
Rezidentūr
os studijos

nuolat. ištęst. nuolat. ištęst. nuolat. ištęst. nuolat.

1. Humanitarinių mokslų studijos (išskyrus 3 ir 4 punktuose 
nurodytas studijas), socialinių mokslų studijos (išskyrus sportą, 
psichologijos studijas ir 6 punkte nurodytas studijas)

4031 2687 7615 5077 29391 19594 x

2. Matematika, reabilitacija, slauga, sportas (išskyrus trenerius), 
teatras (mokytojai), edukologija (ikimokyklinio ir pradinio 
mokyklinio ugdymo aukl÷tojai arba mokytojai, specialieji 
pedagogai)

5439 3626 9023 6015 29391 19594 x

3. Filologija (lietuvių ir užsienio kalbų (išskyrus 4 punkte 
nurodytas studijas) specialistai)

6625 4417 10209 6806 29391 19594 x

4. Architektūra, dail÷ (mokytojai), fizinių (išskyrus 
matematiką), biomedicinos (išskyrus reabilitaciją, slaugą, 
mediciną, veterinarinę mediciną ir odontologiją), technologijos 
mokslų (išskyrus 7 punkte nurodytas studijas), psichologijos 
studijos, filologija (specifinių kalbų specialistai, vert÷jai)

7922 5281 11506 7671 29391 19594 x

5. Medicina, veterinarin÷ medicina 9478 6319 13062 8708 29391 19594 24578

6. Dail÷ (išskyrus mokytojus), teatras (išskyrus mokytojus), 
audiovizualinis menas, muzika (mokytojai), sportas (treneriai), 
visuomen÷s saugumas (policijos pareigūnai), odontologija

11517 7678 15101 10067 29391 19594 27752

7. Transporto inžinerija (pilotai), muzika (išskyrus mokytojus) 18854 12569 22438 14959 29391 19594 x

1. Religijos mokslai, teis÷, vadyba ir verslo administravimas, 
rekreacija ir turizmas, ekonomika

3361 2241 x x x x x

2. Socialinis darbas, edukologija 4029 2686 x x x x x

3. Slauga, reabilitacija, farmacija, visuomen÷s sveikata, dail÷ 
(grafinis dizainas, interjero dizainas), elektros inžinerija, 
elektronikos inžinerija, statybos inžinerija, transporto inžinerija, 
aplinkos inžinerija, kraštotvarka, chemijos inžinerija, 
energetika, informatikos inžinerija, pramon÷s inžinerija, 
mechanikos inžinerija, matavimų inžinerija, informatika, 
ekologija ir aplinkotyra, žem÷s ūkis, miškininkyst÷

4879 3252 x x x x x

4. Veterinarin÷ medicina, odontologija, dail÷ (mokytojai), 
filologija

6123 4082 x x x x x

5. Teatras, audiovizualinis menas, muzika (mokytojai), dail÷ 
(išskyrus 3 ir 4 punktuose nurodytas studijas)

8218 5479 x x x x x

6. Visuomen÷s saugumas (policijos pareigūnai) 9524 6349 x x x x x
7. Muzika (išskyrus mokytojus) 15504 10336 x x x x x
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