
LAMA BPO 

2018 m. reikalavimai stojantiesiems aukštosiose mokyklose 

 

Aukštoji 

mokykla 

Minimalus 

konkursinis balas 

(GE nustatyti 

papildomi balai į jį 

įskaičiuojami) 

Ar AM taisyklėse 

nurodyti 

papildomi balai 

įskaičiuojami į 

minimalų 

konkursinį balą  

Minimalūs rodikliai 

į VNF vietas 

Baziniai kariniai 

mokymai, 

privalomoji karo 

tarnyba 

Papildomi balai į VNF vietas 

Universitetai 

ASU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 -

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

BU FV Netaikomas – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

Nepridedama – 

EHU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

LKA 3,6 (į vf vietas) 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

VNF vietų nėra; 

(netaikoma 25 balų 

matematikos VBE 

0,5 balo 

pridedama   

(į visas studijų 

 

PASTABA: papildomi balai į VF vietas (greta nurodytų GE) 

 asmenims, baigusiems kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“, 

prie konkursinio balo pridedama 0,1 balo; 



kartelė 2018 m. 

abiturientams į VF 

vietas) 

programas)  šauliams, pateikusiems šaulio pažymėjimą, prie konkursinio balo 

pridedama 0,3 balo; 

 Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariams savanoriams prie 

konkursinio balo pridedama 0,3 balo. 

ISM 

4 (į vnf/st vietas); 

3,6 (į vnf vietas); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m.  

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Baigusiems Tarptautinio bakalaureato programą 0,30; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement pažymėjimą su pagyrimu 

0,20; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement tarptautinio mokinių 

bendrovių konkurso nugalėtojo/prizininko pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement respublikinio mokinių 

bendrovių konkurso nugalėtojo/prizininko pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems Lietuvos Junior Achievement kompiuterinio 

modeliavimo nugalėtojo/prizininko pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą 

0,20; 

 gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą 

su pagyrimu   0,20; 

 gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo 

programos dalyvio pažymėjimą 0,10; 

 gavusiems „ISM Moksleivių universiteto“ pažymėjimą 0,15; 

 gavusiems „Sėkmės mokyklos“ pažymėjimą 0,10. 

KTU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 - 

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

KU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2016 -

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

LCC 3,6 (visiems); – Išlaikytas 1 VBE ir 0,5 balo – 



netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

vidurinį išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

LMTA 4 (visiems) – 

Išlaikytas 1 VBE ir 

vidurinį išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama į 

Muzikos atlikimo 

programą 

„Dirigavimas 

kariniam 

pučiamųjų 

orkestrui“ 

– 

LSU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 - 

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

LSMU 

6 (Medicina); 

6 (odontologija); 

4,5 (veterinarinė 

medicina); 

4 (farmacija); 

3,6 (gyvulininkystės 

technologijos ir 

gyvūnų mokslas); 

4 (kitos studijų 

programos); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Pagal minimalių 

rodiklių įsakymą V-

888 į visas studijų 

programas ir 

vidurinio 

išsilavinimo įgijimo 

metus  

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

MRU 

3,6 (į vnf/st vietas); 

3 (į vnf vietas) 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai  

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 -  

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Stojantiesiems į visas programas, baigusiems Lietuvos Junior 

Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir 

respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams. 

Pridedama 0,7 balo;  

 stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016 - 2018 

m. baigę Lyderystės akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedama 

0,7 balo; 



2018 m.  1 balas pridedamas stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu 

jie yra 2016 - 2018 m. baigę MRU Karaliaus Sedžiongo instituto 

korėjiečių kalbos ir kultūros kursus ir gavusiems sertifikatą; 

 stojantiesiems į teisės, teisės ir muitinės veiklos,  teisės ir 

penitencinės veiklos, teisės ir ikiteisminio tyrimo, teisės ir policijos 

veiklos studijų programas, jeigu jie yra 2016 - 2018 m. Jaunojo 

teisininko akademiją (0,7 balo) arba Teisinių žinių olimpiados ar 

baigiamųjų darbų I - III vietos laimėtojai: I vietos laimėtojui 

pridedamas 1 balas; II vietos laimėtojui pridedama 0,7 balo; III vietos 

laimėtojui pridedama 0,5 balo;  

 stojantiesiems į finansų industrijos, tarptautinės apskaitos ir audito 

studijų programas, jeigu jie yra 2016 - 2018 m. Jaunojo finansininko 

akademiją. Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas;  

 stojantiesiems į visas studijų programas, jeigu jie yra 2016-2018 

m. baigę Karjeros planavimo akademiją. Gavusiems pažymėjimą 

pridedamas 1 balas; 

 stojantiesiems į dalykinės anglų ir kita užsienio k. (prancūzų, 

vokiečių ar korėjiečių), vertimo ir redagavimo studijų programas, 

jeigu jie yra 2016 - 2018 m. baigę Jaunojo filologo akademiją. 

