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Mokymosi kelias

Pasidomėk, kaip įvertintos tave
dominančios aukštųjų mokyklų
studijų programos, – www.skvc.lt

Išsiaiškinęs norus, gebėjimus ir galimybes,
pasirink savo mokymosi ar studijų kelią.
Užpildyk interneto svetainėje pateikiamą
bendrojo priėmimo prašymą mokytis
profesinio mokymo įstaigoje ar studijuoti
aukštojoje mokykloje – www.lamabpo.lt
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Susipažink su valstybės
remiamų paskolų studijoms
tvarka – www.vsf.lt

Įvertink savo galimybes įstoti į
dominančią studijų programą.
Pasinaudok specialia konkursinio balo
skaičiuokle ir pernai metų įstojusiųjų
balų statistika – www.lamabpo.lt

Pasitark su klasės kuratoriumi
ar mokyklos ugdymo karjerai
konsultantu, kurie padės įsivertinti
norus ir gebėjimus ir pasirinkti
labiausiai tinkantį mokymosi ar
studijų kelią

1

10
Nuolat atnaujink įgūdžius,
naudokis galimybėmis plėsti savo
kompetencijas – mokykis visą gyvenimą

Susipažink su brandos
egzaminų laikymo tvarka –
www.nec.lt
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Susipažink su priėmimo į profesinio
mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas
grafiku ir tvarka – www.lamabpo.lt

Išsiaiškink, kokiose
profesinio mokymo
įstaigose ar aukštosiose
mokyklose ir kokias
programas gali studijuoti, –
www.aikos.smm.lt
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Susipažink su visomis
dominančiomis
specialybėmis –
ką reikės mokytis,
ką galėsi dirbti.
Pasverk dominančių
specialybių variantus
ir trūkumus,
galimybes įsidarbinti –
www.ldb.lt
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Rengiantis 2018–2019
mokslo metų brandos
egzaminams svarbu žinoti
Kiek egzaminų turėčiau išlaikyti norėdamas
gauti brandos atestatą?
Reikia išlaikyti du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino
mokyklos vadovo įsakymu abiturientas yra atleistas). Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir
literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.

Kiek egzaminų iš viso galima rinktis laikyti?
Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, dar galima laikyti ne daugiau kaip 6
dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą. Brandos darbas prilyginamas
mokykliniam brandos egzaminui. Jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas.
Jei brandos darbas iš I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas 9 ar 10, tai stojančiajam
konkursiniame bale bus skiriama papildomai 0,25 balo.

Ar per visus egzaminus galiu rašyti tik juodos
spalvos tušinuku?
Taip, per egzaminus kandidatas turi rašyti tik juodos spalvos tušinuku. 2018–2019 mokslo
metais bus palaipsniui pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu
būdu. Todėl kandidatai per egzaminus galės naudotis tik juodos spalvos tušinukais,
korektūros priemonėmis naudotis negalima.

Kokios keliamos sąlygos, kad galėčiau laikyti
privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą?
Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą leidžiama laikyti, jei šio dalyko
metinis pažymys patenkinamas ir išlaikyta lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.
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Ar keičiasi lietuvių kalbos ir literatūros brandos
egzaminas?
• Egzaminas nesikeičia. Laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą abiturientai,
kaip ir praėjusiais metais, autorius galės pasirinkti iš visų šio dalyko programoje privalomų
autorių.
• Mokiniai per egzaminą galės naudotis privalomų programinių autorių kūriniais,
pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienai 14 mokinių grupei bus skiriami ne mažiau kaip
du kompiuteriai. Kompiuteryje bus galima rasti autorių kūrinius ir tai, kas svarbu, pasižymėti
užduoties sąsiuvinyje. Pradėti naudotis kompiuteriu mokinys galės praėjus valandai nuo
egzamino pradžios. Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos,
galės prieiti prie kompiuterio vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus ne
ilgiau kaip po 10 minučių. Jeigu iki egzamino pabaigos liko pusantros valandos ir mokinys
kompiuteriu dar išvis nepasinaudojo (ar pasinaudojo tik 10 minučių), jis kompiuteriu per tą
likusį 1,5 val. laiką galės pasinaudoti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 minučių. Tokia tvarka
nustatyta dėl to, kad, likus iki egzamino pabaigos 1,5 val., nesusidarytų eilės.
• Kaip ir anksčiau, per egzaminą bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir
dvikalbiais žodynais.
• Mokinio rašinys vertinamas 100 taškų. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36
privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys.

Ar turiu laikyti užsienio kalbos egzaminą, jei jau
išlaikiau tarptautinį užsienio kalbos egzaminą?
Jeigu mokinys pasirinko laikyti užsienio kalbos brandos egzaminą, tačiau atitinkamu lygiu
išlaikė tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, nuo pasirinkto valstybinio atitinkamos užsienio
kalbos egzamino gali būti atleistas. Mokinys, iki spalio 24 dienos pasirinkęs laikyti užsienio
kalbos valstybinį brandos egzaminą, iki pirmojo pagrindinės sesijos brandos egzamino ar
jo dalies datos, nustatytos įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiuose, t. y. iki balandžio
24 d., mokyklos vadovui turi pateikti tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas
pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo
dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama
tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

Ar tarptautinio užsienio kalbos egzamino
rezultatas yra įrašomas į brandos atestatą?
Tarptautiniai užsienio kalbos egzaminai yra rengiami pagal egzaminus administruojančių
užsienio institucijų parengtas programas, todėl jų rezultatai nėra įrašomi į brandos atestatą.

