
Studijų kainos įstojusiems į KSU 2017 m. 

Studijų programa 
Kreditų 
skaičius 
(ECTS) 

Mokymosi 
forma ir trukmė 
(metai) 

Studijų kaina 
semestrui, EUR Suteikiamas 

kvalifikacinis 
laipsnis NL NL (S) 

NL 
(N) 

Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba 
(lietuvių/anglų k.) 

210 
3,5 (NL) 
3,5 (NL (S) 

1425 1425 – 
Verslo ir vadybos 
bakalauras 

Aviacijos vadyba (anglų k.) 210 
3,5 (NL) 
3,5 (NL (N)) 

1980 – 1980 Vadybos bakalauras 

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

1610 – – 
Informatikos 
bakalauras 

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos 
(lietuvių/anglų k.) 

210 
3,5 (NL) 
3,5 (NL (S) 

1425 1425 – 
Komunikacijos 
bakalauras 

Lingvistika (lietuvių k.) 210 3,5 (NL) 1425 – – 
Lingvistikos 
bakalauras 

Mados industrija (lietuvių/anglų k.) 210 
3,5 (NL) 
3,5 (NL (S) 

1425 1425 – 
Komunikacijos 
bakalauras 

Politikos komunikacija ir žurnalistika 
(lietuvių/anglų k.) 

210 
3,5 (NL) 
  

1425 – – 
Komunikacijos 
bakalauras 

Pramogų ir turizmo industrijos 
(lietuvių/anglų k.) 

210 
3,5 (NL) 
3,5 (NL (S) 

1425 1425 – 
Komunikacijos 
bakalauras 

Rinkodara ir 
reklamavimas      (lietuvių/anglų k.) 

210 
3,5 (NL(S) 
  

1425 – – 
Rinkodaros 
bakalauras 

Teisė ir ekonomikos saugumas (verslo 
detektyvistika) (lietuvių/anglų k.) 

210 3,5 (NL (S) – 1425 – Teisės bakalauras 

Teisė*  (lietuvių/anglų k.) (vientisosios 
studijos) 

300 
5 (NL) 
5 (NL (S)) 

725 725 – Teisės magistras 

Teisė** (lietuvių/anglų k.) (vientisosios 
studijos) 

300 
5 (NL) 
5 (NL (S)) 
5 (NL (N)) 

1425 1425 725 Teisės magistras 

Integruota kūrybos komunikacija*** 
(lietuvių/anglų k.) 

90 
1,5 (NL (S)) 
  

– 2050 – 
Komunikacijos 
magistras 

LL. M. Europos Sąjungos teisė globaliųjų 
iššūkių aplinkoje (anglų k.) 

90 1,5 (NL (S)) – 1500 – Teisės magistras 

LL. M. Tarptautinė prekybos ir verslo 
teisė (anglų k.) 

90 1,5 (NL (S)) – 1500 – Teisės magistras 

Organizacinės inovacijos ir vadyba*** 
(lietuvių/anglų k.) 

90 1,5 (NL (S)) – 2050 – 
Organizacijų 
vadybos magistras 

Verslo administravimas **** (MBA) (rusų 
k.) 

90 1,5 (NL (S)) – 
3500 
3000 
2250 

– 
Verslo 
administravimo 
magistras 

NL – nuolatinės studijos 
NL (S) – nuolatinės sesijinės studijos 
NL (N) – nuolatinės nuotolinės studijos 
Vientisosios studijos apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas 
Lietuvių/anglų k. – dalis studijų programos dalykų dėstoma anglų kalba 
* – Su papildoma privaloma 2 mėn. trukmės per metus praktika 
** – Studijų kaina kolegijos absolventams (teisės krypties) – 550 eur. semestrui, stojant į III kursą 
*** – Studijų kaina KSU ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų (kolegijų) absolventams – 1100 eur. semestrui 
**** – Studijų kaina kiekvienam semestrui 