Gavusiems pažymėjimą pridedamas 1 balas. 

Už kelių akademijų baigimą balas pridedamas tik vieną kartą 

(didžiausias). Už skirtingas akademijas skirti papildomi balai 

nesumuojami. 

ŠU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 - 

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

1 balas: 

 VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos absolventams (gimnazijos 

kodas 195473755); 

 asmenims, turintiems ne mažesnę nei vieneri metai studijų kryptį 

atitinkančią profesinę patirtį ar savanoriškos veiklos patirtį; 

 neakivaizdinės jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“, Jaunųjų 

kompiuterininkų mokyklos, Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos 

absolventams . 

0,5 balo: 

 kitų Šiaulių universiteto partnerinių gimnazijų ir vidurinių 

mokyklų, profesinio rengimo centrų absolventams; 

 asmenims, baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, 

atitinkančias studijų kryptį. 



VDA 

3,6 (visiems) 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

VGTU 

4 (Architektūra, 

bioinžinerija); 

3,6 (kitos studijų 

programos); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2016 - 

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Stojantiesiems, pateikusiems Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto Jaunojo inžinieriaus sertifikatą (pridedamas 1 balas); 

 stojantiesiems, pateikusiems Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto pažymėjimą apie dalyvavimą VGTU klasių užsiėmimuose 

(pridedamas 1 balas); 

 stojantiesiems, pateikusiems dokumentą, liudijantį Jaunųjų 

architektų ir dizainerių mokyklos baigimą (pridedamas 1 balas); 

 stojantiesiems, baigusiems Lietuvos Junior Achievement 

programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio 

mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos 

Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio 

modeliavimo konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior 

Achievement kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojams 

ir dalyviams (pridedamas 1 balas konkursų laimėtojams ir 0,5 balo – 

konkursų dalyviams ir baigusiesiems Lietuvos Junior Achievement 

programas); 

 stojantiesiems, pateikusiems pažymėjimą, liudijantį parengiamųjų 

mokomųjų dalykų kursų „Parengiamieji VGTU kursai – norintiems 

studijuoti“ baigimą (pridedamas 1 balas); 

 VGTU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventams 

(pridedama 0,5 balo)  

Sumuojami papildomi balai suteikti už skirtingas veiklas ir/ar 

pasiekimus. 

VU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2016 - 

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Asmenims, baigusiems Verslo mokyklos (anksčiau – Vilniaus 

universiteto Tarptautinio verslo mokyklos) verslumo akademiją ir 

stojantiems į Verslo mokyklos studijų programų valstybės 

nefinansuojamas vietas, prie konkursinio balo papildomai pridedama 

0,5 balo; 

 baigusiems Filosofijos fakulteto Rytų kalbų mokyklą (RKM) ir 

stojantiems  į „Azijos studijų“ (Artimųjų Rytų studijų, japonologijos, 

Pietų Azijos studijų, sinologijos) programą – prie konkursinio balo 

papildomai pridedama 0,5 balo, jei išklausyti du bet kurios Azijos ar 

Artimųjų Rytų kalbos lygiai. Prie konkursinio balo papildomai 

pridedamas 1 balas, jei išklausyti keturi bet kurios Azijos ar Artimųjų 

Rytų kalbos lygiai; 



 baigusiems  Fizikos fakulteto papildomojo ugdymo mokyklą 

„Fizikos olimpas“ ir stojantiems į Fizikos fakulteto studijų programas 

– prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo; 

 baigusiems Jaunųjų istorikų mokyklą (organizuoja Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras) ir stojantiems į Istorijos 

fakulteto studijų programas – prie konkursinio balo papildomai 

pridedamas 1 balas; 

