MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 2021 m.
1. Į Kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą.
2. Asmenims, pretenduojantiems į koleginių studijų VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS
taikomi šie MINIMALŪS1* RODIKLIAI (2 lentelė):
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Minimalūs reikalavimai netaikomi, pakanka turėti vidurinį išsilavinimą

2020 metais kolegijoje buvo taikomas MAŽIAUSIAS STOJAMASIS KONKURSINIS BALAS
stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas (VF) – 4,3
2*
Vietoje užsienio k. (anglų, vokiečių ar prancūzų k.) brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis
užsienio k. egzaminas.
3

* - konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai.

4*

privalomų mokytis dalykų metiniai įvertinimai:
lietuvių kalbos ir literatūros;
gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba 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.
Nurodyti rodikliai imami iš brandos atestato priedo ir taikomi visiems asmenims, 2019 metais ir vėlesniais metais
įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje;








5*

2018 m. abiturientams gali būti taikomi 2018 m. reikalavimai arba 2019 ir 2020 metų abiturientams
nustatyti reikalavimai. Automatiškai imamas stojančiajam palankiausias variantas.
3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių
institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems
nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, minimalūs reikalavimai netaikomi,
pakanka turėti vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą).

4. Mažiausias stojamasis konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo
brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti
pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.
5. Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir
pretenduojantiems į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra
vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
6. Asmenims, stojantiems į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS studijų vietas Kolegijoje taikomi
šie minimalūs rodikliai:
6.1. vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2017 metų įskaitytinai, minimalūs reikalavimai netaikomi,
pakanka turėti vidurinį išsilavinimą (brandos atestatą).
6.2. vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018 metais ir vėliau, reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį
brandos egzaminą (pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 str. 1 d.).
6.3. 2020 metais kolegijoje buvo taikomas MAŽIAUSIAS STOJAMASIS KONKURSINIS
BALAS stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF) – 2,5.
MINIMALŲ stojamąjį konkursinį balą stojantiems 2021 metais nustato švietimo, mokslo ir sporto
ministerija ne vėliau kaip iki bendrojo priėmimo pradžios (2021-06-01). Minimalus stojamasis konkursinis
balas bus taikomas stojantiems 2021 metais, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų.