Kur turėsiu laikyti pasirinktus brandos egzaminus?
Informacija, kuriose savivaldybių mokyklose abiturientai laikys brandos egzaminus, skelbiama
savivaldybių tinklalapiuose ir mokyklose.

Ką daryti, jei neatvykau į egzaminą?
Neatvykus į egzaminą, tą pačią ar kitą dieną mokyklos vadovui reikia pateikti neatvykimo
priežastį paaiškinančius dokumentus ir prašymą atidėti pasirinktą egzaminą
pakartotinei sesijai. Sprendimą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai priims mokyklos
vadovas.
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Kada sužinosiu savo valstybinių brandos
egzaminų rezultatus?
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos
egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama visų
valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.

Kada sužinosiu savo mokyklinių brandos
egzaminų rezultatus?
Muzikologijos mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami per
aštuonias darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių) – per trylika darbo dienų. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: muzikologijos
mokyklinio brandos egzamino – per dvi darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų
kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinių brandos egzaminų – per keturias darbo
dienas. Brandos darbo rezultatai paskelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo
pabaigos.
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Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?
Per pagrindinę sesiją lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino
neišlaikę mokiniai pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.
Neišlaikę kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, juos laikyti galės tik kitais metais.

Ką galiu daryti, jei nesutinku su gautu egzamino
darbo įvertinimu?
Mokinys, nesutinkantis su valstybinio brandos egzamino darbo įvertinimu, per 2 darbo
dienas, o mokyklinio brandos egzamino per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo
dienos, gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir
įvertintas iš naujo. Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei mokinys, susipažinęs su
savo darbo rezultatais ir atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija, yra
argumentuotai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu. Apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo,
todėl įvertinimas gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti.
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Kada gausiu brandos atestatą, jei pateikiau
apeliaciją?
Apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.
Jis išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Apeliacijos išnagrinėjamos ne vėliau kaip
iki liepos 20 d. Į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.

Kas gali laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?
Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės
sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties.
Ar priežastis tikrai pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.

Kiek man reikia būti išlaikius valstybinių brandos
egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės
finansuojamą vietą aukštojoje mokykloje?
2019 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros,
užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus. Stojant į universitetus šių trijų
valstybinių brandos egzaminų įvertinimų bendras aritmetinis vidurkis turės būti ne
mažesnis negu 40, o į kolegijas – ne mažesnis negu 25. Išimtis – menų studijos, į jas
stojantiems bendras vidurkis bus skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių brandos egzaminų –
lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.
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Ar stojant į aukštąsias mokyklas svarbūs metiniai
pažymiai?
2019 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų
metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių
privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas –
ne mažesnis negu 6.

Iš kokių dalykų skaičiuojamas metinių įvertinimų
vidurkis?
Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato priede
įrašytų aštuonių dalykų:
lietuvių kalbos ir literatūros;
gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių), jei gimtoji kalba – ne lietuvių;
užsienio kalbos;
matematikos;
istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba
integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba
inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
• bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties
(sporto) programos dalyko.
•
•
•
•
•
•
•

Ar brandos darbą gali rinktis ir III gimnazijos
klasių mokiniai?
Nuo 2018–2019 mokslo metų brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokiniai.
Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25
dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos ir rengia
tiek III, tiek IV gimnazijos klasėje. Nepasirinkęs brandos darbo III gimnazijos klasėje, mokinys jį
pasirinkti galės IV gimnazijos klasėje.

Visa informacija apie brandos egzaminus – Nacionalinio egzaminų centro
interneto svetainėje www.nec.lt. Čia galima rasti:
• 2018–2019 mokslo metų įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraštį
• Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą
• Brandos egzaminų programas
• Brandos darbo programą, jo vertinimo kriterijus, rekomendacijas, kaip rengti brandos
darbą
• Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą
• Brandos egzaminų vykdymo instrukcijas
• Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatus
• Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius ir užduočių pavyzdžių atsakymų
lapus
• Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotis ir jų vertinimo instrukcijas
• Tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašą ir jų vertinimų atitikmenis
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2018–2019 MOKSLO METŲ
ĮSKAITOS IR BRANDOS
EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS
Įskaita

Data

Lietuvių kalba ir literatūra

2019 m. vasario 25 d. – 2019 m. balandžio 19 d.*

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS
Egzaminas

Egzamino
tipas

Data

Menai

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. –
2019 m. balandžio 1 d.

Technologijos

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. –
2019 m. balandžio 1 d.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų,
vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. balandžio 2 d. –
2019 m. gegužės 18 d.*

Mokyklinis

2018 m. spalio 1 d. –
2019 m. balandžio 1 d.
2019 m. sausio 30 d. –
2020 m. balandžio 1 d.

Brandos darbas
IV gimnazijų klasių mokiniams
III gimnazijų klasių mokiniams

PAGRINDINĖ SESIJA
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Egzaminas

Egzamino
tipas

Data

Pradžia

Užsienio kalbos (anglų)
kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 24, 25, 26 d.
(T, K, Pn)

9 val.

Užsienio kalbos (rusų)
kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 25, 26 d.
(K, Pn)

9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų,
vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. balandžio 26 d. (Pn)

9 val.

Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 6 d. (P)

9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo,
skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 11 d. (Š)

9 val.

Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 15 d. (T)

9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. gegužės 20 d. (P) **

9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,
rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. gegužės 22 d. (T)

9 val.