 laimėjusiems žurnalistikos rašinių konkursą, rengiamą Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakultete, ir stojantiems į „Žurnalistikos“ 

studijų programą – prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 

balo; 

 baigusiems Klasikų akademiją ir stojantiems į „Klasikinės (lotynų 

ir senovės graikų) filologijos“ programą – prie konkursinio balo 

papildomai pridedamas 1 balas; 

 baigusiems Academia.RU ir stojantiems į „Rusų filologijos“ 

programą – prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas; 

 baigusiems Baltų akademiją ir stojantiems į „Lietuvių filologijos“ 

ir / ar „Lietuvių filologijos ir užsienio (estų, naujoji graikų, turkų) 

kalbos“ programas – prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 

balas; 

 išklausiusiems parengiamuosius anglų kalbos kursus Kauno 

fakultete ir stojantiems į „Anglų ir kitos užsienio kalbos (švedų 

kalba)“ ir / ar „Audiovizualinio vertimo“ programas – prie 

konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo; 

 išklausiusiems parengiamuosius matematikos kursus Kauno 

fakultete ir stojantiems į „Ekonomikos ir vadybos“,  „Finansų ir 

apskaitos taikomųjų sistemų“, „Informacijos sistemų ir kibernetinės 

saugos“ (lietuvių k.), „Kultūros vadybos“ (lietuvių k.), „Rinkodaros 

technologijų“ programas – prie konkursinio balo papildomai 

pridedama 0,5 balo; 

 savanoriavusiems kultūros renginiuose (respublikinės ir 

tarptautinės reikšmės festivaliuose, meno bianalėse, kultūros renginių 

stovyklose ir pan.) ir stojantiems į „Kultūros vadybos“ (lietuvių k.) ir / 

ar „Lietuvių filologijos ir reklamos“ programas – papildomai 

pridedama 0,5 balo. 



VDU 

3,6 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2015 - 

2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Všį VDU ,,Rasos“ gimnazijos absolventams – 1,5 balo; 

 kitų VDU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų 

absolventams  – 1  balas; 

 asmenims, baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, 

Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių 

bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior 

Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio modeliavimo 

konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior Achievement 

kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso laimėtojams ir dalyviams  

–  1 balas.  

Kolegijos 

AK  

2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” 

vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo;  

• ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,25 balo; 

• atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar 

baigusiems bazinius karinius mokymus po 2011 metų rugsėjo 1 d. – 

0,5 balo;  

• baigusiems neformaliojo švietimo programas, stojantiems į tos 

pačios studijų krypties studijų programas – 0,5 balo;  

• stojantiems į visas Alytaus kolegijos studijų programas, 

baigusiems Jaunųjų informatikų akademiją – 0,5 balo;  

• turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo; 

• turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą, stojantiems į 

tos pačios studijų krypties programas – 0,5 balo; 

• stojantiems  į  bendrosios  praktikos  slaugos  studijų  programą,  

turintiems slaugytojo padėjėjo arba socialinio slaugytojo kvalifikaciją 

– 0,5 balo; 

• stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 0,5 balo. 

KK 2 (visiems) – 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 



išsilavinimą 2018 m. 

KMAIK 

2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Įskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

•  Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose –

0,5 balo; 

 stojantiems į Želdynų dizaino studijų programą, baigusiems menų 

mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės 

programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į Aplinkos inžinerijos informatikos studijų programą, 

baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL 

pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo. 

KVK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Stojantiems į visas studijų programas ir baigusiems profesines 

mokyklas – 1 balas; 

 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažiau kaip 6 

savaičių darbo patirties savanorystės programose – 0,5 balo; 

 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažesnę nei  

vienerių metų darbo patirtį studijų kryptyje, susijusioje su ketinama 

studijuoti studijų programa – 1,5 balo; 

 stojantiems į visas studijų programas ir ne mažiau kaip vienerius 

metus studijavusiems aukštojoje mokykloje Lietuvoje ar užsienyje – 

1 balas; 

 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir 

turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo; 

 stojantiems į socialinio darbo studijų programą, turintiems socialinio 

darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo. 

KTK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

•   Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą toje srityje, 

kurią planuoja studijuoti – 1 balas; 

•  KTK partnerinių gimnazijų, mokyklų, mokymo/rengimo/ugdymo 

centrų absolventams – 1 balas.  

