
1. Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į universitetines studijas sudaryti pagal studijų kryptis ar 

krypčių grupes 

Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

V100 istorija, 

V200 istorija pagal 

teritoriją, V300 

istorija pagal 

tematiką, V400 

archeologija, 

V600 teologija, 

V700 paveldo 

studijos, V800  

religijos studijos, 

U700 regiono 

kultūros studijos, 

U800 etnologija ir 

folkloristika, 

U900 menotyra 

istorija 0,4 geografija 0,2 matematika[1]/ 

biologija / 

užsienio kalba 

(tautinėms 

mažumoms** 

ir 

užsieniečiams – 

gimtoji 

kalba)[2] / 

informacinės 

technologijos / 

menai 

0,2 0,2 

V500 filosofija matematika 

U000 baltų 

filologija, UI00 

lietuvių filologija, 

Q200 

literatūrologija 

Q100 lingvistika, 

Q300 anglų 

filologija, Q400 

senovės kalbos, 

Q800 klasikinė 

filologija, R100–600 

prancūzų, vokiečių, 

italų, ispanų, 

portugalų, 

skandinavų 

lietuvių kalba 

ir literatūra 

istorija užsienio 

kalba 

0,2 
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Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

filologija, 

T100 kinų filologija, 

T200 japonų 

filologija, T300 

Pietų Azijos 

kalbų ir literatūrų 

studijos, T500 

Afrikos kalbų ir 

literatūrų studijos, 

T600 šiuolaikinių 

Artimųjų Rytų 

kalbų ir literatūrų 

studijos, U200–500 

lenkų, rusų, 

hebrajų, jidiš 

filologija, 

U600 vertimas, 

T900 filologija 

II. MENŲ STUDIJŲ SRITIS 

W300 muzika, 

W100 dailė, W200 

dizainas, W700  

amatai, W600 

fotografija ir 

medijos, W800  

rašytinė kūryba, 

W900 meno  

studijos, W400  

teatras ir kinas, 

W500 šokis 

stojamasis egzaminas (muzikos 

programoms kaip egzamino dalis gali 

būti įskaitomas muzikologijos 

egzamino įvertinimas) 

0,7 istorija / 

užsienio kalba / 

biologija / 

matematika[3] 

/ informacinės 

technologijos 

0,1 0,2 

K100 architektūra stojamasis 

egzaminas 

0,5 matematika 0,2 0,1 

III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 
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Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

L200 politikos 

mokslai, L300 

sociologija, L400 

socialinė politika, 

L500 socialinis 

darbas, L600 

antropologija, 

M100 teisė pagal 

galiojimo teritoriją, 

M200 teisė pagal 

tematiką, M900 

teisė, N700 

viešasis 

administravimas, 

N800 turizmas ir 

poilsis, S200 

visuomenės 

saugumas 

istorija 0,4 matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 geografija / 

biologija / 

užsienio kalba / 

informacinės 

technologijos / 

matematika / 

menai 

0,2 0,2 

L700 visuomeninė 

geografija, 

S300 teritorijų 

planavimas 

geografija matematika istorija / 

užsienio kalba / 

informacinės 

technologijos / 

biologija / 

menai 

N100 verslas, 

N200 vadyba, 

N300 finansai, 

N400 apskaita, 

N500 rinkodara, 

N600 žmonių 

išteklių vadyba, 

N900 verslas ir 

vadyba, 

L100 ekonomika 

matematika istorija geografija / 

užsienio kalba / 

informacinės 

technologijos / 

biologija / 

menai 



Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

S100 psichologija matematika biologija geografija / 

užsienio kalba / 

informacinės 

technologijos / 

istorija / 

menai 

P100 informacijos 

paslaugos, P200 

viešieji ryšiai, 

P400 leidyba, 

P500 žurnalistika, 

P900 komunikacija 

lietuvių kalba 

ir literatūra 

informacinės 

technologijos 

geografija / 

užsienio kalba / 

matematika / 

menai 

istorija 

0,2 

X100 pedagogika: 

X110 ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogika, X120 

pradinio ugdymo 

pedagogika, 

X150 profesijos 

pedagogika, 

X160 socialinė 

pedagogika, 

X170 specialioji 

pedagogika, 

X180 pedagoginė 

pagalba, 

X200 edukologija, 

X300 andragogika, 

X900 švietimas ir 

ugdymas 

matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

geografija / 

užsienio kalba / 

informacinės 

technologijos / 

biologija / 

matematika / 

menai 

X130 dalyko 

pedagogika 

konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) 

studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų 

X140 meno 

pedagogika 

stojamasis egzaminas 0,6 istorija / 

geografija / 

0,2 0,2 



Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

matematika / 

užsienio kalba / 

informacinės 

technologijos 

IV. FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

G100 matematika, 

G300 statistika, 

I100 informatika, 

I200 informacijos 

sistemos, 

I300 programų 

sistemos, 

I500 sveikatos 

informatika 

matematika 0,4 informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 istorija / 