Chemija

Valstybinis

2019 m. gegužės 28 d. (A)

9 val.

Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. gegužės 30 d. (K)

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis
Valstybinis

2019 m. birželio 1 d. (Š)

9 val.

Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 4 d. (A)

9 val.

Egzaminas

Egzamino
tipas

Data

Pradžia

Užsienio kalbos (vokiečių)
klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 6 d. (K) **

9 val.

Fizika

Valstybinis

2019 m. birželio 10 d. (P)

9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo,
skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 12 d. (T)

9 val.

Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 14 d. (Pt)

9 val.

Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 18 d. (A)

9 val.

Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 20 d. (K)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

*

Egzaminas

Egzamino
tipas

Data

Pradžia

Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.

9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų)
klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 21 d.**

13 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo,
skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 25 d.

9 val.

Biologija

Valstybinis

2019 m. birželio 25 d.

13 val.

Geografija

Valstybinis

2019 m. birželio 26 d.

9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo,
skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 26 d.

13 val.

Matematika

Valstybinis

2019 m. birželio 27 d.

9 val.

Užsienio kalbos (vokiečių)
klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2019 m. birželio 27 d.**

13 val.

Istorija

Valstybinis

2019 m. birželio 28 d.

9 val.

Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2019 m. birželio 28 d.

13 val.

Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,
rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2019 m. liepos 1 d.

9 val.

Informacinės technologijos

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

9 val.

Fizika

Valstybinis

2019 m. liepos 2 d.

13 val.

Chemija

Valstybinis

2019 m. liepos 3 d.

9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,
rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2019 m. liepos 3 d.

13 val.

Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2019 m. liepos 4 d.

9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2019 m. liepos 11 d.

9 val.

Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 6 d., o pakartotinėje
sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio
kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.
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Renkantis mokymosi kelią
svarbu žinoti
Įgijus vidurinį išsilavinimą galima tęsti mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje arba rinktis
studijas aukštojoje mokykloje – kolegijoje ar universitete.

Profesinis
mokymas

Koleginės
studijos

Universitetinės
studijos

Nuolatinė forma.
Dažniausiai 3 metai.
Ištęstinė forma.
Dažniausiai 4 metai.

Nuolatinė forma.
Dažniausiai 4 metai.
Ištęstinė forma.
Dažniausiai 5 metai.

Trukmė

Mokyklinė forma.
Dažniausiai 1–2 metai.
Pameistrystės
mokymo
organizavimo forma.
Asmeniui, kuris dirba
ir mokosi, siekdamas
darbui reikalingos
kvalifikacijos.

Mokymosi
pobūdis

Profesinio mokymo
programa skiriama
darbo rinkos poreikius
atitinkančioms
profesijos
kompetencijoms įgyti.

Studijų programa
orientuota į
kompetencijų,
reikalingų konkrečiam
darbui, įgijimą.

Studijų programa
orientuota į platų
teorinį pasirengimą
ir aukščiausio lygio
profesinius gebėjimus.

Kvalifikacija

Profesinio bakalauro
laipsnis

Bakalauro laipsnis

Viena:
profesinis bakalauras

Trys:
bakalauras,
magistrantūra,
doktorantūra

Taip, baigus kolegiją
galima tęsti studijas
universitetų
magistrantūroje.
Priklausomai nuo
studijuotos ir
pasirinktos studijų
krypties, gali būti
taikomi papildomi
reikalavimai.

Taip, galima stoti
į magistrantūrą.
Priklausomai nuo
studijuotos ir
pasirinktos studijų
krypties, gali būti
taikomi papildomi
reikalavimai.

Įgyjama
kvalifikacija
Studijų
pakopos

–

Taip, asmuo, turintis
brandos atestatą ir
baigęs profesinio
mokymo programą,
gali stoti į universitetus
ir kolegijas.
Baigusiems profesinio
mokymo įstaigą su
pagyrimu, stojant
į tos pačios srities
studijas kolegijoje
Ar galima
ar universitete
tęsti studijas
pridedamas
aukštesnėje
papildomas 1 balas.
pakopoje?
Baigusiems profesinio
mokymo įstaigą
ir turintiems ne
mažesnį nei vienerių
metų darbo pagal
įgytą kvalifikaciją
stažą, stojant į
tos pačios srities
studijas kolegijoje
taip pat pridedamas
papildomas 1 balas.
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Profesinis
mokymas
Gali atlikti praktinį
Tarptautiniai mokymą pagal
tarptautinių mainų
mainai
programas.

Praktika

Stipendijos

Koleginės
studijos

Universitetinės
studijos

Galima studijuoti, atlikti praktiką užsienio
aukštosiose mokyklose pagal tarptautinių
mainų programas.

Praktinis mokymas
sudaro ne mažiau kaip
du trečdalius mokymo
programos.
Praktika atliekama
profesinio mokymo
įstaigoje, įmonėje, pas
meistrą, verslininką,
ūkininką.
Baigiamasis modulis
įgyvendinamas
realioje darbo vietoje.

Praktinis rengimas
sudaro ne mažiau
kaip trečdalį studijų
programos. Praktikos
apimtis – ne mažiau
kaip 30 kreditų.

Praktika – ne mažiau
kaip 15 kreditų.

Profesinio mokymo
įstaigų mokiniai gali
pretenduoti į valstybės
skiriamas stipendijas ir
paramą. Stipendijų ir
paramos dydį nustato
pačios profesinio
mokymo įstaigos.

