Projektas

Priėmimas į ŠVK 2022 metais
(studijų programų sąrašas, kita informacija gali būti koreguojami, informaciją sekite www.svako.lt >
Stojantiesiems)

MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS
Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas vietas1
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Išlaikyti šių trijų dalykų VBE ( vietoje užsienio k. VBE gali būti imamas kito dalyko VBE).

Penkių brandos atestato dalykų geriausių metinių pažymių aritmetinis vidurkis,
suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6.
(išsamiau: švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017-08-30 įsakymas Nr. V-661, 2020-02-04
redakcija).

Išlaikytas bent vienas
VBE

1
Minimalūs reikalavimai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų
ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo visų brandos egzaminų dėl ligos.
2
Vietoje užsienio kalbos brandos egzamino gali būti įskaitomas tarptautinis užsienio kalbos egzaminas.
3
VBE – valstybinis brandos egzaminas, MBE – mokyklinis brandos egzaminas.
4
2018 metų abiturientams gali būti taikomi 2018 metų reikalavimai arba 2019-2022 metų abiturientams nustatyti reikalavimai. Imamas
stojančiajam palankiausias variantas.

MINIMALUS STOJAMASIS KONKURSINIS BALAS
MINIMALUS stojamasis konkursinis balas 2022 metais stojantiems į valstybės finansuojamas studijas bus
nustatytas švietimo, mokslo ir sporto ministro (2021 m. buvo 4,3).
MINIMALUS stojamasis konkursinis balas 2022 metais stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijas ŠVK
– 2,0.
Minimalus stojamasis konkursinis balas taikomas visiems, stojantiems 2022 metais, nepriklausomai nuo vidurinio
išsilavinimo įgijimo metų. Atleistiems nuo visų brandos egzaminų dėl ligos asmenims minimalaus konkursinio balo
reikalavimas netaikomas.

STOJAMOJO KONKURSINIO BALO SANDARA
Stojamasis konkursinis balas sudaromas iš 4 brandos atestato dalykų. Svertinis koeficientas nurodo atitinkamo dalyko
dedamosios dalį konkursinio balo sandaroje (svertinių koeficientų suma – 1). Konkursinio balo skaičiuoklė – www.lamabpo.lt
Konkursiniai dalykai

Studijų
kryptis

Studijų programa
(studijų programų sąrašas gali būti
keičiamas!)

Pirmasis
(pagrindinis)
dalykas; svertinis
koeficientas 0,4

INFORMATIKO
S MOKSLAI

Informacinių sistemų technologija
Multimedijos technologijos
Programų sistemos

matematika

informacinės technologijos arba fizika, arba
biologija, arba chemija, arba geografija

INŽINERIJOS
MOKSLAI

Automatikos ir elektros inžinerija
Automobilių techninis
eksploatavimas
Autotransporto elektronika
Gamybos inžinerija
Statyba
Transporto logistikos
technologijos**

matematika

fizika arba chemija, arba informacinės
technologijos, arba biologija, arba geografija

istorija

matematika arba informacinės technologijos, arba
geografija, arba užsienio kalba

lietuvių kalba ir
literatūra

istorija arba matematika, arba informacinės
technologijos, arba geografija

biologija

chemija arba matematika, arba informacinės
technologijos, arba fizika

SOCIALINIAI
MOKSLAI

SVEIKATOS
MOKSLAI

Socialinis darbas
Informacijos valdymas
Organizacijos komunikacija ir
rinkodara
Bendrosios praktikos slauga
Kosmetologija
Kineziterapija
Odontologinė priežiūra*

Antrasis dalykas;
svertinis koeficientas 0,2

Buhalterinė apskaita
Gamybos ir logistikos vadyba
istorija arba informacinės technologijos, arba
Įmonių ir įstaigų
matematika
geografija, arba užsienio kalba
administravimas** Tarptautinis
verslas
* Nauja studijų programa. Priėmimas į Odontologinės priežiūros studijų programą bus vykdomas, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo
programų
ir
kvalifikacijų registre.
** Numatomas studijų programos pavadinimo keitimas. Priėmimas naujuoju pavadinimu bus vykdomas, jei jis bus įregistruotas Studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Jei ne – priėmimas bus vykdomas dabartiniu studijų programos pavadinimu.
VERSLO IR
VIEŠOJI
VADYBA

Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas valstybinio egzamino įvertinimas, jis negali būti keičiamas metiniu pažymiu.
Antrojo ar trečiojo dalyko gali būti imamas brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
Trečiuoju dalyku gali būti imamas bet kuris brandos atestate įrašytas dalykas, kurio VBE yra organizuojamas stojimo metais. Baigusiems
profesines mokyklas ir stojantiems į inžinerijos ir informatikos mokslų studijų krypčių programas trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas

Projektas
kompetencijų, įgytų siekiant IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas arba kvalifikacinis egzaminas (imamas teorinės ir praktinės dalies įvertinimo
balų aritmetinis vidurkis). Trečiojo dalyko svertinis koeficientas 0,2.
Ketvirtuoju dalyku imamas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas. Tuo atveju, jei lietuvių kalba ir
literatūra yra pagrindinis dalykas, ketvirtuoju dalyku imama užsienio kalba arba istorija (brandos egzaminas arba metinis pažymys).
Ketvirtojo dalyko svertinis koeficientas 0,2
Konkursiniam balui sudaryti naudojamas palankiausias stojančiajam variantas.

PAPILDOMŲ BALŲ SKYRIMO KRITERIJAI
Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti mokymosi pasiekimų bei socialiai aktyvios veiklos kriterijai,
už kuriuos suteikiama papildomų balų stojantiesiems (stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas
studijų vietas):
Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas ne mažesnis nei 9

0,25 balo

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos
(vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasių laimėjimai)

Šalies olimpiadų, konkursų prizinės vietos
(vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasių laimėjimai)

0,5 balo
aukso medalis arba I vieta – 2,5 balo
sidabro medalis arba II vieta– 1,5
balo
bronzos medalis arba III vieta – 1
balas
aukso medalis arba I vieta – 1,5 balo
sidabro medalis arba II vieta – 1
balas
bronzos medalis arba III vieta – 0,5
balo

Stojantiems į koleginių studijų programas, jeigu jie baigę tos pačios švietimo srities profesinio
mokymo programas su pagyrimu arba turi ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal
įgytą kvalifikaciją
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje (įskaitant mainų
programą „Erasmus+“), kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, arba jaunimo savanoriškoje
tarnyboje, kuri truko ne trumpiau negu 6 mėnesius

1 balas

0,25 balo

ŠVK skiria stojantiesiems papildomų balų ir už šiuos pasiekimus (tik stojantiems į valstybės nefinansuojamas
studijų vietas), jie įskaitomi į minimalų stojamąjį konkursinį balą:
Kriterijus

Kriterijaus vertė

Stojantiems į visas ŠVK studijų programas, turintiems Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo
programos „Ekonomika ir verslas“ baigimo pažymėjimą

0,5 balo

Stojantiems į visas ŠVK studijų programas, ne mažiau kaip 6 savaites dalyvavusiems savanorystės programose

0,2 balo

Stojantiems į visas ŠVK studijų programas, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo
programas

0,5 balo

Stojantiems į visas ŠVK studijų programas, turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal
pasirinktą studijų programą

0,5 balo

Stojantiems į visas ŠVK studijų programas, turintiems ŠVK fizikos / informacinių technologijų / lietuvių kalbos
/ matematikos kursų baigimo pažymėjimą

0,5 balo

Stojantiems į Bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją

0,5 balo

UŽSIENIEČIŲ IR UŽSIENIO LIETUVIŲ PRIĖMIMAS
Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas
Lietuvos aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra:
 Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų
šeimos nariai;
 turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos
ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 užsienio lietuviai.
Kiti užsieniečiai priimami į valstybės nefinansuojamas studijas pagal Užsieniečių priėmimo taisykles.
Užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, atvyko į Lietuvos Respubliką,
pradėjo mokytis 8–12 ar gimnazijos I–IV klasėse ir vidurinį išsilavinimą įgijo Lietuvoje, pridedamas 1
papildomas balas (išsamiau: švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-06-19 įsakymas Nr. V-932).

STUDIJŲ KAINA
Studijų kainos bus skelbiamos 2022 m. vasario mėn.

Stojančiųjų konsultavimas
Aušros al. 40, Šiauliai
Tel. (+370 41) 52 37 69, mob. +370 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Išsamūs studijų programų aprašymai – www.svako.lt ir www.aikos.smm.lt

