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2019 M. STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ
STUDIJŲ PROGRAMAS KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI IR KITI
KRITERIJAI
1.
Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje
pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka
perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai
perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę. Bendra 2 ir 4 prieduose nurodytų susumuotų kriterijų vertė,
įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
2.
Stojančiojo konkursinį balą sudaro trys dalys:
2.1.
brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų bei sporto pasiekimų, nurodytų 1
priede, įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma;
2.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus – olimpiadų ir konkursų laimėjimus ir kitus
pasiekimus, nurodytus 2 ir 3 priede. Ši dalis taikoma vienodai visose aukštosiose mokyklose
nepriklausomai nuo studijų formos ir finansavimo šaltinio;
2.3. balų skaičius už aukštosios mokyklos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių
reikalavimų tenkinimą (4 priedas); 2019 m. ši balo dalis taikoma tik stojantiesiems į valstybės
nefinansuojamas vietas.
3.
Brandos atestato dalykų įvertinimų (2.1 p.) dedamosios:
3.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas –
0,4; sporto krypties programose vietoje jo imamas sporto pasiekimų įvertinimas. Jeigu šio įvertinimo
nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
3.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą); svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupę, kurioje šis
koeficientas yra 0,1;
3.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą), jo svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupę, kurioje
šis koeficientas yra 0,3, ir architektūros kryptį, kurioje šis koeficientas yra 0,1; šią konkursinio balo
dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko,
kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas
palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir technologijos mokslų bei žemės ūkio
mokslų studijų krypčių grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto
įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio
mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba
kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir
praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;
3.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito
dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra
pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys; svertinis koeficientas – 0,2.
4.
Meno programose brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos
pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, išskyrus architektūros programas, kuriose 0,2 svertiniais
koeficientais įskaičiuojami matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų
įvertinimai ir 0,1 koeficientu – trečiasis dalykas, nesutampantis su kitais dalykais.
5.
Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama švietimo
ir mokslo ministro įsakymu nustatyta tvarka. Stojant į universitetinių studijų programas,
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perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A
lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A
lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei
nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
6.
Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami švietimo ir
mokslo ministro įsakymu nustatyta tvarka.
7.
Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų
įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo
ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435
„Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
8.
Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus
suteikiama pedagogo kvalifikacija, vadovaujantis Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu
Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, privalomas motyvacijos
įvertinimas.
9.
Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų
programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo
tvarką nustato tokias studijas vykdančios aukštosios mokyklos ir paskelbia ją ne vėliau kaip likus 3
mėnesiams iki priėmimo pradžios. Asmenys, stojantys į menų studijų krypčių grupės ir meno
pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.
10. Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijų programas į konkursinį balą
įskaičiuojami sporto pasiekimai. Jie įvertinami pagal dešimtbalę skalę Sporto nacionalinių ir
tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-622 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
11. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų įskaitytinai, pridedama balų
už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti
į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.
12. Kai kurioms studijų programoms aukštosios mokyklos gali numatyti kriterijų, kurių
skaitinė reikšmė nenustatinėjama, pakanka teigiamo įvertinimo (pvz., stojantieji į orlaivių pilotavimo
programą privalo išlaikyti specialų testą, žr. 1 priedą).

1 priedas
BRANDOS ATESTATO DALYKŲ IR STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮTAKA KONKURSINEI
EILEI Į UNIVERSITETINES STUDIJAS SUDARYTI PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR
KRYPČIŲ GRUPES
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų kryptis,
krypčių arba studijų
programų grupė

pagrindinis (pirmasis)
dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

trečiojo
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

lietuvių
kalbos ir
literatūros
arba kito
ketvirtojo
dalyko
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

antrasis dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

MATEMATIKOS MOKSLAI (A)
A01 matematika,
A02 taikomoji
matematika, A03
statistika

matematika

0,4

informacinės
technologijos
arba fizika

INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
B01 informatika,
B02 informacijos
sistemos, B03
programų sistemos,
B04 informatikos
inžinerija
C01 chemija
C02 fizika