Aukštųjų mokyklų studentai gali pretenduoti į
valstybės skiriamas socialines ir skatinamąsias
stipendijas.
Socialinės stipendijos – tai parama tiems,
kurių šeimos pajamos mažos (yra socialiai
remtini), našlaičiams ir neįgaliesiems.
Skatinamosios stipendijos mokamos už
gerus studijų rezultatus. Jų dydį ir skyrimo
tvarką nustato pačios aukštosios mokyklos.
Specialias stipendijas skiria įvairios
organizacijos, darbdaviai, pačios aukštosios
mokyklos.
Studentai, turintys negalią, be socialinių
stipendijų, dar gali gauti ir tikslines išmokas.

Panaudojant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijas gerinama
švietimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo kokybė. Taip siekiama suteikti įgūdžių ir užtikrinti
mokymosi visą gyvenimą galimybę.

2019 m. priėmimas į
profesinio mokymo įstaigas
Bendrasis priėmimas
Į profesinio mokymo įstaigas priimami mokiniai, baigę 9, 10 arba 12 klasių. Profesinio mokymo
įstaigoje galima įgyti ir kvalifikaciją, ir išsilavinimą.
Priėmimas į profesinį mokymą vykdomas internetu. Bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo
įstaigas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
(LAMA BPO) – profesinis.lamabpo.lt. Pagalbą registruojantis gali teikti LAMA BPO arba
profesinio mokymo įstaigos.
2019 m. bendrajame priėmime dalyvauja daugiau nei 60 profesinio mokymo įstaigų.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas
Stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas konkursinį balą sudaro dalykų metinių įvertinimų ir
brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.
Kai kuriais atvejais gali būti atliekamas papildomas būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo
vertinimas. Jeigu toks vertinimas bus atliekamas, profesinio mokymo įstaigos apie tai
iš anksto praneša savo interneto svetainėje ir LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Stipendijos
Profesinio mokymo įstaigų mokiniams mokama stipendija. Gerai besimokantiems ji didesnė.

Stažuotės
Profesinio mokymo įstaigų mokiniai
dalį profesinio mokymo programos
gali mokytis užsienio šalyse, taip
pat jie gali dalyvauti profesinio
meistriškumo konkursuose.

Apgyvendinimas
Daugelis profesinio mokymo
įstaigų suteikia mokiniams
galimybę gyventi
bendrabutyje.

Tolimesnis mokymasis
Profesinio mokymo įstaigų absolventai gali toliau mokytis universitetuose ir kolegijose.
Mokiniams, profesinio mokymo įstaigą baigusiems su pagyrimu, stojant pridedamas
papildomas balas. Stojantiems į kolegijas papildomas balas skiriamas už vienerių metų darbo
stažą pagal profesinio mokymo įstaigoje įgytą kvalifikaciją.
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Profesinio mokymo įstaigose
GALIMA ĮGYTI

Baigusiems
individualizuotas
pagrindinio ugdymo,
socialinių įgūdžių ir
pan. programas

Kvalifikaciją
Mokymosi trukmė 3
metai

Neįgijusiems
pagrindinio
išsilavinimo

Įgijusiems
pagrindinį
išsilavinimą
(baigusiems
10 klasių)

Kvalifikaciją
Kvalifikaciją
(vyresniems nei 16 metų)
Mokymosi trukmė
Mokymosi trukmė 1–2
iki 2 metų
metai
Kvalifikaciją
ir pagrindinį
išsilavinimą
(baigusiems 9 klases)
Mokymosi trukmė 3
metai

Kvalifikaciją
ir vidurinį
išsilavinimą
Mokymosi trukmė
iki 3 metų

Įgijusiems
vidurinį
išsilavinimą
(baigusiems
12 klasių)

Kvalifikaciją
Mokymosi
trukmė 1–2 metai

Stojantieji į profesinio mokymo įstaigas gali įgyti architektūros ir statybos, gamybos ir
perdirbimo, inžinerijos, kompiuterijos, meno, paslaugų asmenims, saugos paslaugų,
socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto paslaugų, verslo ir administravimo,
žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir kitų švietimo sričių kvalifikacijas.

Kada ir kur reikia pateikti prašymą?
Prašymas teikiamas internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) internetiniame tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt. Čia skelbiami
prašymų teikimo terminai ir kitos svarbios su priėmimu susijusios datos.

Ar reikia mokėti už prašymo pildymą LAMA BPO
informacinėje sistemoje?
Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami.

Kiek pageidavimų galima įtraukti į pageidavimų
sąrašą?
Galima pasirinkti 3 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 2 programas. Visi
pasirinkimai lygiaverčiai.

Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau, negu
planuojama priimti, pagal ką bus atsirenkama?
Kai stojančiųjų į profesinio mokymo programą yra daugiau negu valstybės finansuojamų
vietų, pirmumo teise priimami:
• pirmosios kvalifikacijos arba aukštesnio tos pačios kvalifikacijos lygio pirmą kartą valstybės
lėšomis siekiantys stojantieji;
• stojantieji, kurie toje pačioje mokymo įstaigoje tais pačiais metais baigė pagrindinio
ugdymo programą su ikiprofesinio mokymo dalyku.

Ar, užsiregistravus internetu, į mokyklą reikės
atnešti papildomus dokumentus?
Ne. Atestato ir pagrindinio ugdymo pažymėjimo duomenys mokykloms bus pasiekiami
automatiškai per interneto sistemą.

