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1 priedas. Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, priėmimo tvarka
2 priedas. Metinė studijų kaina
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1. Studijų programos
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Valstybinis
kodas

Studijų programa

1

2

6531GX030
6531GX031
6531GX032
6531GX033

Bendrosios praktikos slauga
Burnos higiena
Dietetika**
Kineziterapija
Kosmetologija

Socialinis darbas
6531JX018

Socialinis darbas (Telšiuose)
Socialinis darbas (Mažeikiuose)

Studijų
forma*

Studijų
trukmė (m.)

Tvarkaraščio forma

Pastaba

3

4

5

6

Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI
NL
3,5
dieninė
NL
3
dieninė
NL
3
dieninė
NL
3
dieninė
NL
3
dieninė
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
NL
3
dieninė
I
4
sesijinė / nuotolinė / savaitgalinė
sesijinė / nuotolinė /
I
4
savaitgalinė
sesijinė / nuotolinė /
I
4
savaitgalinė

Formuojama ir grupė studijoms anglų kalba

Tik valstybės nefinansuojamos studijos***
Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Studijų
forma*

Studijų
trukmė
(m.)

Tvarkaraščio forma

Pastaba

1

2

3

4

5

6

Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
6531JX016

Informacijos valdymas

6531JX017

Organizacijos komunikacija

I

4

sesijinė / nuotolinė

NL

3

dieninė

3

Programa ugdo informacijos paslaugų ir iš dalies
informacinių sistemų studijų krypčių specialiuosius
gebėjimus.

1

6531LX079

2

3

5

Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
NL
3
dieninė
Buhalterinė apskaita
sesijinė / savaitgalinė
I
4
sesijinė / savaitgalinė
Buhalterinė apskaita (Mažeikiuose)
I
4
Gamybos ir logistikos vadyba**

6531LX080

4

Finansai (Telšiuose)
Įmonių ir įstaigų administravimas

6

Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

NL

3

dieninė

Programa ugdo vadybos ir iš dalies verslo studijų
krypčių specialiuosius gebėjimus.

I

4

sesijinė / savaitgalinė

Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

NL

3

dieninė

Programa ugdo vadybos ir iš dalies žmonių išteklių
vadybos studijų krypčių specialiuosius gebėjimus.

I

4

sesijinė / savaitgalinė

6531LX081

Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

Įmonių ir įstaigų administravimas (Mažeikiuose)

Programa ugdo vadybos ir iš dalies žmonių išteklių
vadybos studijų krypčių specialiuosius gebėjimus.

Studijos anglų kalba
6531LX082

6531LX083

Turizmas ir viešbučiai (Telšiuose)

3

dieninė

I

4

sesijinė / savaitgalinė

sesijinė / savaitgalinė
I
4
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI

Informacinių sistemų technologija

6531BX021

NL
Tarptautinis verslas

Specializacijos:
1. Grupinio darbo sistemos
2. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
3. Programavimas išmaniesiems įrenginiams

NL

3

dieninė / nuotolinė

I

4

sesijinė / savaitgalinė /
nuotolinė

I

4

sesijinė / savaitgalinė /
nuotolinė

NL

3

dieninė / nuotolinė

Informacinių sistemų technologija (Telšiuose)
1. Grupinio darbo sistemos
2. Kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
3. Programavimas išmaniesiems įrenginiams

6531BX022

Multimedijos technologijos
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Programa ugdo verslo ir iš dalies rinkodaros studijų
krypčių specialiuosius gebėjimus.
Programa ugdo verslo ir iš dalies rinkodaros studijų
krypčių specialiuosius gebėjimus.
Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

1

2

3

4

5

6

Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
6531EX047

Aplinkos apsauga
Automatikos ir elektros inžinerija

NL
NL

3
3

dieninė / vakarinė
dieninė

I

4

sesijinė / savaitgalinė

Tik valstybės nefinansuojamos studijos***

6533EX002

Automatikos ir elektros inžinerija (Mažeikiuose)

6531EX048

Tarpkryptinė studijų programa, ugdanti
elektros inžinerijos ir elektronikos
inžinerijos studijų krypčių specialiuosius
gebėjimus.

Automobilių techninis eksploatavimas

6533EX003

Autotransporto elektronika

6531EX050

Statyba

6531EX051

Transporto logistikos technologijos

I

4

sesijinė / savaitgalinė

NL
I

3
4

dieninė
sesijinė / savaitgalinė

NL

3

dieninė

NL
I
NL
I

3
4
3
4

dieninė
sesijinė / savaitgalinė
dieninė
sesijinė / savaitgalinė

Tarpkryptinė studijų programa, ugdanti
elektros inžinerijos ir elektronikos
inžinerijos studijų krypčių specialiuosius
gebėjimus.