geografija/ 

informacinės 

technologijos / 

fizika / 

chemija / 

biologija / 

matematika / 

užsienio kalba 

0,2 0,2 

F600 geologija fizika arba 

chemija 

F800 gamtinė 

geografija, F830 

hidrometeorologija, 

F770 

geoaplinkotyra 

geografija matematika 

arba 

biologija 

F300 fizika, 

F500 astronomija 

fizika 

F100 chemija, 

F200 medžiagotyra 

chemija 

F700 aplinkotyra matematika chemija arba 

biologija 

V. BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 



Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

C100 biologija, 

C200 botanika, 

C300 zoologija, 

C400 genetika, 

C500 

mikrobiologija, 

C710 molekulinė 

biologija, 

C740 medicininė ir 

veterinarinė 

biochemija, 

C750 taikomoji 

molekulinė biologija, 

D400 

žemės ūkis, D500 

miškininkystė, D700 

žemės ūkio 

mokslai, 

D200 veterinarinė 

medicina, D600 

maisto studijos, 

D900 žemės ūkis ir 

veterinarija, C900 

gyvybės mokslai, 

A300 medicina, 

A400 odontologija, 

A500 burnos 

priežiūra, 

A600 visuomenės 

sveikata, 

B200 farmacija, 

B300 reabilitacija, 

B400 mityba, 

B700 slauga, 

B800 medicinos 

technologijos 

biologija 0,4 chemija arba 

matematika 

0,2 istorija / 

geografija/ 

informacinės 

technologijos / 

fizika / 

chemija / 

biologija / 

matematika / 

užsienio kalba 

0,2 0,2 



Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

C720 biofizika, 

C760 taikomoji 

biofizika 

fizika 

C600 sportas sporto 

pasiekimai[4] 

biologija 

C730 biochemija, 

C770 taikomoji 

biochemija 

chemija matematika 

arba 

biologija 

VI. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 

H600 elektronikos 

ir elektros 

inžinerija, 

H400 aeronautikos 

inžinerija, H500 

jūrų inžinerija, 

E200 sausumos 

transporto 

inžinerija, E300 

energijos 

inžinerija, J600 

jūrų technologijos, 

J800 statybų 

technologijos, J900 

technologijos, 

H300 mechanikos 

inžinerija, H700 

gamybos inžinerija, 

H100 bendroji 

inžinerija, 

H110 integruota 

inžinerija, 

H130 inžinerinis 

projektavimas, 

H140 matavimų 

matematika 0,4 fizika 0,2 istorija / 

geografija/ 

informacinės 

technologijos / 

fizika / 

chemija / 

biologija / 

kvalifikacinis 

egzaminas[5] / 

užsienio kalba / 

menai 

0,2 0,2 
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Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

inžinerija, H150 

biomechanikos 

inžinerija, H160 

biomedicinos 

inžinerija, H200 

statybos inžinerija, 

H210 statinių 

konstrukcijų 

inžinerija, H220 

kelių inžinerija, 

H240 statinių 

inžinerinės 

sistemos, 

H260 geodezija, 

H270 urbanistinė 

inžinerija 

H120 saugos 

inžinerija, H170 

aplinkos inžinerija, 

H250 geotechninė 

inžinerija, H230 

vandens inžinerija, 

H900 inžinerija, 

H910 žemėtvarka, 

J170 biomasės 

inžinerija, J400 

polimerų ir 

tekstilės 

technologijos, 

J500 medžiagų 

technologijos 

chemija arba 

fizika 

H800 chemijos ir 

procesų inžinerija, 

J100 gamtos 

išteklių 

technologijos, 

chemija 



Studijų kryptis arba 

krypčių grupė 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

svertinis 

koeficien-

tas 

antrasis 

dalykas 

svertinis 

koefi-

cientas 

trečiasis 

dalykas* 

svertinis 

koefi-

cientas 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

J300 keramikos ir 

silikatų 

technologijos, 

E400 maisto 

technologijos, J700 

biotechnologijos 

E100 informatikos 

inžinerija 

informacinės 

technologijos 

arba fizika 

2. * Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku. 

** Tautinės mažumos – mokiniai, įgiję vidurinį išsilavinimą tautinių mažumų kalbomis mokymą 

vykdančiose mokyklose. 

3.  

 

4.  

5. [1] Išskyrus filosofijos studijų kryptį. 

6. [2] Išskyrus filologijos studijų kryptį. 

7. [3] Išskyrus architektūros studijų kryptį. 

8. [4] Sporto pasiekimai pagal dešimtbalę skalę vertinami remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtinta tvarka, atsižvelgus į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės siūlymus. 

9. [5] Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal 

aprašo 13 punktą. 
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