Reikalavimai stojantiems į ŠVK 2018 metais
(studijų programų sąrašas gali būti koreguojamas, informaciją sekite www.svako.lt > Stojantiesiems)

1. MINIMALŪS REIKALAVIMAI stojantiems į valstybės finansuojamas vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje:
Iki 2014 m. įskaitytinai vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienyje asmenims,
atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos asmenims pakanka turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (atestatą);
2015 m. ar vėliau vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys privalo būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą – jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2015–2018 m.;
 užsienio kalbos (anglų, prancūzų ar vokiečių) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu (16 balų įvertinimas) arba
tarptautinį užsienio kalbos egzaminą – jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2015–2018 m.;
 matematikos valstybinį brandos egzaminą:
o ne žemesniu nei patenkinamu lygiu (16 balų įvertinimas) – jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2016–2017 m.;
o ne žemesniu nei pagrindiniu lygiu (36 balų įvertinimas) – jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2018 m.
Stojantiems į ŠVK valstybės nefinansuojamas vietas pakanka turėti brandos atestatą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas iki
2017 m. įskaitytinai. Vidurinį išsilavinimą įgijusieji 2018 m. turės būti išlaikę bent 1 valstybinį brandos egzaminą.

2. KONKURSINIS BALAS (sudaromas iš 4 brandos atestato dalykų)
Konkursiniai dalykai
III dalyko*
brandos
egzamino
svertinis
koeficientas**

IV dalyko – lietuvių
kalbos ir literatūros –
valstybinio
ar mokyklinio brandos
egzamino svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
istorija
0,4
matematika
0,2

0,2

0,2

0,2

istorija 0,2
(brandos egzaminas arba
metinis pažymys)

0,2

0,2

I (pagrindinis) dalykas*
Studijų programos

valstybinis
brandos
egzaminas

svertinis
koeficientas

II dalykas*
brandos
egzaminas

svertinis
koeficientas

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI
Bendrosios praktikos slauga
Burnos higiena
NAUJA: Dietetika
Kineziterapija

biologija

0,4

chemija arba
matematika***

Kosmetologija
Socialinis darbas

Informacijos valdymas
Organizacijos komunikacija

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
lietuvių kalba ir
informacinės
literatūra (gali būti
0,4
0,2
technologijos
ir mokyklinis)
Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

Buhalterinė apskaita
Finansai
NAUJA: Gamybos vadyba ir logistika

matematika

0,4

Įmonių ir įstaigų administravimas

istorija arba
geografija***

0,2

Tarptautinis verslas
Turizmas ir viešbučiai
Aplinkos apsauga

istorija
0,4
matematika
0,2
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
chemija arba
0,2
fizika***

NAUJA: Automatikos ir elektros inžinerija
Automobilių techninis eksploatavimas
Autotransporto elektronika

matematika

0,4
fizika

0,2

0,2

0,2

Statyba
Transporto logistikos technologijos
Informacinių sistemų technologija
Multimedijos technologijos

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

0,2

0,2

* Pirmojo (pagrindinio) dalyko egzamino įvertinimas negali būti keičiamas metiniu pažymiu. Kai kuriais atvejais vietoje antrojo ar trečiojo dalyko
egzamino įvertinimo gali būti imamas metinis pažymys:
 stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas;
 stojantiems į valstybės finansuojamas vietas lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos egzaminai yra privalomi, todėl
vietoje šių dalykų egzaminų įvertinimų metiniai pažymiai negali būti imami, tačiau kitų dalykų – gali.
** Trečiuoju gali būti laikomas bet kuris dalykas iš brandos atestato, kurio brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, tačiau jis neturi
sutapti su kitais dalykais. Baigusiems profesines mokyklas ir stojantiems į inžinerijos ir informatikos studijų krypčių programas, trečiojo dalyko
įvertinimu gali būti laikomas kompetencijų, įgytų siekiant IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas arba kvalifikacinis egzaminas (baigusiems profesines
mokyklas iki 2012 m. įskaitytinai), imamas teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
*** Į konkursinį balą įskaitomas didesnį įvertinimą turintis dalykas.

Išsamūs studijų programų aprašymai – www.svako.lt (meniu punktas „Stojantiesiems“) ir www.aikos.smm.lt.

Kiti kriterijai stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas
Lietuvos aukštosiose mokyklose 2018 m.
Už mokymosi pasiekimus ar socialiai aktyvią veiklą stojantiesiems prie konkursinio balo gali būti
skiriama papildomų balų – taip padidinama įstojimo tikimybė.
Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo įvertinimas, ne žemesnis nei 9
Atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos
(vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasių laimėjimai)
Šalies olimpiadų, konkursų prizinės vietos
(vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasių laimėjimai)

Kriterijaus vertė
0,25 balo
0,5 balo
I vieta – 2,5 balo
II vieta – 1,5 balo
III vieta – 1 balas
I vieta – 1,5 balo
II vieta – 1 balas
III vieta – 0,5 balo
1 balas

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 arba nacionalinėje savanoriškoje jaunimo veikloje ne trumpiau
0,25 balo
negu 3 mėnesius
Išsamus kriterijų sąrašas: „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos
aprašo“ 3 priedas.

AKTUALU:
MAKSIMALUS konkursinis balas be papildomų balų – 10, su papildomais balais – 12,5.
MINIMALUS konkursinis balas 2017 m. – 1,6 (taikomas nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų
ir studijų finansavimo pobūdžio).

Stojantiems į Šiaulių valstybinės kolegijos valstybės nefinansuojamas vietas pagal 2016 m.
galiojančią tvarką gali būti skiriama papildomų balų ir už šiuos pasiekimus:

 baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir
verslas“ – 0,5 balo;
 stojantiems į Kosmetologijos studijų programą, jeigu jie baigę menų mokyklų dailės skyrius,
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas – 0,5 balo;
 stojantiems į Informacinių sistemų technologijos, Multimedijos technologijų studijų programas, jeigu jie
baigę jaunųjų programuotojų mokyklas – 0,5 balo;
 stojantiems į Informacijos paslaugų studijų programą, jeigu jie turi ECDL pažymėjimą (pradmenų ar
pagrindinį) – 0,5 balo;
 stojantiems į Bendrosios praktikos slaugos studijų programą, jeigu jie turi slaugytojo padėjėjo
kvalifikaciją – 0,5 balo.

