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Savarankiškas
darbas

Studijų dalykai (moduliai)

Kontaktinis darbas

Studijų apimtis kreditais
Studijų trukmė
Studijų metinė kaina
Išduodamas dokumentas
Tolimesnių studijų galimybė

Visas klausytojo
darbo krūvis

Priėmimo sąlygos

Ekonomikos fakultetas
Ekonomika
Papildyti jau įgytą išsilavinimą ir suteikti žinias bei išugdyti gebėjimus,
būtinus norint tęsti ekonomikos krypties studijas pagal II pakopos
(magistrantūros) studijų programas.
Taikoma baigusiems kolegijas ir turintiems ekonomikos arba verslo ir
vadybos studijų krypčių profesinio bakalauro laipsnį.
Priimami konkurso tvarka pagal diplomo priedėlio pažymių vidurkį.
30
Vienas semestras
1000 EUR
Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas
Galimybė studijuoti VU Ekonomikos fakulteto verslo ir vadybos krypčių
grupės magistrantūros studijų programose
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VU Ekonomikos fakultetas, Saulėtekio 9 II rūmai, LT-10222 Vilnius
Dokumento originalai, kurie padarius kopijas, grąžinami pareiškėjui arba notaro
patvirtinti nuorašai:
 prašymas (užpildomas dokumentų priėmimo vietoje);
 aukštojo mokslo diplomas ar kiti jam prilyginti dokumentai;
 diplomo priedėlis;
 pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei pavardė pase arba asmens tapatybės
kortelėje neatitinka pavardės diplome, būtina turėti dokumento,
patvirtinančio pavardės keitimą, kopiją);
 stojamosios įmokos kvitas;
 1 fotonuotrauka (3x4).
Roberta Grinkytė, tel.+370 5 2366280 (prašymų priėmimo metu) +370 5
2366140 (kitu darbo laiku), el. paštas roberta.grinkyte@ef.vu.lt
Prašymai ir reikalingi dokumentai priimami:
Rudens semestro studijoms:
 2017 m. birželio 1 d., birželio 28-29 d. d. nuo 16 iki 18 val.
 2017 m. liepos 1 d., liepos 3 d. nuo 9 iki 12 val.
Pavasario semestro studijoms:
 2018 m. sausio 8-12 d. d. nuo 16 iki 18 val.
 2018 m. sausio 13 d. nuo 9 iki 12 val.

Vilniuje, Saulėtekio al. 9, II rūmai, 104 kab.
Daugiau informacijos apie papildomųjų studijų programą rasite čia:
http://www.ef.vu.lt/studijos/papildomosios-studijos

