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RINKIS ATSAKINGAI!

Nepasiduok studijų madoms, galvok savo galva, 
ieškok savo kelio!

Pastaraisiais metais tarp stojančiųjų populiariausi 
yra socialiniai mokslai, nors �zinius ar technologijos 

mokslus rinktis būtų daug perspektyviau.

STOJIMAS Į 
AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS

2012

Nors brandos atestatui gauti pakanka dviejų brandos egzaminų, stojantiesiems į 
aukštąsias mokyklas ir pretenduojantiems gauti valstybės �nansavimą studijoms 
keliami aukštesni reikalavimai. 

Stojantieji į universitetus turi būti išlaikę 3 valstybinius brandos egzaminus. Išimtis 
padaryta menų studijoms – į jas stojant pakaks 2 valstybinių brandos egzaminų. 

Stojant į kolegijas, reikia būti išlaikius 2 valstybinius brandos egzaminus. 

Baigusiesiems profesines mokyklas vietoj 1 valstybinio brandos egzamino įskaito-
mas baigiamasis kvali�kacijos egzaminas, išskyrus pasirinkusius menų studijas. 

2012 m. minimalūs reikalavimai galioja stojantiems šių metų abiturientams. 
Mokyklas baigusiesiems 2010 m. ir 2011 m. galioja atitinkamų metų stojimo reikalavi-
mai. Brandos atestatus gavusiesiems 2009 m. ir anksčiau pakaks vidurinį išsilavinimą 
patvirtinančio dokumento, ta pati tvarka taikoma ir stojantiesiems, kurie 2012 m. bus 
atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos.

Geriausiųjų eilės skaičiavimo principai lieka tokie pat kaip pernai. Į aukštąsias 
mokyklas priimama pagal 4 mokomųjų dalykų rezultatus. Šių metų dalykų sąrašai 
paskelbti prieš dvejus metus patvirtintose 2012 m. priėmimo sąlygose.

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas apskaičiuojamas pagal pasirinktą 
studijų kryptį atitinkančių 4 dalykų įvertinimus – 3 dalykų brandos egzaminų pažymius 
ir 4-ojo dalyko metinį pažymį. Skirtingų dalykų įvertinimai turės skirtingą svorį.

Išimtis taikoma stojantiesiems į menų studijų srities ir meno pedagogikos programas 
dėl šių studijų speci�kos. Jiems bus skaičiuojami stojamojo egzamino (jo svoris 
didžiausias), vieno arba dviejų dalykų brandos egzaminų įvertinimai ir vieno dalyko 
metinis pažymys. 

Tam tikrų nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams, taip pat profesinių 
mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą labai gerais pažymiais, bus pridedama 
papildomų balų.

Pagrindinės priėmimo procedūros bus vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į 
aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 
bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt . 

Priėmimas į universitetus ir kolegijas vyks vienu metu. Stojantysis galės prioriteto 
tvarka į prašymą įrašyti iki 12 bet kurių bendrajame priėmime dalyvaujančių aukštųjų 
mokyklų studijų programų. 

Skiriant valstybės �nansavimą geriausiųjų eilė bus skaičiuojama pirmiausia pagal 
pirmąjį stojančiojo pasirinkimą, paskui – pagal antrąjį ir taip toliau. Jei stojantysis 
renkasi skirtingų studijų krypčių programas, jo vieta eilėje ir galimybė gauti studijų 
krepšelį kiekvieno pasirinkimo atveju gali būti skirtinga.

Mažiausia balų suma, reikalinga įstoti į konkrečią studijų programą, nėra nustatyta iš 
anksto. Ji priklausys nuo visų stojančiųjų į tą studijų programą konkursinių balų. 

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas vyks trimis etapais. Pagrindinis priėmi-
mas sudarytas iš dviejų etapų – pirmojo ir antrojo. Po pagrindinio priėmimo etapų, 
likus laisvų valstybės �nansuojamų studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmi-
mo etapas. Stojantieji nebus automatiškai perkeliami iš vieno etapo į kitą – norėdami 
dalyvauti tolesniame bendrojo priėmimo etape paraišką jie turės kaskart atnaujinti. 

Stojančiojo prioritetiniams pasirinkimams bus teikiama didelė svarba. Pirmajame 
priėmimo etape stojančiajam bus pasiūlyta viena valstybės �nansuojama studijų 
vieta universitete arba kolegijoje, taip pat viena mokama studijų vieta ( jeigu stojanty-
sis bus ją pasirinkęs). Abiturientas gali pasiūlymą priimti arba jo atsisakyti. 

Jeigu stojantysis pirmajame etape gaus pasiūlymą studijuoti 1 arba 2 pageidavimu 
pasirinktoje valstybės �nansuojamoje studijų vietoje, bet jo nepriims, tai į tokią vietą 
galės pretenduoti tik papildomo priėmimo metu. 

