
	

	



	

	



	

 
 
2008 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas pirmasis Lietuvoje pradėjo vykdyti 
kūrybinių industrijų studijas. Stojančiųjų susidomėjimas naująja studijų programa buvo 
toks didelis, kad po ketverių metų, 2012 m., universiteto struktūrą papildė naujas 
padalinys - Kūrybinių industrijų fakultetas. Fakultete dėsto tarptautinį pripažinimą pelnę 
kūrybinių industrijų mokslininkai ir ilgametę praktinę patirtį sukaupę verslo 
profesionalai. 

 
 

Šiuo metu siūlomos 3 BAKALAURO STUDIJŲ PROGRAMOS: 
 
 

KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS           PRAMOGŲ INDUSTRIJOS              RENGINIŲ INŽINERIJA 

	

 
 
KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ LABORATORIJA 
 
Kūrybinių industrijų laboratorija įkurta 2014 metų pavasarį. Joje galima atlikti vaizdo, 
garso užduotis, kurti ir eksperimentuoti. 200 kv. m. patalpą lengva paversti nedidele 
kino studija, skirta filmuoti nesudėtingus vaizdo siužetus ir kurti garso įrašus. Ją galima 
naudoti kaip paskaitų erdvę, kuri talpina iki 40 žmonių arba 3D kino salę profesionalų 
ir studentų darbų video peržiūroms. Įgyvendindami projektus, studentai gali naudoti 
kilnojamą laboratorijos įrangą, o kurdami ir apdorodami video - iMAC27” kompiuterius. 
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Kūrybinių industrijų studijos savo kelią Lietuvoje ir Vilniaus Gedimino technikos 
universitete pradėjo 2008 m. Ši studijų programa konceptualiai kitokia, paremta 
naujausiomis tendencijomis ir technologijomis, pritraukusi profesionaliausius dėstytojus. 
Didėjant vartotojų poreikiams, specialistų sėkmė vis labiau priklauso nuo gebėjimo 
pasiūlyti netradicinius sprendimus. Studentai mokomi kurti komunikacijos turinį 
tradicinėms ir naujosioms medijoms, suprasti šiuolaikinį vartotoją, prisitaikyti prie 
naujausių tendencijų, parengti ir įgyvendinti integruotos komunikacijos strategijas, 
organizuoti nuosavą verslą, teikiantį paslaugas kūrybinių industrijų – televizijos, radijo, 
spaudos, naujųjų medijų, reklamos ir rinkodaros komunikacijų, renginių ir kitų laisvalaikio 
paslaugų organizavimo srityse. 

 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: komunikacijos bakalauras 

 
GALIMOS PRAKTIKOS ATLIKIMO VIETOS 
 

Studentai atlieka praktiką įvairiose kūrybinių industrijų veiklas plėtojančiose privačiose 
verslo įmonėse – rinkodaros, viešųjų ryšių, reklamos, dizaino, renginių organizavimo, 
kultūros ir meno projektų (televizijos, interneto, fotografijos, muzikos medijų, 
kompiuterinių žaidimų ir kitose laisvalaikio paslaugas teikiančiose srityse), taip pat 
valstybinių kultūros ir meno institucijų rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriuose.  

 
ABSOLVENTŲ KARJEROS GALIMYBĖS 

 
 

Baigę kūrybinių industrijų studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti: 
• Reklamos ir rinkodaros komunikacijų verslo specialistais, valdančiais informacinių 

technologijų priemones ir išmanančiais interneto puslapių dizainą, kompiuterinę 
grafiką, multimedijų technologijas ir pan.; 

• Kūrybinių ir kultūros projektų vadybininkais laisvalaikio paslaugų sektoriuose – nuo 
miesto klubų iki turizmo paslaugas teikiančių verslo įmonių; 

•  
• Viešųjų ryšių specialistais tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus įmonėse; 
• Laisvalaikio renginių organizatoriais, gebančiais renti įvairius kultūros ir meno 

renginius.  
	 50% 

Absolventų dirba reklamos ir 
komunikacijos srityse 

KŪR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS 
	



	

	

 
 