matematika

chemija
fizika

C03 geologija

matematika

C04 aplinkotyra

matematika

C05 gamtinė
geografija
D01 biologija, D02
genetika, D03
mikrobiologija, D04
molekulinė
biologija, D07
ekologija

geografija

E02 bioinžinerija,
E04 matavimų
inžinerija, E05
statybos inžinerija,
E06 mechanikos
inžinerija, E07 jūrų
inžinerija, E08
elektros inžinerija,
E09 elektronikos
inžinerija, E10
gamybos inžinerija,

informacinės
technologijos
arba fizika

FIZINIAI MOKSLAI (C)
matematika arba
biologija
matematika arba
biologija
fizika arba
chemija, arba
0,4
geografija
chemija arba
biologija
matematika arba
biologija, arba
istorija
GYVYBĖS MOKSLAI (D)

chemija arba
matematika

biologija
0,4

D05 biofizika
D06 biochemija

0,4

chemija

matematika

fizika arba
chemija
matematika arba
biologija
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)

0,4

fizika

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų kryptis,
krypčių arba studijų
programų grupė

trečiojo
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

lietuvių
kalbos ir
literatūros
arba kito
ketvirtojo
dalyko
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

VETERINARIJOS MOKSLAI (H)
chemija arba
0,4
0,2
matematika
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)

0,2

0,2

chemija arba
matematika

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

pagrindinis (pirmasis)
dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

E12 transporto
inžinerija, E13
energijos inžinerija,
E14 aeronautikos
inžinerija1
E01 saugos
inžinerija, E03
aplinkos inžinerija,
E11 chemijos
inžinerija

antrasis dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

chemija arba
fizika
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)

F04 jūrų
technologijos
F01 gamtos išteklių
technologijos, F02
polimerų ir tekstilės
technologijos, F03
medžiagų
technologijos
F05
biotechnologijos,
F07 viešasis
maitinimas
F06 maisto
technologijos

matematika

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

biologija

chemija arba
fizika
0,4

chemija
chemija arba
biologija
SVEIKATOS MOKSLAI (G)

H01 veterinarija

biologija

I01 žemės ūkis, I02
agronomija, I03
miškininkystė, I04
gyvulininkystė, I05
žuvininkystė, I06
maisto studijos

biologija

J01 ekonomika, J03
sociologija

1

fizika

matematika

0,4

0,4

chemija arba
matematika

SOCIALINIAI MOKSLAI (J)
istorija arba
0,4
informacinės

Stojantieji į orlaivių pilotavimo programą privalo išlaikyti specialų testą.

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų kryptis,
krypčių arba studijų
programų grupė

pagrindinis (pirmasis)
dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

antrasis dalykas

dalykas

svertinis
koeficientas

trečiojo
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

lietuvių
kalbos ir
literatūros
arba kito
ketvirtojo
dalyko
svertinis
koeficientas

technologijos,
arba geografija
J02 politikos
mokslai, J04
socialinis darbas,
J05 antropologija,
J08 visuomenės
saugumas
J09 informacijos
paslaugos, J10
komunikacija, J11
leidyba, J12
žurnalistika

istorija

lietuvių
kalba ir
literatūra

J06 visuomeninė
geografija

geografija

J07 psichologija

matematika

K01 teisė

L01 verslas, L02
vadyba, L03
finansai, L04
apskaita, L05
rinkodara, L06
žmonių išteklių
vadyba
L07 viešasis
administravimas,
L08 turizmas ir
poilsis
M01 pedagogika,
M02 edukologija,
M03 andragogika
M01 pedagogika
(dalyko)

matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba geografija

istorija

istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos,
arba geografija
istorija arba
matematika, arba
informacinės
technologijos
biologija
TEISĖ (K)
matematika arba
0,4
informacinės
0,2
technologijos
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)

matematika
0,4

istorija arba
informacinės
technologijos,
arba geografija

0,2

užsienio
kalba – 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

matematika, arba
informacinės
istorija
technologijos,
arba geografija
UGDYMO MOKSLAI (M)
lietuvių
matematika arba
istorija –
kalba ir
0,4
informacinės
0,2
0,2
0,2
literatūra
technologijos
Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų
krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų
programą, pagrindiniu dalyku gali būti bet kuris iš jų, tačiau konkursinio balo sandaroje
dalykas negali kartotis.