Tarpkryptinė studijų programa, ugdanti
transporto inžinerijos ir elektronikos
inžinerijos studijų krypčių specialiuosius
gebėjimus.

* NL – nuolatinės studijos (užsiėmimai vyksta nuolat Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant savarankiškai darbo dienomis pagal numatytas
tvarkaraščio formas. Praktikos atliekamos pagal atskirą grafiką);
I – ištęstinės studijos (užsiėmimai organizuojami ir vykdomi įvadinėmis 2 savaičių sesijomis ir savaitgaliais Kolegijoje, konsultuojant dėstytojams ir studijuojant
savarankiškai pagal numatytas tvarkaraščio formas. Praktikos atliekamos pagal atskirą grafiką).
** Priėmimas į šią programą bus vykdomas, jei ji bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
*** Priimama tik per tiesioginį priėmimą Kolegijoje (žr. 4.1.2 p.).

Išsamūs studijų programų aprašymai – žr. www.svako.lt skiltyje „Stojantiesiems“ ir www.aikos.smm.lt
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2. Minimalūs reikalavimai stojantiesiems.
2.1. Į Šiaulių valstybinę kolegiją (toliau – Kolegija) gali stoti asmenys, turintys ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą.
2.2. Vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2015-08-12 įsakymu Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“, asmenims, pretenduojantiems į valstybės
finansuojamas vietas Kolegijoje taikomi šie minimalūs rodikliai:
2.2.1. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 metais, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį
egzaminą bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas,
laikant valstybinį brandos egzaminą (ne žemesnis nei 16 balų įvertinimas) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
2.2.2. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 ar 2017 metais, turi būti išlaikę 2.2.1 papunktyje nurodytus egzaminus ir matematikos
valstybinį brandos egzaminą (ne žemesnis nei 16 balų įvertinimas).
2.2.3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių
institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba
turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi, jiems minimalus rodiklis yra vidurinį
išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
2.3. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Kolegijoje minimalus rodiklis – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
(brandos atestatas).
2.4. Konkursinis balas sudaromas pagal 3 punkte nurodytus principus. Stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas
Kolegijoje, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, taikomas minimalus konkursinis balas – 1,6. Stojantiems į valstybės
nefinansuojamas studijų vietas Kolegijoje į konkursinį balą įskaitomi papildomi balai ir už 3.3.2 papunktyje nurodytus pasiekimus.
3. Konkursinio balo formavimas.
Skyrius parengtas pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą“ ir 2017 metų
studentų bendrojo priėmimo į kolegines studijas sąlygas.
3.1. Pagrindiniai kriterijai:
3.1.1. Konkursinio balo formavimui imami keturių dalykų brandos egzaminų įvertinimai:
3.1.1.1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jo svertinis koeficientas – 0,4. Jei šio dalyko egzaminas
nelaikytas, laikoma, kad jo įvertinimas 0.
3.1.1.2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis koeficientas – 0,2.
3.1.1.3. Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys. Jo svertinis
koeficientas – 0,2. Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į technologijos mokslų srities programas, į konkursinį balą gali būti
įskaitomas kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas (baigusiems profesines
mokyklas iki 2012 m. įskaitytinai – kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną
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kvalifikaciją, įvertinimas); teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos
egzaminai pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo“ 10.1 punktą.
3.1.1.4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino ar metinio pažymio, jei lietuvių kalba ir
literatūra yra pirmasis dalykas) įvertinimas. Jo svertinis koeficientas – 0,2.
3.1.2. Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje jo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam (pagrindiniam)
dalykui).
3.1.3. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami
metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos
aprašo“ 3 priedą.
3.1.4. Stojamųjų egzaminų nėra.
3.2. Konkursinio balo sandara
Konkursinis balas apskaičiuojamas, naudojant dešimtbalę 0–10 balų skalę. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje
skalėje, dalijami iš 10, padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto lentelėje, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų
kriterijų balai. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama, kaip nurodyta „Geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo“ 3 priede.