Ar galima nutraukti mokymosi sutartį?
Taip, galima nutraukti. Jeigu mokiniai nutraukia profesinį mokymą savo noru per pirmuosius 6
mokymo mėnesius, mokymuisi skirtų lėšų apmokėti nereikia.
Jeigu mokiniai nutraukia profesinį mokymą savo noru po 6 mokymo mėnesių arba yra
pašalinami iš profesinio mokymo įstaigos, į valstybės biudžetą jie privalo grąžinti profesinio
mokymo kainai valstybės finansuojamose profesinio mokymo vietose apmokėti skirtas lėšas
arba jų dalį.

Kur galima rasti informacijos apie profesinio
mokymo programas ir profesinio mokymo
įstaigas?
Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas, atvirų durų dienas,
stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat
Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt.

2019 m. priėmimas į
aukštąsias mokyklas
Bendrasis priėmimas
Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias
mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti) – www.lamabpo.lt.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas
Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal keturių mokomųjų
dalykų rezultatus. Skirtingų dalykų įvertinimai turi skirtingą svorį.
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Stojantiesiems į menų studijas konkursinis balas skaičiuojamas tik iš stojamojo egzamino.
Tiems, kas stoja į sporto programas, greta mokomųjų dalykų rezultatų vertinami ir sporto
pasiekimai. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.
Papildomi balai pridedami: kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams;
profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems
vienerių metų darbo stažą; abiturientams, kurių brandos darbas įvertintas ne mažiau negu 9;
atlikusiems ilgalaikę savanorystę; taip pat baigusiesiems bazinius karinius mokymus arba
tiems, kurie atliko privalomąją karo tarnybą.

Valstybės finansavimas studijoms
Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formos studijas.
Nuolatinės formos studijos universitetuose dažniausiai trunka ketverius metus, kolegijose –
dažniausiai trejus metus. Ištęstinės formos studijos yra ne tokios intensyvios, jos gali trukti iki
pusantro karto ilgiau nei nuolatinės.
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Minimalūs kriterijai pretenduojantiesiems į
valstybės finansuojamas studijų vietas
2019 m. priimant į universitetus ir kolegijas bus atsižvelgiama į stojančiųjų brandos egzaminų
rezultatus, taip pat ir į metinių pažymių vidurkį.
2019 m. pretenduojantieji į valstybės finansuojamas studijų vietas turės būti išlaikę:
• lietuvių kalbos ir literatūros
• užsienio kalbos
• matematikos
valstybinius brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų bendras aritmetinis vidurkis stojant į
universitetus būtų ne mažesnis negu 40.
Stojant į kolegijas, šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų bendras aritmetinis
vidurkis turės būti ne mažesnis negu 25.
Išimtis – menų studijos, į jas stojantiesiems vidurkis bus skaičiuojamas tik iš dviejų valstybinių
brandos egzaminų: lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.
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2019 m. stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas taip pat bus atsižvelgiama į
mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji,
kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į
kolegijas – ne mažesnis negu 6.
Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato
priede įrašytų aštuonių dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių,
lenkų, rusų arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos arba geografijos, arba
integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba
integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų
programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto
ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko;
bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo
krypties (sporto) programos dalyko.
2019 m. stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pakaks turėti brandos
atestatą ir būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.
2019 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias mokyklas galioja tik 2019 m. laidos
abiturientams. Tiems, kurie mokyklas yra baigę anksčiau, galioja atitinkamų metų priėmimo
į aukštąsias mokyklas minimalūs kriterijai.
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Valstybės remiamos paskolos
Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina
palūkanų paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja
Valstybinis studijų fondas (http://www.vsf.lrv.lt).
Valstybės remiamas paskolas gali gauti valstybinių ir nevalstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentai.
Teikiamos 3 rūšių paskolos: studijų kainai – mokantiesiems už studijas; gyvenimo išlaidoms;
dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.
Paskolą reikia pradėti grąžinti praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. Paskolos
grąžinimas siejamas su pajamų dydžiu.
Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai ir dalinėms studijoms
pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, studijų metu palūkanas gali apmokėti valstybė. Tie,
kas pasiėmė paskolas gyvenimo išlaidoms, gali dalyvauti konkurse palūkanoms apmokėti.

Stipendijos
Skatinamosios stipendijos. Geriausiai besimokantys studentai gali gauti skatinamąsias
stipendijas. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus
jas gaus, nustato kiekviena aukštoji mokykla.
Socialinės stipendijos. Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvoje veikiančių
aukštųjų mokyklų studentai: studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose
mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės
stipendijos mokamos socialiai remtiniems, taip pat turintiems negalią ir našlaičiams. Socialines
stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lrvlt).
Tikslinės išmokos studijų prieinamumui užtikrinti. Studentai, turintys negalią, gali gauti
tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Tikslines išmokas studijų prieinamumui
užtikrinti administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lrv.lt).
Studentams, turintiems negalią, valstybė taip pat skiria papildomą paramą. Daugiau
informacijos – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
interneto svetainėje www.ndt.lt.
Tikslinės stipendijos. Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą,
geriausiai besimokantiems visuomenės saugumo, jūrinių programų, pedagoginių specialybių
studentams papildomai mokamos tikslinės stipendijos.