Antrajame etape galės dalyvauti stojantieji, pirmajame etape gavę pasiūlymą 
studijuoti 3 ar žemesniu pageidavimu pasirinktoje valstybės �nansuojamoje studijų 
vietoje ir jo atsisakę arba pasiūlymo studijuoti negavę. Dalyvaujantieji antrajame 
etape galės keisti pageidavimų seką.

Papildomame priėmimo etape galės dalyvauti tik dalyvavusieji pagrindiniame 
priėmime, teikdami naują prašymą.

Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai – 
studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys 
valstybės �nansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos 
dydis šiuo metu – 390 Lt per mėnesį. Socialinės stipendijos mokamos studentams, 
kurių šeimos turi teisę gauti socialinę pašalpą, taip pat neįgaliesiems ir našlaičiams. 
Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas – www.vsf.lt .

Neįgaliems studentams, be socialinės stipendijos, valstybė taip pat skiria papildo-
mą paramą: 180 Lt per mėnesį specialiesiems poreikiams ir 416 Lt per semestrą 
studijų išlaidoms. Paramai pasitelktos ir Europos Sąjungos lėšos – 520 Lt per mėnesį.

Geriausiai besimokantys studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas. Skatinamų-
jų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus – 
nustato kiekviena aukštoji mokykla. 

Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą, geriausiai besimokan-
tiems visuomenės saugumo bei jūrinių programų, kaip ir pedagoginių specialybių, 
studentams papildomai mokamos tikslinės stipendijos.

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės (mažesnių nei rinkos 
kaina palūkanų) paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas 
administruoja Valstybinis studijų fondas – www.vsf.lt . 

Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštų-
jų mokyklų studentai.

Teikiamos 3 rūšių paskolos: studijų kainai – mokantiesiems už studijas; gyvenimo 
išlaidoms; dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines sutartis.

Paskola turi būti pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po 
studijų baigimo. Paskolos grąžinimas siejamas su pajamų dydžiu. 

Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai ir dalinėms 
studijoms užsienyje, studijų metu palūkanas apmoka valstybė. Pasiėmusieji pasko-
las gyvenimo išlaidoms gali dalyvauti konkurse palūkanoms studijų metu apmokėti.

•   Su brandos egzaminų tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio 
egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt .

•   Informacija apie profesijas, kvali�kacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, 
mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo 
sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt .

•   Su 2012 m. stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią informaciją galima rasti mokslo 
ir studijų reformai skirtoje interneto svetainėje: www.mokslas.lt .

•   Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuo-
klė, minimalūs ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt .

•   Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt .

•   Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis 
studijų fondas: www.vsf.lt .

Studijų krepšelis – tai valstybės �nansuojama studijų vieta. Vertinant pastarųjų metų 
priėmimą, preliminariai numatoma, kad 2012 m., kaip ir ankstesniais metais, valsty-
bės �nansuojamą vietą universitetuose ar kolegijose galės gauti daugiau nei pusė 
stojančiųjų. Numatoma, kad 2012 m. į valstybės �nansuojamas studijų vietas bus 
priimta apie 17,2 tūkst. pirmakursių: 9 tūkst. – į universitetus, 8,2 tūkst. – į kolegijas.

Valstybės �nansavimą studijoms aukštosios mokyklos gauna pagal principą „pinigai 
paskui studentą“ – biudžeto lėšos skiriamos programoms, kurias pasirenka geriausius 
konkursinius balus turintys stojantieji. Šiuo metu studentai ir studijų programos dėl 
krepšelių konkuruoja tarpusavyje universitetuose – trylikoje, o kolegijose – vienuoli-
koje krypčių grupių. 

Nuo šių metų tam tikros valstybei būtinos, bet tarp stojančiųjų nepopuliarių specia-
lybių programos galės gauti tikslinį �nansavimą. Tikslinę studijų vietą gavęs studen-
tas, baigęs mokslus, turės trejus metus atidirbti pagal įgytą specialybę. 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PRELIMINARŪS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ SKAIČIAI

KAS SUDARO KONKURSINĮ BALĄ

BENDRASIS PRIĖMIMAS

STIPENDIJOS 

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS

KUR RASTI REIKIAMOS INFORMACIJOS

PRIĖMIMAS Į PEDAGOGINES STUDIJAS

KAS GAUS STUDIJŲ KREPŠELĮ Valstybės �nansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formų 
studijas. Nuolatinės formos studijos universitetuose dažniausiai trunka 4 metus, 
kolegijose – dažniausiai 3 metus. Ištęstinės formos studijos yra ne tokios intensyvios, 
jos gali trukti iki pusantro karto ilgiau nei nuolatinės.