Valstybinis
kodas

Studijų programos

1

2

Konkursinio balo sandara
Konkursiniai dalykai
I dalykas
II dalykas
III dalyko svertinis
koeficientas**
brandos
svertinis
svertinis
valstybinis brandos
egzaminas
brandos egzaminas
koefikoefiegzaminas
arba metinis
arba metinis
cientas
cientas
pažymys
pažymys
3

4

5

6

7
8

8

0,2

0,2

0,2

Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI
6531GX030 Bendrosios praktikos slauga
6531GX031 Burnos higiena
Dietetika
6531GX032 Kineziterapija
6531GX033 Kosmetologija

biologija

0,4

7

chemija arba
matematika*

IV dalyko –lietuvių
kalbos ir literatūros –
valst. arba mok.
brandos egzamino
svertinis koeficientas

1

2

6531JX016

Informacijos valdymas

6531JX017

Organizacijos komunikacija
Socialinis darbas

6531JX018

6531LX083

Buhalterinė apskaita
Gamybos ir logistikos vadyba
Finansai
Įmonių ir įstaigų administravimas
Tarptautinis verslas
Turizmas ir viešbučiai

6531EX047

Aplinkos apsauga

6533EX002

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

6531LX079
6531LX080
6531LX081
6531LX082

6531EX048
6533EX003
6531EX050
6531EX051

6531BX021

Informacinių sistemų technologija

6531BX022

Multimedijos technologijos

3

4

5

6

7

8

0,2

0,2

Istorija (brandos egz.
arba metinis pažymys)
0,2

istorija
0,4
matematika
0,2
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

0,2

0,2

Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
lietuvių kalba ir
informacinės
literatūra (gali būti ir
0,4
technologijos
mokyklinis)

matematika

0,4

istorija arba
geografija*

0,2

0,2

istorija
0,4
matematika
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
chemija arba
fizika*

0,2

0,2

matematika

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,2

fizika

Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
informacinės
matematika
0,4
technologijos
0,2
arba fizika*

* – į konkursinį balą įskaitomas aukštesnį įvertinimą turintis dalykas
** – bet kurio dalyko, nesikartojančio su kitais dalykais, kurio einamaisiais metais organizuojamas brandos egzaminas
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3.3. Papildomi kriterijai ir papildomi balai
3.3.1. Papildomų kriterijų įtaka konkursiniam balui nustatoma pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017
metais tvarkos aprašo“ 11 punktą:
3.3.1.1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų, nurodytų aprašo 4 ir 5 prieduose, prizinių vietų laimėtojams skiriami papildomi balai:
I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas;
šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams:
I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasėse parodyti pasiekimai);
3.3.1.2. asmenims, stojantiems į koleginių studijų programas, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su
pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų
darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedamas 1 balas;
3.3.1.3. asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą po 2011 metų rugsėjo 1 d., pridedama 0,5 balo;
3.3.1.4. užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12
klasėje (gimnazijos I-IV klasėje) ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pridedamas 1 balas.
3.3.2. Asmenims, stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Kolegijoje skiriami papildomi balai už šiuos pasiekimus:
3.3.2.1. baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo;
3.3.2.2. ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 0,5 balo;
3.3.2.4. stojantiems į kosmetologijos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų
dailės programas – 0,5 balo;
3.3.2.5. stojantiems į informacinių sistemų technologijos, multimedijos technologijų studijų programas, baigusiems jaunųjų programuotojų
mokyklas – 0,5 balo;
3.3.2.6. stojantiems į informacijos paslaugų studijų programą, turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo;
3.3.2.7. stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo;
3.3.2.8. stojantiems į burnos higienos studijų programą, turintiems gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo.
3.3.3. Stojantieji per bendrąjį priėmimą, turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus duomenis turi nurodyti teikdami prašymą
studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, o įrodančius dokumentus pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji kvietimą
studijuoti studijų sutarčių pasirašymo metu dokumentų originalus turi pateikti priėmimo tarnybai.
3.3.4. Stojantieji per tiesioginį priėmimą dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus, pristato Kolegijos priėmimo tarnybai arba fakultetų
dekanatams.
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4. Priėmimo vykdymas
4.1. Stojantieji į Kolegiją priimami per bendrąjį priėmimą arba per tiesioginį priėmimą.
4.1.1. Bendrasis priėmimas į valstybės finansuojamas studijų vietas (vf), į studijų vietas su studijų stipendijomis (vnf / st, daugiau informacijos
Valstybinio studijų fondo svetainėje) ir į nefinansuojamas studijų vietas (vnf) vykdomas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui
organizuoti (LAMA BPO, www.lamabpo.lt) nustatyta tvarka. Procedūros ir datos – 4.1 lentelėje.
4.1 lentelė

Bendrojo priėmimo vykdymas
Bendrojo priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Prašymų priimti studijuoti registravimas (tik internetu) www.lamabpo.lt
2017-06-01 – 2017-07-19 17 val.
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Pirmasis
etapas
Pagrindinis
priėmimas
Antrasis
etapas

www.lamabpo.lt

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-07-24 iki 12 val.

www.lamabpo.lt

Sutarčių su pakviestaisiais į Kolegiją pasirašymas*

2017-07-25 – 2017-07-27 17 val.