KOK  

2 (į vnf/st vietas); 

0 (į vnf vietas); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo; 

 stojantiesiems, turintiems ne trumpesnį nei vienerių metų praktinio 

darbo stažą pagal pasirinktą specialybę – 0,5 balo; 

 stojantiems į koleginių studijų programas ir baigusiems ne tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 0,5 balo. 

LAJM 
2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

– 
Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

– 



brandos egzaminų dokumentas ir 1 

VBE 

programas) 

LTVK 

2 (į vnf/st vietas); 

2 (į vnf vietas); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

MK 

2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

PK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

•   Baigusiems Panevėžio kolegijos studijų programas  – 2 balai; 

•  baigusiems kitas aukštąsias mokyklas – 2 balai; 

•  turintiems Panevėžio kolegijos matematikos  mokyklos baigimo 

pažymėjimą – 1 balas; 

•  turintiems Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą (ECDL)  – 1 

balas; 

•  baigusiems formalaus ir neformalaus mokymo  programas – 0,5 

balo; 

•  baigusiems aukštesniąsias  mokyklas – 0,5 balo; 

• turintiems Europos kompiuterio vartotojo pagrindų pažymėjimą 

(ECDL START)  – 0,5 balo. 

SMK 

1 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

    Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,5 balo;  

 stojantiesiems, turintiems ne trumpesnį nei vienerių metų praktinio 

darbo stažą pagal pasirinktą specialybę (praktinio darbo stažas 

skaičiuojamas iki 2018-06-01) – 1 balas; 

 stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems ne tos 

pačios švietimo srities profesinio mokymo programas – 1 balas; 

 stojantiesiems į Programavimo ir multimedijos, Kompiuteriniai 

žaidimai ir animacija studijų programas ir baigusiems jaunųjų 

programuotojų ar kitas informacinių technologijų mokyklas  – 1 balas; 

 turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo; 

 jaunimo apdovanojimų “Kūrėjų karta” nominacijų laimėtojams – 1 

balas; 

 baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ 



vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo; 

 jaunimo apdovanojimų „Kūrėjų karta“ nominacijų laimėtojams – 1 

balas; 

 dalyvavusiems Socialinių mokslų kolegijos renginiuose „Test 

Drive“ ir „Pakrauk karjerą“ ir gavusiems pažymėjimus – 1 balas; 

 dalyvavusiems Socialinių mokslų kolegijos neformalaus ugdymo 

veiklose, iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose ir 

gavusiems pažymėjimus – 1 balas. 

ŠVK 

2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” 

vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,25 balo;  

 ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,2 balo; 

 stojantiems  į  kosmetologijos  studijų  programą,  baigusiems  

menų  mokyklų  dailės  skyrius,  neformaliojo  vaikų  švietimo  

mokyklų dailės programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į  informacinių sistemų technologijos,  multimedijos  

technologijų  studijų programas, baigusiems jaunųjų programuotojų 

mokyklas – 0,5 balo; 

 stojantiems į informacijos valdymo studijų programą, turintiems 

ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo;  

 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą, 

turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo; 

 stojantiems į odontologinės priežiūros studijų programą, turintiems 

gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo. 

ILK 

2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

TTVAM 

2 (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 



UK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m. 

0,5 balo 

pridedama   

(į visas studijų 

programas) 

 

 Baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” 

vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,25 balo;  

 ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 

0,2 balo;  

 baigusiems neformaliojo švietimo programas, stojantiems į tos 

pačios studijų krypties studijų programas – 0,5 balo;   

 stojantiems į informacinių sistemų inžinerijos studijų programą, 

baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas – 0,5 balo;  

 stojantiems į  technologijų, inžinerijos, informatikos mokslų 

studijų krypčių grupių studijų programas ir  turintiems ECDL 

pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo; 

 turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą, stojantiems į 

tos pačios studijų krypties programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į kosmetologijos studijų programą, baigusiems menų 

mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės 

programas – 0,5 balo; 

 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą, 

turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo;  

 stojantiems į burnos higienos studijų programą, turintiems 

gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo. 

