KONKURSINIO BALO FORMAVIMAS 2021 m.
4.1. Skyrius parengtas pagal „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas
studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašą“
(Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-11-30 įsakymas Nr. V-1862).
4.2. Stojančiųjų konkursinė eilė pagal studijų sritį, kryptį ar krypčių grupę formuojama pagal stojančiųjų
konkursinio balo dydį. Konkursinis balas apskaičiuojamas iš konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir
metinių pažymių (3 lentelėje). Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš stojančiojo pateiktų dokumentų:
brandos atestato ir kitų papildomų dokumentų.
4.3. Stojančiojo konkursinį balą sudaro šie pagrindiniai kriterijai:
4.3.1. Konkursinis balas sudaromas iš keturių brandos atestate įrašytų dalykų įvertinimų (3 lentelė):
4.3.2. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jo svertinis koeficientas – 0,4. Jei šio
įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
4.3.3. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą).
Jo svertinis koeficientas – 0,2; išskyrus žemės ūkio ir miškininkystės studijų kryptyse, kurių svertinis
koeficientas – 0,1;.
4.3.4. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą)
naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Jo svertinis koeficientas – 0,2; išskyrus žemės ūkio
ir miškininkystės studijų kryptyse, kuriose svertinis koeficientas – 0,3; 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 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;
4.3.5. Ketvirtojo dalyko - lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas. Jo
svertinis koeficientas – 0,2.

3 lentelė. KMAIK konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai 2021 m.
Studijų programa (NL 3 m., I - 4 m.)
1. Miškininkystė
Miško ūkis. Gamtinė
rekreacija
2. Sodininkystė

1. Želdynų dizainas
2. Žemėtvarka
3. Hidrotechninė statyba

1. Nekilnojamojo turto
kadastriniai matavimai

Konkursiniai mokomieji dalykai
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
1. Biologija
2. Chemija arba matematika, arba
informacinės technologijos
3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas
4. Lietuvių kalba ir literatūra
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
1. Matematika
2. Chemija arba fizika, arba biologija, arba
informacinės technologijos
3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas
4. Lietuvių kalba ir literatūra
1. Matematika
2. Fizika arba chemija, arba informacinės
technologijos
3. Bet kuris, nesutampantis su kt. dalykas
4. Lietuvių kalba ir literatūra

Svertiniai
koeficientai

Skaičiuojama

0,4

Brandos egzaminas

0,1

Brandos egzaminas
arba metinis pažymys

0,3
0,2

Brandos egzaminas

0,4

Brandos egzaminas

0,2

Brandos egzaminas
arba metinis pažymys

0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2

Brandos egzaminas
Brandos egzaminas
Brandos egzaminas
arba metinis pažymys
Brandos egzaminas

4.4. Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma
pirmajam (pagrindiniam) dalykui). Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“,
vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal „Stojančiųjų
į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų
stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo“ 4 priedą.
4.5. Vietoje valstybinių užsienio kalbos egzaminų gali būti įskaitomi tarptautiniai užsienio kalbos
egzaminai, nurodyti Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-05-13 įsakyme Nr. V-557 „Dėl švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo
ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ nustatytą tvarką.
4.6. STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ NĖRA.

