TIESIOGINIS PRIĖMIMAS
6.1. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS tik į valstybės NEFINANSUOJAMAS (VNF) studijų vietas
organizuojamas ir vykdomas konkurso tvarka tik Kolegijoje, jei po bendrojo priėmimo yra likusių laisvų
valstybės nefinansuojamų studijų vietų.
6.2. Konkursinis balas formuojamas vadovaujantis šių Taisyklių IV skyriuje išdėstytais principais.
6.3. Tiesioginiame priėmime gali dalyvauti tiek bendrajame priėmime dalyvavę, tiek ir jame
nedalyvavę asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą. Stojančiųjų amžius neribojamas.
6.4. Stojantieji prašymus ir dokumentus pateikia tiesiogiai (ne internetu) Kolegijos priėmimo
tarnybai. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.
6.5. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma Studijų sutartimi.
6.6. Apeliacijos dėl konkursinio balo skaičiavimo pateikiamos priėmimo komisijai raštu per 1 darbo
dieną nuo priėmimo rezultatų paskelbimo. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
6.7. Asmenys, tiesioginiame priėmime pasirašę valstybės nefinansuojamų Studijų sutartį, gali
dalyvauti bendrajame priėmime dėl valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų, jei atitinka šių taisyklių
3.2 p. Gavus labiau pageidaujamą kvietimą, ankstesnė Studijų sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu
prašymu ir pasirašoma nauja Studijų sutartis.
6.8. Asmenys, pageidaujantys būti priimti į aukštesnįjį kursą ar semestrą su ankstesnių studijų
rezultatų įskaitymu ar kt. atvejais, priimami katedros vedėjo teikimu. Priėmimas įforminamas studento
studijų sutartimi ir Kolegijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Kolegijos Studijų nuostatais.
6.9. Asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys būti priimti
klausytojais studijuoti koleginių studijų programos atskirus studijų dalykus, priimami tiesioginio
priėmimo metu Priėmimo tarnyboje arba katedros vedėjo teikimu. Priėmimas įforminamas klausytojo studijų
sutartimi ir Kolegijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Kolegijos Studijų nuostatais.
6.10. Informacija apie tiesioginį priėmimą skelbiama kolegijos tinklapyje. Datos ir procedūros
nurodytos 7 lentelėje.
7 lentelė. Tiesioginio priėmimo į Kolegiją 2021 m. procedūros ir datos
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