Kur rasti reikiamos informacijos
• Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio
egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt.
• Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo
ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos
(AIKOS) interneto svetainėje www.aikos.smm.lt.
• Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė,
praėjusių metų konkursiniai balai skelbiami www.lamabpo.lt.
• Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos
aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją www.skvc.lt.
• Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines išmokas
neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia Valstybinis studijų
fondas www.vsf.lt.
• Informacija apie teisės aktus, susijusius su studentų priėmimu, skelbiama
www.smm.lt.
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Rengiantis stoti į aukštąsias
mokyklas 2019 m. svarbu
žinoti
Kaip konkrečiai atrodo brandos egzaminų
aritmetinio vidurkio skaičiavimas?
Pavyzdys: asmuo, pretenduojantis į valstybės finansuojamą studijų vietą, iš lietuvių kalbos
ir literatūros egzamino gavo 50 balų, iš užsienio kalbos egzamino – 50 balų, iš matematikos
egzamino – 20 balų. Tokiu atveju jo bendrą egzaminų balų sumą – 120 – dalijame iš 3 ir
gauname vidurkį 40.

Kodėl stojant 2019 m. minimaliuose rodikliuose
imamas trijų brandos egzaminų vidurkis?
Trijų egzaminų vidurkis pasirinktas dėl to, kad visiems būtų sudarytos galimybės pretenduoti
į aukštąsias mokyklas – tiek linkusiems į tiksliuosius, tiek į humanitarinius mokslus. Tarkim, tie,
kuriems geriau sekasi kalbos, geriau išlaikys lietuvių ir užsienio kalbos egzaminus, tad jiems
pakaks ir minimalaus matematikos egzamino balo.
Pavyzdžiui, abituriento, kuris gaus po 80 balų iš lietuvių ir užsienio kalbos egzamino, o 16
(minimali išlaikymo riba) iš matematikos egzamino, bendras balų skaičius bus 176. Jį padalinus
iš trijų aritmetinis vidurkis bus 59.

Kokie yra minimalūs reikalavimai stojantiesiems į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2019 m.?
Stojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį
brandos egzaminą ir turėti brandos atestatą.

Kada ir kur reikia pateikti paraišką stojant į
Lietuvos aukštąsias mokyklas?
Paraiška pateikiama internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt. Čia skelbiami paraiškų
teikimo terminai ir kitos svarbios su stojimu susijusios datos.

Ar reikia mokėti už prašymo pildymą LAMA BPO
informacinėje sistemoje?
Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra
nemokami.

Kur galima rasti informacijos apie studijų
programas?
Studijų programas, į kurias vykdomas bendrasis priėmimas, galima rasti LAMA BPO tinklalapyje,
o studijų programų aprašymus – www.aikos.smm.lt.
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Kiek pageidavimų galėsiu įtraukti pildydamas
stojimo paraišką?
Pirmojo etapo metu į paraišką galima įtraukti nuo vieno iki devynių pageidavimų.

Kaip žinoti, kokie konkursiniai dalykai reikalingi
stojant į mano pasirinktą studijų programą?
Ši informacija pateikiama pasirinktos aukštosios mokyklos tinklalapyje, skiltyje apie Jus
dominančią studijų programą.
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Koks dalykas bus imamas kaip trečiasis
skaičiuojant konkursinį balą?
Tai gali būti bet kuris, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais, brandos atestato dalykas,
kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais.
Jeigu stojantysis turi kelių dalykų įvertinimus, tai konkursinis balas bus skaičiuojamas pagal
stojančiajam palankiausią variantą.

Jei nelaikiau brandos egzamino, ar skaičiuojant
konkursinį balą vietoj dalyko įvertinimo bus
įrašomas 0?
Jei asmuo nėra laikęs antrojo ar trečiojo konkursinio dalyko valstybinio brandos egzamino,
vietoj šio įvertinimo gali būti imamas metinis pažymys arba mokyklinio brandos egzamino
įvertinimas, tačiau jis bus atitinkamai perskaičiuojamas ir jo svoris bus mažesnis.
Į konkursinį balą negali būti įskaičiuojami pagrindinio dalyko, lietuvių kalbos ir literatūros,
užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) ir matematikos metinių pažymių įvertinimai. Jeigu
šie egzaminai nėra laikyti, asmuo negali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas.

Ar tarptautinis užsienio kalbos egzaminas gali
pakeisti užsienio kalbos valstybinį brandos
egzaminą stojant į aukštąsias mokyklas?
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų (TUKE) rezultatai įskaitomi stojant į Lietuvos aukštąsias
mokyklas ir pretenduojant į valstybės finansuojamą vietą. Prašymo dalyvauti bendrajame
priėmime formoje nurodomas tarptautinio egzamino pavadinimas, o išlaikymo sertifikatą per
laiką, nustatytą LAMA BPO, stojantysis turi pristatyti į bet kurį priėmimo punktą.
TUKE sąrašas ir vertinimo atitikmenys pateikiami Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje
www.nec.lt.

Ar brandos atestato vidurkis turi įtakos stojimo
rezultatams?
Brandos atestato vidurkis įtakos stojimo rezultatams neturi.

Kaip žinoti, ar reikalingi stojamieji egzaminai?
Kada vyksta stojamųjų egzaminų sesija?
Ar stojant reikia laikyti stojamuosius egzaminus, galite sužinoti pasirinktos aukštosios mokyklos
interneto svetainėje. LAMA BPO informacinėje sistemoje pildant prašymą pasirinkus studijų
programą, kuriai privalomi stojamieji egzaminai, stojančiajam pranešama, koks reikalingas
stojamasis egzaminas ir kada jis vyks.

Kaip galiu pasiskaičiuoti savo konkursinį balą?
Informacijos apie konkursinio balo skaičiavimą galima rasti Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt.
Čia taip pat pateikiama konkursinio balo skaičiuoklė.
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Jeigu stojančiųjų konkursiniai balai sutampa, kas
turi pirmumo teisę geriausiųjų eilėje?
Pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi kandidatas, kurio brandos
(stojamųjų) egzaminų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė, ir kandidatas,
kurio brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra
didesnis.