Negavusieji valstybės �nansuojamos studijų vietos gali rinktis mokamas studijas. 
Mokamų studijų kainą nustato kiekviena aukštoji mokykla. Įstoję į mokamas studijų 
vietas studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti. 
Geriausiems už mokslą mokantiems studentams valstybė grąžina už studijas 
sumokėtus pinigus. Kiek studentų gauna kompensaciją, priklauso nuo valstybės 
�nansinių galimybių – jų skaičius gali siekti iki 10 proc. studijų krepšelių skaičiaus. 
Studijų rezultatai skaičiuojami ir kompensacijos išmokamos du kartus: po dvejų 
studijų metų ir po likusio studijų laikotarpio. 

Jei netenkins studijų kokybė ar sąlygos, studijų krepšelį, sėkmingai išlaikius semestro 
egzaminus, bus galima „persinešti“ į tos pačios srities studijų programą toje pačioje ar 
kitoje aukštojoje mokykloje arba nutraukti studijas be �nansinių pasekmių. Daugiau 
informacijos apie specialias sąlygas – www.mokslas.lt .

MOKSLŲ SRITIS  
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ UNIVERSITETAI

Humanitariniai mokslai 1 103 67Humanitariniai mokslai 

Verslas ir vadyba 476 2 065Verslas ir vadyba

1 411 479Socialiniai mokslai (išskyrus 
verslą ir vadybą, teisę, 
švietimą ir ugdymą)

Socialiniai mokslai (išskyrus 
verslą ir vadybą, teisę, 
švietimą ir ugdymą)

MOKSLŲ SRITIS  
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ KOLEGIJOS

Teisė 237 83Teisė

Technologijos mokslai 2 275 3 308Technologijos mokslai 

Švietimas ir ugdymas 568 171Švietimas ir ugdymas

Fiziniai mokslai 1 295

IŠ VISO 8 975

192Fiziniai mokslai 

Menų studijos / Dailė, 
fotogra�ja ir medijos 

140

Biomedicinos mokslai 
(išskyrus mediciną ir sveikatą) 

482 483Biomedicinos mokslai 
(išskyrus mediciną ir sveikatą) 

Biomedicinos mokslai 
/ Medicina ir sveikata

607 1 152Biomedicinos mokslai 
/ Medicina ir sveikata 

Menų studijos 
/ Dizainas ir architektūra

190 8 224IŠ VISO

Menų studijos 
/ Teatras ir kinas, šokis

70 194Menų studijos / Dailė, dizainas, 
fotogra�ja ir medijos, 
meno studijos 

1.

3.

2.

4.

9.

5.

6.

13.

7.

8.

12.

11.

10. Menų studijos / Muzika, 
meno studijos 
ir rašytinė kūryba

121 30Menų studijos / Muzika, 
rašytinė kūryba, 
teatras ir kinas, šokis 

Numatoma, kad aukštosios mokyklos studijų rezultatus peržiūrės kas semestrą ar 
vienerius studijų metus. Jei valstybės �nansavimą gaunančio studento vidurkis bus 
daugiau kaip 20 proc. žemesnis už bendrą kurso vidurkį, studijų krepšelio jis neteks. Jo 
krepšelis atiteks geriausiai besimokančiam iki tol mokėjusiam už studijas bendrakursiui.

Stojantiesiems į pedagoginių studijų programas konkursiniai dalykai priklausys nuo 
dalyko krypties – pavyzdžiui, būsimieji matematikos pedagogai konkuruos pagal 
matematikos studijų krypčiai nustatytus dalykus, būsimieji dailės pedagogai laikys 
stojamąjį egzaminą.  

Stojantieji į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas, kurias baigus 
suteikiama pedagogo kvali�kacija, norintys gauti valstybės �nansavimą privalės 
laikyti motyvacijos testą. Už teigiamą motyvacijos įvertinimą stojančiajam bus 
pridedami 1 arba 2 papildomi balai.

Geriausiai besimokantieji, studijuojantys valstybės �nansuojamose vietose, galės 
gauti tikslinę stipendiją, kurios dydis – 400 Lt. 
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1Stojantiesiems į dalyko pedagogikos studijų krypčių programas konkursinis balas 
skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko krypčiai nustatytų konkursinių mokomųjų dalykų 
(pavyzdžiui, stojantiesiems į matematikos mokytojų rengimo programą konkursiniai 
mokomieji dalykai nurodyti prie matematikos studijų krypties).

1Stojantiesiems į dalyko pedagogikos studijų krypčių programas konkursinis balas 
skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko krypčiai nustatytų konkursinių mokomųjų dalykų 
(pavyzdžiui, stojantiesiems į �lologijos pedagogikos studijų programą konkursiniai 
mokomieji dalykai nurodyti prie �lologijos studijų krypties).
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