dalyje. 
 

** Papildomosios studijos bus vykdomos, jei pageidaujančiųjų studijuoti skaičius bus ne mažesnis nei 12.  

Studijoms trūkstamus dalykus galima išlaikyti: 
1. vieną semestrą studijuojant papildomosiose studijose (iki 30 ECTS kreditų) ir tada stojant į 

magistrantūrą; 

mailto:priemimas@ksu.lt
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2. iš karto studijuojant tiek papildomuosius, tiek magistrantūros dalykus pagal patvirtintą 
individualų paskaitų ir atsiskaitymų grafiką, jei reikia, išdėstant magistrantūros studijas per 2 m. 

(studijuojant nuolatine sesijine forma). 
 

1 lentelė. Privalomų bakalauro studijų pagrindų ir specialiųjų dalykų sąrašas 

Programos 

pavadinimas 

Privalomi bakalauro studijų 

pagrindų dalykai 

Privalomi specialieji programos dalykai  

1 2 3 

Organizacinės 

inovacijos ir vadyba 
Organizacijų vadybos 
magistras 
Nuolatinė sesijinė 
(1,5 m.), 
Lietuvių/anglų kalba, 
anglų kalba, rusų 
kalba 

Vadyba/ vadybos istorija ir 
teorija; arba atitinkami dalykai  
(6 ECTS) 
Socialinių tyrimų metodai arba 
kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų 
metodai/statistika, arba atitinkami 
dalykai (6 ECTS) 

Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos 

teorija, arba atitinkantys dalykai; Auditas; Informacinės 

technologijos; Matematika; Sociologija; 

Marketingas; Integruotos marketingo komunikacijos; 

Buhalterinė apskaita; Finansai; Personalo valdymas; 

Strateginis valdymas; Dalykinė/ verslo komunikacija; 

Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė 

Integruota kūrybos 

komunikacija 
Komunikacijos 
magistras 
Nuolatinė sesijinė 
(1,5 m), 
Lietuvių/anglų kalba, 
anglų kalba 

Komunikacijos pagrindai/teorija 
arba atitinkami dalykai (6 ECTS) 
Socialinių tyrimų metodai arba 
kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų 
metodai/statistika, arba atitinkami 
dalykai (6 ECTS) 

Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos 

teorija, arba atitinkantys dalykai; Integruotos marketingo 

komunikacijos; Sociologija; Marketingas; 

Socialinių medijų komunikacija; Informacinės 

technologijos; Kūrybinės gyvensenos komunikacija; 

Logika; Filosofija; Personalo valdymas; Strateginis 

valdymas; Projektų vadyba; Dalykinė/ verslo 

komunikacija; Vadyba/ vadybos istorija ir teorija. 

Ateities įžvalgos ir 

strateginis valdymas 
Viešojo 
administravimo 
magistras 
Nuolatinė sesijinė 
(1,5 m.), 
Anglų kalba 

Vadyba/ vadybos istorija ir 
teorija; arba atitinkami dalykai (6 
ECTS) 
Socialinių tyrimų metodai arba 
kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų 
metodai/statistika, arba atitinkami 
dalykai (6 ECTS) 
Politikos mokslų pagrindai  
(6 ECTS) 

Mikroekonomika/ Makroekonomika arba Ekonomikos 

teorija, arba atitinkantys dalykai; Auditas; Informacinės 

technologijos; Matematika; Sociologija; 

Marketingas; Integruotos marketingo komunikacijos; 

Buhalterinė apskaita; Finansai; Personalo valdymas;  

Strateginis valdymas; Dalykinė/ vers lo komunikacija; 

Projektų vadyba; Įmonių socialinė atsakomybė 

  

 
Į Tarptautinės prekybos ir verslo teisės  magistrantūros studijas priimami:  
1. asmenys, baigę universitetines teisės pirmosios pakopos studijas  

2. asmenys, baigę universitetines teisės antrosios pakopos arba vientisąsias studijas  

 

 
 
 

 
 

Priėmimas į studijas vykdomas nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.  
Pateikiami dokumentai: 
- prašymas dalyvauti magistrantūros studijų priėmime (formą galite rasti Universiteto interneto 

puslapyje www.ksu.lt); 
- asmens tapatybės kortelė arba pasas; 

- diplomo ir jo priedėlio kopijos; 
- kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos; 
- dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia 

pavarde, kopija; 
- 1 nuotrauka (3x4); 
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- dokumentų tvarkymo mokesčio kvitas.* 
 

*30 EUR dokumentų tvarkymo mokestį galima sumokėti į šias sąskaitas: 
 

 

Gavėjas: KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS 
Gavėjo kodas: 111968775 

Gavėjo bankas: AB DNB BANKAS 

Gavėjo sąskaita: LT85 4010 0424 0030 9151 

 

Gavėjas: KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS 
Gavėjo kodas: 111968775 

Gavėjo bankas: AB SEB bankas 

Gavėjo sąskaita: LT24 7044 0600 0785 3756  

 

Mokėjimo paskirtis: Studijų dokumentų tvarkymo mokestis už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas) 
Nuo stojamosios studijų įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1995 metais arba vėliau, 
taip pat asmenys, kurie turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu turi 
pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. 
 

Komisijai privaloma pateikti dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba 
notariškai patvirtintas kopijas. 
 

Dokumentai priimami: 
VILNIUJE 

Dariaus ir Girėno g. 21, 203 kab. 
I – IV 9.00 – 17.00 

V 9.00 – 16.00 

Tel.: (8 5) 213 0465, 
Tel./faks. (8 5) 213 3606 

Mob.: 8 618 08 894, 8 655 44 387 

El. p. priemimas@ksu.lt; nuolatinis@ksu.lt; istestinis@ksu.lt  
http://www.ksu.lt 

KLAIPĖDOJE  

Bijūnų g. 17,  330 kab. 
I – IV 9.00 – 17.00 

V 9.00 – 16.00 

Mob. 8 650 33 066 
El. p. klaipeda@ksu.lt 

 

 

3. KONKURSINIS BALAS 

 

Konkursinio balo sandara: 
 

KB = BV x 0,5 + PV + MP 
 

KB – konkursinis balas; 
BV – baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis; 
PV – diplomo priedėlio pažymių aritmetinis vidurkis (be baigiamųjų egzaminų ir/arba baigiamojo darbo 
pažymių). 
MP – motyvacinio pokalbio įvertinimas (priėmimo komisijos sprendimu skiriama nuo 0 iki 2 balų) 
 

Stojantiesiems konkursinė eilė kiekvienoje programoje sudaroma pagal konkursinį balą. 
Pirmenybė surinkus vienodus konkursinius balus, teikiama asmenims, kurių: 

 baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (ar pažymių vidurkis) yra 
didesnis; 

 diplomo priedėlio pažymių, išskyrus baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) 

pažymius, svertinis vidurkis yra didesnis; 

 motyvacinio pokalbio metu gautas balas yra didesnis. 
 

4. STUDIJŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS 

  
 Asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi sudaryti su Universitetu Sutartį. Sutarčių 
pasirašymas vyks nuo 2020-02-10 iki 2020-08-31. 

 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. 
 

 

5. MOKSLO METŲ PRADŽIA 

 

Mokslo metų pradžia 2020 m. rugsėjo 1 d. 
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