Ar galima žinoti, koks bus konkursinis balas
įvairiose studijų kryptyse ir studijų programose?
Konkursiniai balai studijų krypčių grupėse ir studijų programose paaiškėja tik pasibaigus
bendrajam priėmimui.
Preliminarų savo konkursinį balą galite sužinoti pasinaudodami LAMA BPO skaičiuokle. LAMA
BPO internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt taip pat galima susipažinti su praėjusių
metų konkursiniais balais.

Ką daryti, jei mokyklą baigiau anksčiau nei
2019 m., bet niekur nestojau? Ar galiu šiais
metais dalyvauti bendrajame priėmime?
Taip, bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas gali dalyvauti visi norintieji. Stojimo
reikalavimus ir visą kitą reikalingą informaciją rasite interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

Kiek kvietimų studijuoti stojantysis gaus
pagrindinio priėmimo metu?
Pagrindinio priėmimo metu stojantysis gali gauti vieną kvietimą studijuoti:
• į valstybės finansuojamą (vf),
• į nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf / st)
• į valstybės nefinansuojamą (vnf) studijų vietą.
Tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą – nuo labiausiai pageidaujamos studijų programos
iki mažiausiai pageidaujamos – ir nurodyti finansavimo pobūdį.

Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant
pasirašyti studijų sutarties su aukštąja mokykla?
Pasirašydamas studijų sutartį aukštojoje mokykloje, stojantysis turi turėti aukštosios mokyklos
priėmimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

Jei esu išvykęs į užsienį ir neturiu galimybių
pasirašyti sutarties su aukštąja mokykla, ką daryti?
Dėl sutarties pasirašymo reikėtų teirautis konkrečios aukštosios mokyklos. Su kai kuriomis
aukštosiomis mokyklomis yra galimybė pasirašyti elektroninę studijų sutartį nuotoliniu būdu.
Studijų sutartį už Jus gali sutvarkyti kitas asmuo, turintis notariškai patvirtintą Jūsų įgaliojimą.
Rekomenduojame šį įgaliojimą patvirtinti iš anksto.
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Konkursiniai dalykai 2019 m.
stojant į universitetus

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptis arba
krypčių grupė

N08 istorija, N06
regiono studijos, N09
archeologija, N11
teologija, N12 paveldo
studijos, N13 religijos
studijos, N14 kultūros
studijos
N10 filosofija
N01 lingvistika, N02
literatūrologija, N03
klasikinės studijos, N04
filologija pagal kalbą,
N05 vertimas, N07
kalbos studijos, N15
menotyra
P01 dailė, P02 dizainas,
P04 teatras, P05 kinas,
P07 medijų menas,
P08 meno objektų
restauravimas, P06
šokis, P03 muzika
P09 architektūra,
P10 kraštovaizdžio
architektūra
J02 politikos mokslai,
J04 socialinis darbas,
J05 antropologija,
J08 visuomenės
saugumas, L07 viešasis
administravimas, L08
turizmas ir poilsis

pirmasis
dalykas

0,2

0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

stojamasis egzaminas 1,0

stojamasis
egzaminas

0,5

J09 informacijos
paslaugos, J10
komunikacija, J11
leidyba, J12 žurnalistika

lietuvių
kalba ir
literatūra

lietuvių
kalba ir
literatūra
istorija

matematika

0,2

0,1

matematika
arba
informacinės
technologijos,
arba
geografija

istorija

L01 verslas, L02 vadyba,
L03 finansai, L04
apskaita, L05 rinkodara, matematika
L06 žmonių išteklių
vadyba
J01 ekonomika, J03
matematika
sociologija
J07 psichologija
matematika
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0,4

geografija
arba užsienio
kalba, arba
matematika,
arba
informacinės
sistemos
matematika
istorija arba
geografija,
arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos

lietuvių
kalba ir
literatūra

geografija

K01 teisė

antrasis
dalykas

istorija

J06 visuomeninė
geografija

M01 pedagogika,
M02 edukologija, M03
andragogika

svertinis
koeficientas

trečiojo
dalyko,
lietuvių
nesutamkalbos ir
svertinis
pančio su
literatūros
koeficientas
kitais
svertinis
dalykais,
koeficientas
svertinis
koeficientas

0,4

istorija arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos
istorija arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos,
arba
geografija
istorija arba
informacinės
technologijos,
arba
geografija

0,2

0,2

0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

0,2

biologija
matematika
arba
informacinės
technologijos

istorija – 0,2

0,2

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptis arba
krypčių grupė

M01 pedagogika
(dalyko)
M01 pedagogika
(meno dalyko)
A01 matematika, A02
taikomoji matematika,
A03 statistika, B01
informatika, B02
informacijos sistemos,
B03 programų
sistemos, B04
informatikos inžinerija

trečiojo
dalyko,
lietuvių
nesutamkalbos ir
pirmasis
svertinis
antrasis
svertinis
pančio su
literatūros
dalykas
koeficientas
dalykas
koeficientas
kitais
svertinis
dalykais,
koeficientas
svertinis
koeficientas
Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų
krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.
Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris
iš šių dalykų, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis.
stojamasis egzaminas1

