UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į
KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJĄ TVARKOS APRAŠAS
PIRMOSIOS PAKOPOS PROFESINIO BAKALAURO STUDIJOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją tvarkos aprašas
(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, ŠMSM dokumentais, Kolegijos statutu
ir kt. teisės aktais.
1.2. Ši tvarka nustato Europos sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės (toliau EEE)
valstybių, Trečiųjų užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės (toliau – užsieniečių) priėmimo
studijuoti Kolegijoje savo lėšomis sąlygas, dokumentų pateikimo tvarką, terminus ir studijų kainas.
1.3. Į Kolegijos vykdomas pirmosios pakopos studijų programas gali stoti užsieniečiai, turintys ne
žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pripažintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
1.4. Užsieniečiai (išskyrus ES valstybių narių ir EEE valstybių piliečius) gali pradėti studijuoti tik
nustatyta tvarka gavę Nacionalinę vizą D arba turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
1.5. Studijos užsieniečiams Kolegijoje vykdomos anglų arba rusų kalbomis.
II. STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS
2.1. Kolegija organizuoja užsieniečių priėmimą į 1 lentelėje pateiktas pirmosios pakopos koleginių
studijų (nuolatinės ir ištęstinės studijų formos) programas.
1 lentelė. Studijų programų, į kurias priimami užsieniečiai, sąrašas
Studijų programos pavadinimas ir
valstybinis kodas

Studijų forma* ir trukmė
(m.)

Dėstomoji
kalba

NL

I

Miškininkystė (6531IX001)

3

4

Anglų; rusų

Sodininkystė (6531IX005)

3

4

Anglų

Želdynų dizainas (6531EX033)

3

4

Anglų; rusų

Hidrotechninė statyba
(6531EX032)

3

4

Anglų; rusų

Žemėtvarka (6531EX034)

3

4

Anglų; rusų

Nekilnojamojo turto kadastriniai
matavimai (6531EX031)

3

4

Anglų

Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis

Žemės ūkio mokslų
profesinis bakalauras
Žemės ūkio mokslų
profesinis bakalauras
Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras
Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras
Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras
Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

* santrumpos:
NL – nuolatinė studijų forma. Užsiėmimai vyksta darbo dienomis pagal numatytą paskaitų tvarkaraštį ir studijuojant
savarankiškai.
I – ištęstinė studijų forma. Užsiėmimai vykdomi sesijomis kolegijoje pagal numatytą sesijos tvarkaraštį ir studijuojant
savarankiškai.

2.2. Stojantieji turi mokėti užsienio kalbą, kuria bus vykdomos studijos, ne žemesniu negu B1 lygiu
(pagal Europos kalbų lygius) arba turėti Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pažymėjimą (IELTS ne
mažiau kaip 5,0 arba lygiavertis).
2.3. Studijos vykdomos nuolatine studijų forma (studijų trukmė 3 metai) arba ištęstine studijų forma
(studijų trukmė 4 metai).
2.4. Studijos užsieniečiams užsienio kalba gali būti organizuojamos susidarius ne mažesnei nei 5
asmenų grupei. Jei yra mažesnis studentų skaičius, organizuojamos individualios studijos.