M01 pedagogika
(meno dalyko)

stojamasis egzaminas2

0,7

0,1

0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

HUMANITARINIAI MOKSLAI (N)
N01 lingvistika,
N02 literatūrologija,
N03 klasikinės
studijos, N04
filologija pagal
kalbą, N05 vertimas,

2

lietuvių
kalba ir
literatūra

0,4

istorija arba
geografija, arba
matematika, arba
informacinės
technologijos

0,2

Vietoje šio egzamino įskaitomas ir atitinkamos meno krypties P01–P10 stojamasis egzaminas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų kryptis,
krypčių arba studijų
programų grupė

pagrindinis (pirmasis)
dalykas

dalykas

N07 kalbos studijos,
N15 menotyra
N06 regiono
studijos, N08
istorija, N09
archeologija, N11
teologija, N12
paveldo studijos,
N13 religijos
studijos, N14
kultūros studijos
N10 filosofija

dalykas

svertinis
koeficientas

trečiojo
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

geografija arba
užsienio kalba,
arba matematika,
arba
informacinės
technologijos

istorija

lietuvių
kalbos ir
literatūros
arba kito
ketvirtojo
dalyko
svertinis
koeficientas

0,2

matematika
MENAI (P)

P01 dailė, P02
dizainas, P03
muzika, P04 teatras,
P05 kinas, P06
šokis, P07 medijų
menas, P08 meno
objektų
restauravimas
P09 architektūra,
P10 kraštovaizdžio
architektūra

svertinis
koeficientas

antrasis dalykas

stojamasis egzaminas

stojamasis
egzaminas

0,5

matematika

1,0

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

SPORTAS (R)
R01 pasiekimų
sportas, R02
laisvalaikio sportas

sporto
pasiekimai

0,4

biologija arba
matematika

2 priedas
STOJANČIOJO MOTYVACIJOS IR KITŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINEI EILEI
SUDARYTI
Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas

0,25 balo

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba

0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

1 vieta – 2,5 balo;

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už
to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už
skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

2 vieta – 1,5 balo;

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

1 vieta – 1,5 balo;

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų
laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik
vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

2 vieta – 1 balas;

3 vieta – 1 balas

3 vieta – 0,5 balo

Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu

1 balas

Stojantiesiems į universitetinių studijų muzikos krypties programas

0,15×A, čia A –
muzikologijos mokyklinio
brandos egzamino
įvertinimas

Baigtas kūno kultūros modulis „Krašto gynyba“ (tik LKA studijų programoms)

0,1

Šaulio pažymėjimas (tik LKA studijų programoms)

0,3

Krašto apsaugos savanorių pajėgų karys savanoris (tik LKA studijų programoms)

0,3

3 priedas
ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ, KURIŲ LAIMĖTOJAMS
PRIDEDAMI BALAI, SĄRAŠAS
I SKYRIUS
TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1. Tarptautinė biologijos olimpiada
2. Tarptautinė chemijos olimpiada
3. Tarptautinė fizikos olimpiada
4. Tarptautinė astronomijos olimpiada
5. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
6. Tarptautinė matematikos olimpiada
7. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
8. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
9. Tarptautinė filosofijos olimpiada
10. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
11. Tarptautinė informatikos olimpiada
12. Tarptautinė geografijos olimpiada
13. Baltijos šalių chemijos olimpiada
14. Baltijos šalių informatikos olimpiada
15. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
16. Vidurio Europos geografijos olimpiada
17. Vidurio Europos matematikos olimpiada
18. ES jaunųjų mokslininkų konkursas
19. Pasaulio individualių debatų ir oratorinio meno čempionatas
20. Tarptautinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
21. Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)
22. Tarptautinė muzikos olimpiada
23. Tarptautinis konkursas EuroSkills

