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Kolegija Universitetas 



Ką skatina 
valstybė? 



Pasirinkau 

studijų kryptį, 

kas toliau? 

Veterinarija 



Didžiausios 

įsidarbinimo galimybės 

 

- Elektros inţinerijos 

technikai specialistai 

- Gydytojai specialistai 

- Mechanikos inţinerijos 

technikai 

- Programinės įrangos 

kūrėjai 

- Statybos inţinieriai 

Įsidarbinimo ir atlygio 

santykis Lietuvoje 

 

- Matematika ir 

kompiuterių mokslas 

- Technologijos 

- Inţinerija 

- Medicina ir sveikata 

- Ţemės ūkis ir veterinarija 

- Pramonė 

- Statyba 

Šaltinis: STRATA 



Slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems 

5 dalykų geriausių 
metinių įvertinimų 
aritmetinis vidurkis 

≥ 7 universitete 

≥ 6 kolegijoje 

 

 

Maţiausias 
stojamasis  

konkursinis balas: 
universitete 5,4;  
kolegijoje 4,3 

Konkursas krypčių 
grupėse 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos 
(išskyrus menus), 

stojančiojo laisvai 

pasirinkto dalyko 

valstybiniai 

brandos egzaminai 



Konkursinio balo struktūra (išskyrus menus) 

Pirmasis dalykas 
40-50% 

Antrasis dalykas 
10-20% 

Trečiasis dalykas 
10-30% 

Ketvirtasis  
dalykas 20% 

Kiti pasiekimai 
0-2,5 balo 



Papildomi balai 

Tarptautinių 

 olimpiadų ir konkursų 

 laimėtojai: 

 

 

 

 

 

          

 

Šalies 

 olimpiadų ir konkursų 

 laimėtojai: 

 

I vieta – 1,5 balo 

II vieta – 1 balas 

III vieta – 0,5 balo 

 

 

 Savanorystė 

 Atlikta karo tarnyba  

 Brandos darbas 

 Su pagyrimu baigta 

profesinio mokymo 

įstaiga 

 

 – 2,5 balo 

 – 1,5 balo 

 – 1 balas 



Metinių paţymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas 

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai 

Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10 

A lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičuotas 

kaip VBE atitikmuo 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 

B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas 

kaip VBE atitikmuo 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 

VBE 16-100 skalės įvertinimai perskaičiuojami į 4,0-10,0 skalę 



Stojančiojo ţingsniai 
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VF 

VF 

VF 

VF 

VF 

VNF 

VF 

VNF 

VF 

Jei sieki valstybės finansavimo, pagal 

prioritetą aukščiau surašyk vf vietas, po 

to vnf 

Į prašymą galima įtraukti iki 9 

pageidavimų 
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Sudėliok prašymą taip, kad labiausiai 

trokštama studijų programa būtų pirmu 

pageidavimu, o kitos ţemiau jos!  

Jei nori įstoti į išsvajotą studijų programą ir 

finansavimo šaltinis tau nesvarbus, 

siekiamos studijų programos vf  ir vnf  

vietoms rašyk vieną po kitos 



Nepatekau per 

pirmąjį etapą, ką 

daryti? 

Nesijaudink, 

dalyvauk 

antrajame etape, 

nes vf  vietų sočiai 



El. studijų sutarčių sudarymas 

Susipažink su konkrečios aukštosios mokyklos el. sutarčių 

sudarymo instrukcija LAMA BPO tinklalapyje 

Prisijunk el. parašu  arba per el. valdţios vartus 

Susipaţink su sutarties turiniu ir patvirtink 



Studijų sutarčių sudarymas aukštojoje mokykloje 

Atvyk į aukštąją mokyklą ir su savimi turėk reikiamus dokumentus 

Jei negali atvykti pats, įgaliok tave atstovaujantį asmenį 

Susipaţink su sutarties turiniu ir pasirašyk 



Stokoju lėšų 

studijoms, kas 

padės? 



https://www.youtube.com/watch?v=Ul36iWd34EM  

https://www.youtube.com/watch?v=Ul36iWd34EM
https://www.youtube.com/watch?v=Ul36iWd34EM