III. REIKALINGI DOKUMENTAI IR PRIĖMIMO VYKDYMAS
3.1. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės į Kolegijos studijų programas priimami per
TIESIOGINĮ (institucinį) priėmimą studijuoti savo lėšomis.
3.2. Priimami užsienio šalių piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir turintys ne žemesnį kaip
vidurinį išsilavinimą.
3.3. Stojamųjų egzaminų nėra.
3.4. Studijos mokamos.
3.5. Prašymai studijuoti rudens semestre priimami iki rugsėjo 1 d.; užsiėmimų pradžia spalio 1 d.
Prašymai studijuoti pavasario semestre priimami iki vasario 1 d.; užsiėmimų pradžia kovo 1 d.
3.6. Reikalingi dokumentai priėmimo tarnybai turi būti pateikti likus 1 mėn. iki studijų pradžios.
4. Ketinantys studijuoti užsienio šalių piliečiai Priėmimo tarnybai pateikia šiuos dokumentus:
4.1. Užpildytą nustatytos formos prašymą studijuoti;
4.2. Motyvacinį laišką;
4.3. Tarptautinio paso ar asmens tapatybę liudijančio dokumento patvirtintą kopiją;
4.4. Vardo ir (ar) pavardės keitimą liudijančio dokumento nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu
išsilavinimo dokumentai išduoti kitu vardu ir (ar) pavarde;
4.5. Vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (atestatas, diplomas, jų priedai, priedėliai,
studijų pažyma) originalo kalba nustatyta tvarka patvirtintas kopijas. Jei dokumentai išduoti ne anglų ar rusų
kalbomis, turi būti pateikiamas ir išsilavinimo dokumento (atestato, diplomo, studijų pažymos) bei jo priedo
oficialus vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą;
4.6. Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos
akademinio pripažinimo (2012 m. vasario 29 d. nutarimą Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių
su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas,
pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“), t. y. užsienyje įgytas išsilavinimas turi būti pripažintas
lygiaverčiu Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui. Šis reikalavimas netaikomas
asmenims, išsilavinimą įgijusiems pagal Europos Bakalaureato diplomo programą; nuo 2019 metų Latvijos
Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Atestatspar visparėjo vidėjo izglitibu arba Diplomsparprofesionalo
vidėjo izglitibu; nuo 2019 metų Estijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Gumnaasiumi ldputunnistus
arba Kutsekeskhariduse ldputunnistus).
4.7. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių
pervedimo. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, išsilavinimą įgijusiems pagal Europos Bakalaureato
diplomo programą.
4.8. Trečiųjų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės pateikia ne žemesnį nei B1/ B2
užsienio (anglų ir/arba rusų) kalbos/ kalbų mokėjimo lygį patvirtinančių dokumentų (jei taikoma) arba
tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikato nustatyta tvarka patvirtintas kopijas;
4.9. Baigusieji aukštojo mokslo studijas užsienio šalyje, pateikia išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų (diplomas, jų priedai, priedėliai, studijų pažyma) originalo kalba nustatyta tvarka patvirtintas
kopijas. Jei dokumentai išduoti ne anglų ar rusų kalbomis, turi būti pateikiamas ir išsilavinimo dokumento
(atestato, diplomo, studijų pažymos) bei jo priedo oficialus vertimas į lietuvių, rusų arba anglų kalbą;
4.10. Registracijos įmokos kvitą (originalą) arba jo kopiją. Atsiėmus prašymą ir dokumentus,
registracijos įmoka negrąžinama.
4.11. Vieną nuotrauką (3x4 cm).
4.12. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.
4.13. Pakviestieji studijuoti Kolegijoje pateikia nurodytus dokumentus Priėmimo tarnybai.
4.14. Patvirtintos dokumentų kopijos (jos tvirtinamos Kolegijoje tarnyboje pateikus dokumento
originalą) arba notaro patvirtintos dokumentų kopijos paliekamos būsimo studento bylai formuoti.
5. Sprendimai dėl užsieniečių priėmimo studijuoti pasirinktą studijų programą priimami per 10 darbo
dienų. Apie sprendimą stojantysis informuojamas el. paštu.
6. Studentui siunčiama šie skenuoti dokumentai:
6.1. Kvietimo studijuoti laiškas (anglų arba rusų kalba);
6.2. Studijų sutartis, kurioje nustatomos studento ir Kolegijos teisės ir tarpusavio įsipareigojimai.
Pasirašyta studijų sutartis kartu su studijų programos mokestį patvirtinančiu mokėjimo kvitu turi būti
grąžinama per 10 kalendorinių dienų.
7. Atvykstantys studijuoti užsieniečiai visais kelionei ir gyvenimui Lietuvos Respublikoje
reikalingais dokumentais (pasu, leidimu laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, sveikatos draudimu, kelionės
formalumais ir kt.) pasirūpina patys.

IV. REGISTRACIJOS ĮMOKA IR METINĖ STUDIJŲ KAINA
8. Stojantieji į Kolegiją užsieniečiai (išskyrus Baltarusijos Respublikos piliečius), pateikdami
prašymą dėl priėmimo, sumoka vienkartinę registracijos įmoką - 100,00 Eur, Baltarusijos piliečiai sumoka
40,00 Eur vienkartinę registracijos įmoką.
9. Metinė studijų kaina užsienio šalių piliečiams priimamiems studijuoti į mokamas studijų vietas
2021 m. patvirtinta Direktoriaus įsakymu.
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studijų programos pavadinimas

Miškininkystė
Sodininkystė
Želdynų dizainas
Hidrotechninė statyba
Žemėtvarka
Nekilnojamojo turto
kadastriniai matavimai

Užsienio šalių studentams
2021 m. metinė
2021 m. vieno kredito
studijų kaina, EUR
kaina, EUR

Baltarusijos
studentams, EUR

NL
2400
2400
2400
2400
2400

I
1620
1620
1620
1620
1620

NL
40
40
40
40
40

I
36
36
36
36
36

NL / I
1300 / 1000
1300 / 1000
1300 / 1000
1300 / 1000
1300 / 1000

2400

1620

40

36

1300 / 1000

V. SĄSKAITOS REKVIZITAI
Registracijos įmoka, metinė studijų kaina sumokama:
Banko pavadinimas
AB bankas “Swedbank“
SWIFT kodas
HABALT22
Banko kodas
73000
Sąskaitos Nr.
LT837300010074197742
Įmokos gavėjas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Įmonės kodas
111967716
Įmokos pavadinimas
Registracijos įmoka
Mokėtojo asmens kodas
įrašyti stojančiojo asmens kodą arba asmens identifikacijos numerį
VI. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
10. Informaciją apie priėmimą, dokumentų registravimą, priėmimo įforminimą, studijas teikia
priėmimo tarnyba.
Priėmimo tarnybos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais
8.00 – 14.30 val.
Kontaktinė informacija:
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Liepų g. 1, Girionys, LT-53101 Kauno raj.
tel.: (8-37) 383082; el. paštas: info@kmaik.lt;
Informacija interneto puslapyje: www.kmaik.lt -> Stojantiesiems;
11. Visais priėmimo taisyklėse numatytais ir nenumatytais atvejais sprendimus su priėmimu
susijusiais klausimais priima Priėmimo komisija.
12. Informacija apie priėmimą ir studijas skelbiama Kolegijos tinklapyje www.kmaik.lt
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