A-F 
Akademinė užsienio kalba; 
Apskaita; 
Autorinė teisė; 
Bakalauro baigiamasis darbas; 
Dalykinė komunikacija; 
Filosofija; 
Fotografija; 
 
G-J 
Informacinės ir ryšio technologijos; 
Inovacijų valdymas; 
 
K-L 
Kiekybiniai tyrimo metodai; 
Kino projektai; 
Kino studijos; 
Kokybiniai tyrimo metodai; 
Kompleksinis projektas; 
Kultūros naratyvai; 
Kultūros politika; 
Kultūros studijos; 
Kūrybinio verslo pagrindai; 
Kūrybinių industrijų studijos; 
Kūrybos ekonomika; 
 
M-N 
Marketingas; 
Masinės komunikacijos teorijos; 
Medijos ir politika; 
Medijų gamyba; 
Medijų projektai; 
 

 
 
 
 
Medijų studijos; 
Meno istorija; 
Miesto studijos; 
Mobiliųjų prietaisų multimedija; 
Multimedijos elementų dizainas; 
Muzikos industrija; 
 
P-Š 
Populiariosios kultūros gamyba; 
Profesinė praktika; 
Reklamos pagrindai; 
Ryšiai su visuomene; 
Scenarijaus rašymo pagrindai; 
Skaitmeninis marketingas; 
Skaitmeninių vaizdų technologijos; 
Socialinė atsakomybė; 
Sociologija; 
Spaudos projektai; 
Specialybės kalbos kultūra; 
Specialybės užsienio kalba; 
Studijų įvadas; 
Šiuolaikinio meno komunikacija; 
 
T-Ž 
Tarpkultūrinė komunikacija; 
Teatro komunikacija; 
Užsienio kalba; 
Vizualinė komunikacija; 
Žiniasklaidos pagrindai ir turinio 
strategija; 
Žodinė kūryba. 
	

STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
	



	

 



	

 
Visuomenė vis daugiau pinigų išleidžia aktyviam laisvalaikiui ir mokymuisi, taikant 
įžaidybinimo technologijas, todėl atsiranda specialistų, kuriančių novatoriškas 
pramogas, vykdančių malonumų rinkodarą ir organizuojančių renginius, poreikis. 
Renginių mastai, koncepcija, techniniai sprendimai vis sudėtingėja, tad rinkai 
neišvengiamai reikalingi prodiuseriai, kurie galėtų tinkamai suvaldyti visą procesą, 
turėtų gerus vadybos, komunikacijos įgūdžius, išmanytų kūrybinius procesus, suprastų 
rinkos poreikius ir numatytų ateities perspektyvas. Pramogų industrijų studentams 
suteikiamos žinios apie meno ir kultūros raidą, jų santykį su visuomene, naujųjų medijų 
technologines galimybes ir jų pritaikymą praktikoje, technologijų ir verslo priemonių 
sąveikas, kuriant ir diegiant inovacijas verslo ar viešojo sektoriaus įmonėse. 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: komunikacijos bakalauras 
 
GALIMOS PRAKTIKOS ATLIKIMO VIETOS 
 
Studentai gali atlikti praktiką įvairių medijų (interneto, televizijos, kino, radijo, spaudos) 
įmonėse, orientuotose į pramogas, prodiuserių kompanijose. Kitos galimos sritys – 
mados industrija, žaidimų (įskaitant kompiuterinius) ir žaislų pramonė, pramogų parkai, 
prekybos centrai, kino teatrai, koncertų salės, renginių organizavimo įmonės, reklamos 
agentūros. 
 
ABSOLVENTŲ KARJEROS GALIMYBĖS 
 
Baigę pramogų industrijų studijų programą galėsite būti: 
• Vadybininkais, projektų vadovais, pramogų įmonės savininkais, kūrybinių projektų 

vadovais, pramogų kūrėjais, laisvai samdomais kūrybininkais; 
• Prodiuseriais, pramogų rinkos analitikais, pramoginių laidų rengėjais; 
• Renginių organizatoriais, meno gastrolių, sporto varžybų, mados pristatymų, 

pramogų sklaidos, turizmo projektų kūrybinės dalies vadybininkais; 
• Miesto švenčių (festivalių) organizatoriais, renginių režisieriais; 
• Šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose kūrimo specialistais (darbas tarptautinėse 

parodose, eksporto mugėse, verslo ir mokslo projektuose, mokslo ir komunikacijos 
projektuose), tyrėjais, pramogų rinkodaros komunikacijos specialistais, 
skaitmeninių pramogų kūrėjais, pramogų paslaugų tarpininkais, atstovais, eksporto 
ir importo vadybininkais. 