Kolegijos priėmimo tarnyboje

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-07-28 12 val.

www.lamabpo.lt

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2017-07-28 12 val. – 2017-07-30 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-01 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais į Kolegiją pasirašymas*

2017-08-02 – 2017-08-03 17 val.

Kolegijos priėmimo tarnyboje

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-08-04 12 val.

www.lamabpo.lt

2017-08-10 –
2017-08-16 17 val.

www.lamabpo.lt

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir
kolegijas teikimas**
Papildomas priėmimas

Vieta ir pastabos

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų sertifikatų ir kitų dokumentų elektroninis
pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Kvietimo studijuoti paskelbimas

www.lamabpo.lt

2017-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais į Kolegiją pasirašymas* 2017-08-22 – 2017-08-23 17 val.
* Sutartys pasirašomos Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Nepasirašius sutarties nurodytu laiku, kvietimas studijuoti panaikinamas.

Kolegijos priėmimo tarnyboje

** Prašymus į valstybės finansuojamas vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pirmame etape pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų.
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4.1.2. Tiesioginis priėmimas (tik į valstybės nefinansuojamas vietas (vnf)) vykdomas Kolegijoje. Procedūros ir datos – 4.2 lentelėje.
4.1.2.1. Tiesioginis priėmimas organizuojamas ir vykdomas konkurso tvarka. Konkursinis balas formuojamas pagal šių taisyklių 3 p.
nurodytus principus.
4.1.2.2. Stojantieji prašymus, pildomus Kolegijoje (3,4,5 priedai), ir kitus dokumentus pateikia Kolegijos priėmimo tarnybai (priimami
studijuoti fakulteto teikimu – fakulteto dekanatui).
4.1.2.3. Prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip tris pageidavimus. Vienas pageidavimas suprantamas kaip studijų programos ir studijų
formos (nuolatinės ar ištęstinės) nurodymas.
4.1.2.4. Pageidavimus prašyme stojantieji pateikia prioritetų mažėjimo tvarka.
4.1.2.5. Apeliacijos dėl konkursinio balo skaičiavimo pateikiamos priėmimo komisijai raštu per 1 darbo dieną nuo priėmimo rezultatų
paskelbimo. Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos.
4.2 lentelė

Tiesioginio priėmimo vykdymas
Tiesioginio priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Prašymų studijuoti, 2016 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo
dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo
skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2017-03-01, tęsiama kol
užpildomos laisvos studijų vietos

Prašymų studijuoti, 2017 m. ar anksčiau įgyto vidurinio išsilavinimo
dokumentų, kitų reikalingų dokumentų teikimas, konkursinio balo
skaičiavimas, studijų sutarčių pasirašymas

Nuo 2017-07-10, tęsiama kol
užpildomos laisvos studijų vietos

Vieta ir pastabos

Fakultetų dekanatai ir Kolegijos
priėmimo tarnyba, Kolegijos mokymo
paslaugų centro skyriai Mažeikiuose ir
Telšiuose

4.2. Asmenys, tiesioginiame priėmime pasirašę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį, gali dalyvauti bendrajame priėmime dėl valstybės
finansuojamų ir nefinansuojamų vietų, jei atitinka šių taisyklių 2 p. Gavus labiau pageidaujamą kvietimą, ankstesnė studijų sutartis gali būti
nutraukiama rašytiniu prašymu, pasirašoma nauja studijų sutartis.