II SKYRIUS
ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI
24. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
25. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
26. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
27. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
28. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
29. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
30. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
31. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
32. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
33. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
34. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
35. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
36. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
37. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
38. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
39. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
40. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
41. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
42. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
43. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
44. Šalies debatų turnyras anglų kalba
45. Nacionalinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
46. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
47. Lietuvos mokinių dailės olimpiada
48. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

________________________

4 priedas
PAPILDOMI BALAI STOJANTIESIEMS Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS
UŽ AUKŠTOSIOS MOKYKLOS NUSTATYTUS SPECIFINIUS PASIEKIMUS AR
SPECIALIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMĄ
Aukštoji
mokykla

ISM

KTU

KU

LKA
LMTA
LSU
LSMU

MRU (už
kelių
akademijų
baigimą balas
pridedamas
tik vieną kartą
(didžiausias).
Už skirtingas
akademijas
skirti
papildomi
balai
nesumuojami)

Kriterijus

Kriterijaus
vertė balais

Baigta Tarptautinio bakalaureato programa
Lietuvos Junior Achievement pažymėjimas su pagyrimu
Lietuvos Junior Achievement tarptautinio mokinių bendrovių konkurso
nugalėtojo/prizininko pažymėjimas
Lietuvos Junior Achievement respublikinio mokinių bendrovių konkurso
nugalėtojo / prizininko pažymėjimas
Lietuvos Junior Achievement kompiuterinio modeliavimo nugalėtojo / prizininko
pažymėjimas
Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomas
Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomas su pagyrimu
Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo programos dalyvio pažymėjimas
„ISM Moksleivių universiteto“ pažymėjimas
„Sėkmės mokyklos“ pažymėjimas
–
Skaitytas pranešimas mokinių mokslinėje konferencijoje "Tolerantiška mokykla –
saugi visuomenė“ (patvirtinimas – dalyvio pažymėjimas), stojantiems į Vaikystės
pedagogikos studijų programą
Nacionalinių ir tarptautinių tiriamųjų ekspedicijų dalyvio pažymėjimas (stojantiems
į Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programą)
Išklausyto ne mažiau kaip 8 val. GIS tematikos kurso pažymėjimas (stojantiems į
Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programą)
Ne mažesnė nei vienerių metų studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis ar
savanoriškos veiklos patirtis (stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų
programą)
„Eurodebatų“ konkurso dalyvis (stojantiems į Viešojo administravimo, Politikos
mokslų studijų programas)
Baigta Lietuvos Junior Achievement programa, Lietuvos Junior Achievement
tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojas arba dalyvis
(stojantiems į Ekonomikos studijų programą)
Baigtas projekto „Atrask save“ kursas (stojantiems į Viešojo administravimo,
Politikos mokslų studijų programas)
Klaipėdos universiteto Jaunųjų mokslininkų mokyklos baigimo pažymėjimas
(stojantiems į atitinkamų studijų krypčių studijų programas)
–
–
–
Motyvacijos vertinimas – institucinio priėmimo metu taikomas stojantiesiems į
Medicinos, Odontologijos, Veterinarinės medicinos studijų programas
Baigta Lietuvos Junior Achievement programa
Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių
konkursų laimėtojas arba dalyvis
Lyderystės akademijos baigimo pažymėjimas
2016–2019 m. baigti MRU Karaliaus Sedžiongo instituto korėjiečių kalbos ir
kultūros kursai ir gautas sertifikatas
2016–2019 m. baigtos Jaunojo teisininko akademijos pažymėjimas – stojantiesiems
į teisės, teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos, teisės ir ikiteisminio
tyrimo, teisės ir policijos veiklos studijų programas
2016–2019 m. Teisinių žinių olimpiados ar baigiamųjų darbų I–III vietos laimėtojas
– stojantiesiems į teisės, teisės ir muitinės veiklos, teisės ir penitencinės veiklos,
teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir policijos veiklos studijų programas
2016–2019 m. baigtos Jaunojo finansininko akademijos pažymėjimas –
stojantiesiems į finansų industrijos, tarptautinės apskaitos ir audito studijų
programas
2016-2019 m. baigtos Karjeros planavimo akademijos pažymėjimas
2016–2019 m. baigtos Jaunojo filologo akademijos pažymėjimas – stojantiesiems į
dalykinės anglų ir kita užsienio k. (prancūzų, vokiečių ar korėjiečių), vertimo ir
redagavimo studijų programas