PRAMOGŲ INDUSTRIJOS	



	

 
 

A-F  
Akademinė užsienio kalba; 
Apskaita; 
Autorinė teisė; 
Bakalauro baigiamasis darbas; 
Civilizacijų studijos; 
Dalykinė komunikacija; 
Edukacinės pramogos; 
Estetika; 
Filosofija; 
Fotografija; 
 

G-J 
Gyvenimo būdo ir vartotojo studijos; 
Įžymybių industrija; 

 
K-L 
Kino studijos; 
Kompleksinis projektas; 
Kultūros politika; 
Kūrybos ekonomika; 
Logika; 

 
M-N 
Marketingas; 
Masinės komunikacijos teorijos; 
Medijų etika; 
Medijų gamyba; 
Medijų studijos; 
Meno istorija; 
Miesto pramogų kultūra; 
Muzikos industrija; 

P-S 
Pramogos ir politika; 
Pramogos psichologija; 
Pramogų ir renginių vadyba; 
Pramogų istorija; 
Pramogų verslo projektų vadyba; 
Pramogų žiniasklaida; 
Profesinė praktika; 
Reklamos pagrindai; 
Renginių režisūra; 
Rėmimo paieška; 
Ryšiai su visuomene; 
Scenarijaus rašymo pagrindai; 
Skaitmeninis marketingas; 
Skaitmeninių vaizdų technologijos; 
Socialinė atsakomybė; 
Socialinių tyrimų metodologija; 
Sociologija; 
Specialybės kalbos kultūra; 
Specialybės užsienio kalba; 
Sporto industrija; 
Studijų įvadas; 
Sveikatingumo industrijos; 
 
T-Ž 
Tarpkultūrinė komunikacija; 
Technologijos ir kultūra; 
Turizmo industrija; 
Užsienio kalba; 
Žaidimų industrija; 
Žodinė kūryba. 
 

STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
	



	

	



	

 
 
 
Lietuvoje ir visoje Europoje organizuojama daug grandiozinių festivalių, koncertų, 
spektaklių, valstybinių susitikimų. Šiuose renginiuose dirba ne tik kūrybininkai, bet ir 
specialistai, atsakingi už įgarsinimą, apšvietimą, laikinus statinius, saugos inžineriją ir 
techninį organizavimą. Įvertinus tokių profesionalų trūkumą ir ateities perspektyvas, 
Austrijos universiteto pavyzdžiu, buvo sukurta renginių inžinerijos studijų programa. Tai 
pirmoji Lietuvoje universitetinė studijų programa, kurios absolventai turi integruotos 
inžinerijos ir kūrybinių industrijų žinių, profesinėje veikloje geba kompleksiškai spręsti 
inžinerinius renginių organizavimo klausimus ir taikyti naujausias elektros, elektronikos 
ir laikinųjų statinių technologijas. Programos tarpdalykiškumas kuriamas 
bendradarbiaujant Kūrybinių industrijų, Elektronikos, Statybos, Fundamentinių mokslų 
fakultetams ir ilgametę patirtį renginių versle sukaupusiems socialiniams partneriams. 

 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: integruotos inžinerijos bakalauras 

 
GALIMOS PRAKTIKOS ATLIKIMO VIETOS 

 
Studentai gali atlikti praktiką televizijoje, teatruose ir kultūros centruose, multifunkcinėse 
arenose, filmavimo aikštelėse, parodų centruose, scenos aptarnavimo technologijų, 
įmonėse, garso ir vaizdo studijose. Taip pat būsimieji renginių inžinieriai gali dalyvauti 
projektuose, kurie sujungia pramogų ir audiovizualines sistemas su architektūra, padėti 
organizuojant mobiliuosius renginių turus ar kuriant scenos aptarnavimo technologijas. 