5. Reikalingi dokumentai
5.1. Pakviestieji studijuoti Kolegijoje dokumentus pateikia Kolegijos priėmimo tarnybai (arba fakulteto dekanatui, jei stoja per tiesioginį
priėmimą) studijų sutarčių pasirašymo metu. Prašymas skirti bendrabutį pildomas studijų sutarties pasirašymo metu.
5.1.1. Pagrindiniai dokumentai:
11






pasas arba asmens tapatybės kortelė
brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
registracijos įmokos kvitas (žr. p. 6)
1 nuotrauka (3x4 cm); planuojantiems gyventi bendrabutyje – dar 1 nuotrauka, pateikiama pasirašant bendrabučio nuomos
sutartį.
5.1.2. Papildomi dokumentai (jei yra):
 dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
 pažyma apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius
 tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatas
 profesinį arba aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai
 dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į papildomus balus (žr. p. 3.3.)
 dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į registracijos mokesčio lengvatas (žr. p. 6.)
 jei dokumentus pateikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas, stojančiojo asmens dokumento kopija, įgaliotojo asmens dokumento
kopija.
5.2. Dokumentų originalai parodomi; patvirtintos dokumentų kopijos arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai paliekami būsimai studento
bylai formuoti. Dokumentų kopijos tvirtinamos Kolegijos priėmimo tarnyboje arba fakultetų dekanatuose.
5.3. Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro arba sudarytas informacinių technologijų
priemonėmis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (https://igaliojimai.lt ).
6. Registracijos įmoka
6.1. Stojantieji į Kolegiją, gavę kvietimą studijuoti, prieš pasirašydami studijų sutartį, sumoka registracijos įmoką – 0,5 BSI* (19 Eur).
6.2. Mokėjimą įrodančius dokumentus reikia pateikti Kolegijos priėmimo tarnybai. Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:
6.2.1. Grynaisiais pinigais Kolegijos finansų skyriaus kasoje.
6.2.2. Grynaisiais pinigais arba internetu į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606
Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241.
Įmokos pavadinimas – registracijos įmoka.
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą.
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6.3. Registracijos įmoka negrąžinama.
6.4. Nuo registracijos įmokos atleidžiami:
6.5.1. asmenys, gimusieji 1992 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų
namų auklėtiniai;
6.5.2. asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis.
6.5. Asmenims, kuriems nustatytas 30–45 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka sumažinama 50 proc.
* Registracijos įmokos dydis patvirtintas Kolegijos tarybos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. KTN-6. Registracijos įmoka išreiškiama BSI (bazinės
socialinės išmokos) dydžiais. BSI dydis (1 BSI=38 Eur) patvirtintas LR Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 924. Pasikeitus LR Vyriausybės nustatytam
BSI dydžiui, keičiasi ir registracijos įmokos piniginė išraiška.

7. Metinė studijų kaina
Studentai, priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, moka Kolegijos tarybos nustatytą studijų kainą. Studijų kaina, išreikšta
BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiais, nurodoma studijų sutartyje ir sumokama pagal studijų sutartyje nurodytus terminus.
Metinė studijų kaina pagal studijų krypčių grupes
Studijų krypčių grupės

Metinė studijų kaina
(BSI)
Nuolatinės
studijos

Ištęstinės
studijos

Socialinių mokslų
Verslo ir viešosios vadybos

30

22,5

Sveikatos mokslų
Informatikos mokslų
Inžinerijos mokslų

40

30

Studijų kainos piniginė išraiška pateikiama šių taisyklių 2 priede. Pasikeitus LR Vyriausybės nustatytam BSI dydžiui, keičiasi ir studijų kainos
piniginė išraiška.
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8. Priėmimo tarnyba
Kolegijos priėmimo tarnybos kontaktinė informacija:
Šiaulių valstybinės kolegijos centriniai rūmai (Aušros al. 40, Šiauliai), 211 kab.
Tel. (8 41) 52 37 69
Mob. tel. +370 615 97 114
Faksas (8 41) 52 50 91
El. p. adresai: priemimas@svako.lt, administracija@svako.lt
Informacija internete: www.svako.lt –> Stojantiesiems
9. Kita informacija
9.1. Informacija apie priėmimą skelbiama Kolegijos interneto puslapyje www.svako.lt ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto puslapyje www.lamabpo.lt
9.2. Visais priėmimo taisyklėse numatytais ir nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus įsakymu sudaryta Studentų priėmimo
komisija, studentų priėmimą vykdo priėmimo tarnyba ir fakultetai.
9.3. Asmenys, nurodyti šių taisyklių 1 priedo 1 punkte, įgiję išsilavinimą užsienio institucijose, priimami studijuoti Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka (žr. 1 priedą).
9.4. LR Vyriausybei, LR švietimo ir mokslo ministerijai, LAMA BPO pakeitus teisės aktus, susijusius su studentų priėmimo vykdymu, šios
taisyklės pagal naujus teisės aktus patikslinamos per 5 (penkias) darbo dienas nuo teisės akto paskelbimo, tikslinimai įforminami Kolegijos
direktoriaus įsakymu.
_________________________________
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai

Studentų priėmimo specialistė

Ekonomistė

Danutė Valentienė
2017-04-13

Rasa Bražienė
2017-04- 13

Kristina Gideikienė
2017-04-13
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Šiaulių valstybinės kolegijos
studentų priėmimo 2017 m. taisyklių
1 priedas

ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE AR PAGAL TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO
PROGRAMAS, PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ VALSTYBINĘ KOLEGIJĄ TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgiję asmenys gali dalyvauti bendrajame priėmime ir
būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.
V-9 patvirtinto „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į
valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka, jeigu jie:
1.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
1.2. yra turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės
narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
1.3. yra užsienio lietuviai.
2. Stojantieji pateikia bendrąjį priėmimą organizuojančiai institucijai – LAMA BPO – šiuos dokumentus:
2.1. Studijų kokybės vertinimo centro (www.skvc.lt) sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo (žr. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 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“) (užsienyje įgytas išsilavinimas turi būti pripažintas lygiaverčiu
Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui). Šis reikalavimas netaikomas asmenims, išsilavinimą įgijusiems pagal Europos bakalaureato
diplomo programą.
2.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo. Šis reikalavimas netaikomas asmenims,
išsilavinimą įgijusiems pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą).
2.3. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą, jei asmuo stoja į studijų programą, vykdomą
lietuvių kalba ir negali dokumentais įrodyti lietuvių kalbos mokėjimo. Stojant į Kolegijos Informacijos valdymo ir Organizacijos komunikacijos studijų
programas lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi būti C1, į likusias Kolegijos studijų programas – B2.
2.4. Dokumentus, įrodančius atitikimą šio priedo 1 punkto reikalavimams.
3. Konkursinio balo sudarymo principai nurodyti priėmimo į Šiaulių valstybinę kolegiją 2017 m. taisyklių 3 punkte. Užsienio lietuviams pridedamas 1
papildomas balas, o asmenims, baigusiems mokyklas, kurių sąrašas pateikiamas „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo“ 3
priede, – dar 1 papildomas balas.
4. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys šio priedo 1 punkte nurodytų kriterijų, priimami studijuoti savo lėšomis konkurso
tvarka per tiesioginį priėmimą pagal Užsieniečių priėmimo į Šiaulių valstybinę kolegiją taisykles.
5. Priimti į Kolegiją asmenys, pasirašydami studijų sutartį, Kolegijos priėmimo tarnybai turi pateikti šio priedo 2 punkte ir šių taisyklių 5 punkte
nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas. Dokumentai ar jų vertimai turi būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalba.

Šiaulių valstybinės kolegijos
studentų priėmimo 2017 m. taisyklių
2 priedas
Metinė studijų kaina ŠVK studentams, priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2017 metais

Studijų krypčių grupės

Valstybinis
kodas

Studijų programos pavadinimas

6531GX030
6531GX031

Bendrosios praktikos slauga
Burnos higiena
Dietetika
Kineziterapija
Kosmetologija
Informacijos valdymas
Organizacijos komunikacija
Socialinis darbas
Buhalterinė apskaita
Finansai
Gamybos ir logistikos vadyba
Įmonių ir įstaigų administravimas
Tarptautinis verslas
Turizmas ir viešbučiai
Informacinių sistemų technologija
Multimedijos technologijos
Aplinkos apsauga
Automatikos ir elektros inžinerija
Automobilių techninis eksploatavimas
Autotransporto elektronika
Statyba
Transporto logistikos technologijos

Sveikatos mokslai

Socialiniai mokslai

Verslo ir viešoji vadyba

Informatikos mokslai

Inžinerijos mokslai

6531GX032
6531GX033
6531JX016
6531JX017
6531JX018
6531LX079
6531LX080
6531LX081
6531LX082
6531LX083
6531BX021
6531BX022
6531EX047
6533EX002
6531EX048
6533EX003
6531EX050
6531EX051

Metinė studijų kaina
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos
BSI*
Eur
BSI*
Eur

40

1520

30

1140

22,5

855

30

1140

22,5

855

40

1520

30

1140

40

1520

30

1140

-

* BSI (bazinės socialinės išmokos) dydis (38 Eur) patvirtintas LR Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 924. Pasikeitus LR Vyriausybės nustatytam BSI dydžiui, keičiasi ir
studijų kainos piniginė išraiška.