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,15
0,1
0,3

0,3
0,3
0,3

0,3
0,3

0,3
0,3

0–1,5
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
I vieta – 1;
II vieta – 0,7;
III vieta – 0,5
1,0

1,0
1,0

ŠU

VDA

VGTU

VU

VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos (gimnazijos kodas 195473755) absolventas
Ne mažesnė nei vieneri metai studijų kryptį atitinkanti profesinė patirtis ar
savanoriškos veiklos patirtis
Neakivaizdinės jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ absolventas
Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos absolventas
Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos absolventas
Šiaulių universiteto partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų, profesinio rengimo
centrų absolventas
Baigta neformaliojo vaikų švietimo mokykla, atitinkanti studijų kryptį
Baigti VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos parengiamieji
kursai
Baigta dailės krypties bendrojo ugdymo mokykla (Nacionalinė Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mokykla ar kita menų gimnazija)
Baigta dailės krypties programa neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo įstaigoje
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Jaunojo inžinieriaus sertifikatas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto pažymėjimas apie dalyvavimą VGTU
klasių užsiėmimuose
Jaunųjų architektų ir dizainerių mokyklos baigimo dokumentas
Baigta Lietuvos Junior Achievement programa
Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių
konkursų laimėtojas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio
kompiuterinio modeliavimo konkursų laimėtojas, Lietuvos Junior Achievement
kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojas
Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių
konkursų dalyvis, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio
kompiuterinio modeliavimo konkursų dalyvis, Lietuvos Junior Achievement
kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso dalyvis
Parengiamųjų mokomųjų dalykų kursų „Parengiamieji VGTU kursai – norintiems
studijuoti“ baigimo pažymėjimas
VGTU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventas

1,0
1,0

Finansų olimpiados prizininkams (I-III vietos laimėtojams)
Baigta Verslo mokyklos (anksčiau – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo
mokyklos) verslumo akademija – stojantiems į Verslo mokyklos studijų programą
Baigta Filosofijos fakulteto Rytų kalbų mokykla (RKM) – stojantiems į „Azijos
studijų“ (Artimųjų Rytų studijų, japonologijos, Pietų Azijos studijų, sinologijos)
programą

1,0
0,5

Baigta Fizikos fakulteto papildomojo ugdymo mokykla „Fizikos olimpas“ –
stojantiems į Fizikos fakulteto studijų programas
Baigta Jaunųjų istorikų mokykla (organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centras) – stojantiems į Istorijos fakulteto studijų programas
Laimėtas žurnalistikos rašinių konkursas, kurį rengia Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakultetas, – stojantiems į „Žurnalistikos“ studijų programą
Baigta Klasikų akademija – stojantiems į „Klasikinės (lotynų ir senovės graikų)
filologijos“ programą
Baigta Academia.RU – stojantiems į „Rusų filologijos“ programą
Baigta Baltų akademija – stojantiems į „Lietuvių filologijos“ ir / ar „Lietuvių
filologijos ir užsienio (estų, naujoji graikų, turkų) kalbos“ programas
Išklausyti parengiamieji anglų kalbos kursai Kauno fakultete – stojantiems į „Anglų
ir kitos užsienio kalbos (švedų kalba)“ ir / ar „Audiovizualinio vertimo“ programas
Išklausyti parengiamieji matematikos kursai Kauno fakultete – stojantiems į
„Ekonomikos ir vadybos“, „Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų“, „Informacijos
sistemų ir kibernetinės saugos“ (lietuvių k.), „Kultūros vadybos“ (lietuvių k.),
„Rinkodaros technologijų“ programas
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VDU