 
ABSOLVENTŲ KARJEROS GALIMYBĖS 

 
Baigę renginių inžinerijos studijų programą, galėsite dirbti: 
• Renginių, scenos, laikinųjų konstrukcijų, saugos inžinieriumi; 
• Garso ir vaizdo meno technologu; 
• Apšvietimo, meno instaliacijų dizaineriu; 
• Projektų vadovu, renginių organizatoriumi, renginių rinkos analitiku; 
• Muzikos įrašų studijos, apšvietimo technikos, įgarsinimo įmonės savininku; 
• Renginio techninės dalies vadovu ir kt. 
 

 

 

          RENGINIŲ INŽINERIJA 
	



	

	

A-F  
Algebra, diferencialinis ir integralinis 
skaičiavimas; 
Apšvietimas; 
Automatinio valdymo įrenginiai ir 
sistemos; 
Bakalauro baigiamasis darbas; 
Chemija: pirotechnika ir degiosios 
medžiagos; 
Dizaino paradigmos; 
Duomenų perdavimo sistemos; 
Elektronikos įtaisai; 
Elektronikos įtaisų praktikumas; 
Elektrotechnika ir elektronika; 
Filosofija; 
Fizika; 
 

G-J 
Garso ir vaizdo technika; 
Garso, vaizdo įrašymas ir montažas; 
Įgarsinimas; 
Informacinės technologijos; 
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika; 

 
K-L 
Kompleksinis projektas; 
Konstrukcijų mechanikos pagrindai; 
Kūrybiniai procesai inžinerijoje; 
Kūrybinių projektų rengimas ir 
valdymas; 
Laikinų statinių montavimo 
technologijos ir organizavimas; 
Laisvalaikio studijos; 
 
M-P 

Mechatronikos įtaisai; 
Medžiagų mechanika; 
Mokomoji praktika; 
Multimedijos techninė įranga; 
Muzikos istorija; 
Muzikos verslo pagrindai; 
Paslaugų dizainas; 
Pastatų elektros tinklai ir įranga; 
Pastatų ir jų konstrukcijų konstravimo 
pagrindai; 
Profesinė praktika; 

 
R-Š 
Renginių gaisrinė sauga; 
Renginių logistika; 
Renginių marketingas ir reklama; 
Renginių žmonių sauga; 
Renginių žmonių saugos 
praktikumas; 
Sceninis veiksmas; 
Scenos konstrukcijos; 
Scenos konstrukcijų praktikumas; 
Specialybės kalbos kultūra; 
Specialybės užsienio kalba; 
Specialieji efektai ir video; 
Studijų įvadas; 
Šviesos technika; 
 
T-Ž 
Teatro istorija; 
Teisės pagrindai; 
Tikimybių teorija ir matematinė 
statistika; 
Teorinė mechanika; 
Užsienio kalba. 

STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI  
	



	

  
 

	

 

Net trečdalis Kūrybinių industrijų fakulteto absolventų yra įgiję tarptautinės patirties - 
dalyvavę studijų mainų, praktikos užsienyje programose, vasaros mokyklose bei 
kursuose. Šis rodiklis viršija Europos strategijoje 2020 m. nustatytą 20% tikslą, tačiau 
fakultetas plėsdamas partnerių tinklą ir suteikdamas galimybę trečiame kurse studijuoti 
anglų kalba, tikisi pasiekti, kad tokios patirties įgytų pusė visų absolventų. 

Fakultetas bendradarbiauja su partneriais: Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Švedijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Olandijoje, 
Belgijoje, Lenkijoje ir kt.  Studentams atveriamos galimybės studijuoti ne tik Europos, 
tačiau ir pasaulio universitetuose.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

STUDIJOS IR PRAKTIKA UŽSIENYJE 
	



	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 
	

	

KONTAKTINĖ	INFORMACIJA	

	

Trakų	g.	1,	204	kab.,	01132	Vilnius	

Telefonas:	(8	5)	237	0636		

Vietinis	telefonas:	9636	

	El.	paštas:	kif@vgtu.lt		

www.facebook.com/KurybiniuIndustrijuFakultetas	

	