VDK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Neįskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Gimnazijų ir mokyklų partnerių, su kuriomis Kolegija yra 

pasirašiusi tarpusavio bendradarbiavimo sutartis, absolventams, 

stojantiesiems į Kolegijos vykdomų studijų programų I kursą, 

suteikiamas 1 papildomas balas; 

 Asmenims, gimnazijose, mokyklose, specializuotose mokyklose 

lankiusiems neformaliojo meninio ugdymo (švietimo) programas 

(meno būrelius), kurie savo programos turiniu atitinka pasirinktos, 

Kolegijoje vykdomos, studijų programos kryptį:  

 stojantiesiems į dizaino krypties (P02) studijų programas (Mados 

dizaino studijų programą, Interjero dizaino studijų programą, 

Jungtinę interjero dizaino studijų programą, Grafinių 

komunikacijų dizaino studijų programą, Proceso ir paslaugų 

dizaino studijų programą) ir lankiusiems dizaino, dailės būrelius, 

dailės mokyklas skiriamas 1 papildomas balas.  

 stojantiesiems į medijų meno krypties (P07) studijų programą 

(Taikomosios fotografijos studijų programą) ir lankiusiems 

fotografijos, medijų, filmų (video) kūrimo būrelius, dailės 

mokyklas skiriamas 1 papildomas balas.  

 stojantiesiems į teatro krypties (P04) studijų programą (Vaidybos 

studijų programą) ir lankiusiems teatro, šokio, aktorystės, 

muzikos būrelius, muzikos mokyklas skiriamas 1 papildomas 



balas; 

 0,5   balo   skiriama asmenims,  dalyvavusiems  Kolegijos  

organizuojamose  kūrybinėse dirbtuvėse,  skirtose  bendrojo  ugdymo  

mokyklų,  gimnazijų  moksleiviams;     

 1 papildomas balas skiriamas asmenims, baigusiems Kolegijos 

organizuojamus vakarinius ir parengiamuosius kursus: 

 baigusiems parengiamuosius, akademinio piešimo 

(pradedantiesiems ir pažengusiems ilgieji/trumpieji) kursus ir 

stojantiesiems į dizaino krypties programas (Mados dizaino 

studijų programą, Interjero dizaino studijų programą, Jungtinę 

interjero dizaino studijų programą, Grafinių komunikacijų 

dizaino studijų programą, Proceso ir paslaugų dizaino studijų 

programą); 

 baigusiems  siuvimo  ir konstravimo  (pradedantiesiems  ir 

pažengusiems),  makiažo  ir  proginio grimo kursus ir 

stojantiesiems į Mados dizaino studijų programą; 

 baigusiems, kompiuterinės grafikos (Adobe Illustrator/Adobe 

Photoshop) kursus ir stojantiesiems į Grafinių komunikacijų 

dizaino studijų programą; 

 baigusiems kompiuterinės grafikos (3Ds Max ir V-Ray) kursus ir 

stojantiesiems į Interjero dizaino, Jungtinę interjero dizaino 

studijų programą; 

 baigusiems parengiamuosius fotografijos  (pradedantiesiems  ir  

pažengusiems), studijinės fotografijos, nuotraukų redagavimo 

pradedantiesiems, fotografijos naudojant natūralią šviesą kursus 

bei kompiuterinės  grafikos  (Adobe  Photoshop)  kursus  ir  

stojantiesiems  į  Taikomosios  fotografijos studijų programą. 

Dalyvavusiems keliose vakarinių kursų programose, papildomi balai 

nesumuojami. 

 Papildomai 2 balai skiriami asmenims jau baigusiems vieną studijų 

programą (specialybę) Vilniaus dizaino kolegijoje. 

VK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

– 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas. 

Išlaikytas 1 VBE, 

įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą 2018 m 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

– 

VTDK 2  (visiems); 

netaikomas 
– Vidurinį 

išsilavinimą 

0,5 balo 

pridedama  
– 



atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

liudijantis 

dokumentas 

(į visas studijų 

programas) 

VVK 

2  (visiems); 

netaikomas 

atleistiems nuo 

brandos egzaminų 

Įskaičiuojami 

AM taisyklėse 

nurodyti balai 

Vidurinį 

išsilavinimą 

liudijantis 

dokumentas 

0,5 balo 

pridedama  

(į visas studijų 

programas) 

 

 Baigusiems profesinio mokymo programas – 0,5 balo; 

 baigusiems bakalauro studijas – 1 balas; 

 baigusiems magistro studijas – 2 balai; 

 motyvacijos įvertinimas 0,5, 1 arba 1,5 balo.  

 