matematika

0,4

C02 fizika
C01 chemija
C04 aplinkotyra
D01 biologija, D02
genetika, D03
mikrobiologija, D04
molekulinė biologija,
D07 ekologija, H01
veterinarija, G01
medicina, G02
odontologija, G03
burnos priežiūra,
G04 visuomenės
sveikata, G05 farmacija,
G06 reabilitacija,
G07 mityba, G08
slauga ir akušerija,
G09 medicinos
technologijos, G10
kosmetologija
I01 žemės ūkis, I02
agronomija, I03
miškininkystė, I04
gyvulininkystė, I05
žuvininkystė, I06 maisto
studijos

matematika
arba biologija,
arba istorija

fizika
chemija

matematika
arba biologija

matematika

chemija arba
biologija

0,4

D06 biochemija

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

chemija arba
matematika
0,2

0,1

fizika arba
chemija

D05 biofizika
R01 pasiekimų sportas,
R02 laisvalaikio sportas

fizika arba
chemija, arba
geografija

geografija

biologija

0,1

informacinės
technologijos
arba fizika

C03 geologija

C05 gamtinė geografija

0,7

sporto
pasiekimai

0,3

chemija

0,4

biologija arba
matematika
matematika
arba biologija

0,3

0,2
0,3

0,2

0,2

1 Vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno studijų krypties P01–P10 stojamasis egzaminas
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Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptis arba
krypčių grupė

pirmasis
dalykas

E02 bioinžinerija, E04
matavimų inžinerija,
E05 statybos inžinerija,
E06 mechanikos
inžinerija, E07 jūrų
inžinerija, E08
elektros inžinerija, E09
elektronikos inžinerija,
E10 gamybos inžinerija,
E12 transporto
inžinerija, E13 energijos
inžinerija, E14
aeronautikos inžinerija,
F04 jūrų technologijos
matematika
E01 saugos inžinerija,
E03 aplinkos inžinerija,
F01 gamtos išteklių
technologijos, F02
polimerų ir tekstilės
technologijos,
F03 medžiagų
technologijos, E11
chemijos inžinerija
F05 biotechnologijos,
F07 viešasis maitinimas
F06 maisto
technologijos
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svertinis
koeficientas

antrasis
dalykas

trečiojo
dalyko,
lietuvių
nesutamkalbos ir
svertinis
pančio su
literatūros
koeficientas
kitais
svertinis
dalykais,
koeficientas
svertinis
koeficientas

fizika

0,4

0,2

chemija arba
fizika

chemija
chemija arba
biologija

0,2

0,2

Užrašams
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Konkursiniai dalykai 2019 m.
stojant į kolegijas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptis arba
krypčių grupė

N04 filologija pagal
kalbą, N05 vertimas,
N07 kalbos studijos

pirmasis
dalykas

svertinis
koeficientas

antrasis
dalykas

lietuvių
kalba ir
literatūra

0,4

istorija arba
geografija

P03 muzika, P01
dailė, P02 dizainas,
P04 teatras, P06 šokis,
P07 medijų menas,
P08 meno objektų
restauravimas

stojamasis egzaminas

K01 teisė

istorija

0,4

lietuvių
kalba ir
literatūra

0,4

J04 socialinis darbas,
L08 turizmas ir poilsis

M01 pedagogika
M01 pedagogika
(meno dalyko)

stojamasis egzaminas

L01 verslas, L02 vadyba,
L03 finansai, L04
apskaita, L05 rinkodara,
matematika
J01 ekonomika, L06
žmonių išteklių vadyba
J07 psichologija

J09 informacijos
paslaugos, J10
komunikacija

B01 informatika, B02
informacijos sistemos,
B03 programų
sistemos, B04
informatikos inžinerija
C01 chemija

30

matematika
arba
informacinės
technologijos
istorija arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos,
arba
geografija
matematika
arba
informacinės
technologijos

0,4

lietuvių
kalba ir
literatūra

trečiojo
dalyko,
lietuvių
nesutamkalbos ir
svertinis
pančio su
literatūros
koeficientas
kitais
svertinis
dalykais,
koeficientas
svertinis
koeficientas
0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

0,7

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

istorija – 0,2

0,6

istorija arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos,
arba
geografija
biologija
istorija arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos,
arba
geografija

0,2

0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

matematika

0,4

informacinės
technologijos
arba fizika

0,2

chemija

0,4

matematika

0,2

0,2

0,2

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai

Studijų kryptis arba
krypčių grupė

I01 žemės ūkis,
I03 miškininkystė,
G09 medicinos
technologijos, G03
burnos priežiūra, G05
farmacija, G07 mityba,
G08 slauga ir akušerija,
G06 reabilitacija,
G10 kosmetologija,
H01veterinarija

pirmasis
dalykas

svertinis
koeficientas

antrasis
dalykas

biologija

0,4

chemija arba
matematika

E04 matavimų
inžinerija, E05 statybos
inžinerija, E06
mechanikos inžinerija,
E07 jūrų inžinerija, E08
elektros inžinerija, E09
elektronikos inžinerija,
E10 gamybos inžinerija,
E12 transporto
inžinerija, E13 energijos
inžinerija, E14
matematika
aeronautikos inžinerija,
F04 jūrų technologijos
F02 polimerų ir tekstilės
technologijos, E03
aplinkos inžinerija,
F03 medžiagų
technologijos
F06 maisto
technologijos, F07
viešasis maitinimas

trečiojo
dalyko,
lietuvių
nesutamkalbos ir
svertinis
pančio su
literatūros
koeficientas
kitais
svertinis
dalykais,
koeficientas
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

fizika

0,4

chemija arba
fizika

chemija
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Užrašams
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