Savanorystė kultūros renginiuose (respublikinės ir tarptautinės reikšmės
festivaliuose, meno bienalėse, kultūros renginių stovyklose ir pan.) – stojantiems į
„Kultūros vadybos“ (lietuvių k.) ir / ar „Lietuvių filologijos ir reklamos“ programas
Baigta Lietuvos Junior Achievement programa
Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių
konkursų laimėtojas arba dalyvis, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir
respublikinio kompiuterinio modeliavimo konkursų laimėtojas arba dalyvis,
Lietuvos Junior Achievement kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojas
arba dalyvis
VDU Vasaros mokyklos, projekto „Moksleivi, pabūk studentu“, VDU Verslumo
akademijos, „Creativity Lab“, Lyderio akademijos, ASU verslumo akademijos
baigimą patvirtinantis pažymėjimas
Vytauto Didžiojo universitete baigtą studijų dalyką liudijanti akademinė pažyma
Įgytas ASU klasių absolvento pažymėjimas
Parengiamųjų mokomųjų dalykų kursų „Parengiamieji kursai – norintiems
studijuoti“ baigimo pažymėjimas
Ne mažesnė nei vienerių metų darbo patirtis srityje, susijusioje su ketinama
studijuoti studijų programa. Turi būti pateikta „Sodros“ pažyma
Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių pažymėjimas – stojantiems į
Miškininkystės, Taikomosios ekologijos, Medienos mokslo ir prekybos studijų
programas
Žūklės klubų nario dokumentas – stojantiems į Akvakultūros technologijų studijų
programą
Geografinių informacinių sistemų (GIS) mokymų, seminarų dalyvis (išklausęs ne
mažiau kaip 20 val.) arba konkursų prizininkas – stojantiems į Vandens ūkio ir
žemėtvarkos fakulteto studijų programas
Baigti Universitetiniai kursai „Teisės pagrindai“ – stojantiems į VDU programas
Teisė bei Teisė ir finansai. Turi būti pateiktas įgytas sertifikatas
VDU Užsienio kalbų instituto kalbų kursų baigimo pažymėjimas
VDU Atlikimo meno parengiamųjų kursų baigimo pažymėjimas arba akademinė
pažyma – stojantiems į VDU Atlikimo meno studijų programą
VDU Kauno istorijos olimpiados prizinių vietų laimėtojas – stojantiems į Istorijos
studijų programą
2016–2019 m. VDU deklamavimo konkurso (ar kitų respublikinių konkursų)
prizinių vietų laimėtojas, kūrybinio rašymo respublikinių konkursų nugalėtojas
arba prizininkas, jaunojo mokslininko (žurnalisto) mokyklų absolventas –
stojantiems į Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą
2014-2019 m. konkurso „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“ vertimo patirtys
ir dirbtuvės“ prizinės vietos laimėtojas – stojantiems į Frankofonijos šalių kalbų ir
kultūrų bei Italistikos ir romanų kalbų studijų programas
“Korėjiečių kalbos konkurso”, “Kinų kalbos konkurso”, “Japonų kalbos
šnekėjimo konkurso”, “Japonų kalbos skaitymo konkurso” ir VU Konfucijaus
instituto organizuojamo “Chinese Bridge” konkurso prizinės vietos laimėtojas –
stojantiems į Rytų Azijos kalbų ir kultūrų studijų programą
Baigta dailės mokykla arba apdovanojimas tarptautiniuose ir Lietuvos dailės
konkursuose ir olimpiadose – stojantiesiems į Naujųjų medijų meno studijų
programą
Baigta muzikos mokykla, atlikta kūrybinė stažuotė užsienyje, viešas savo kūrybos
pristatymas visuomenei, apdovanojimas tarptautiniame arba Lietuvos muzikos
konkurse ar olimpiadoje – stojantiems į Muzikos produkcijos studijų programą
Dalyvavimas ne mažiau kaip 20 val. su psichologijos ir socialinio darbo tematika
susijusiuose renginiuose, kuriuose išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, –
stojantiems atitinkamai į Psichologijos ar Socialinio darbo studijų programas
Všį VDU ,,Rasos“ gimnazijos absolventas
Kitų VDU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventas
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