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AKTUALI REDAKCIJA 

PATVIRTINTA  

Kauno kolegijos Akademinės tarybos  

2018 m. vasario 22  d. nutarimu Nr. (2.2.)-3-5 

 

 

PRIĖMIMO Į KAUNO KOLEGIJĄ 2018 M. TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priėmimo į Kauno kolegiją taisyklės (toliau – Priėmimo taisyklės) nustato priėmimo į Kauno 

kolegijos (toliau – Kolegijos) studijas bendrąsias sąlygas ir priėmimo ypatumus. Taisyklės reglamentuoja 

priėmimą į nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studijų programas bei priėmimą į dalies studijas. 

2. Šiame dokumente naudojamos pagrindinės sąvokos: 

2.1. konkursinis balas - skaitinė konkursinio balo sudedamųjų dalių išraiška, apskaičiuojama 

kiekvienam stojančiajam kiekvienoje studijų programoje; 

2.2. konkursinė eilė - pagal Priėmimo taisyklėse nustatytą atrankos kriterijų visumą mažėjimo tvarka 

sudarytas stojančiųjų sąrašas; 

2.3. studijų sutartis – dokumentas, nustatantis priimto studijuoti asmens ir Kolegijos tarpusavio 

teisinius santykius; 

2.4. stojantysis – asmuo, pretenduojantis į studijų vietą Kolegijoje ir dalyvaujantis konkurse jai 

užimti; 

3. Į Kauno kolegiją (toliau – Kolegija) priimami asmenys, turinys ne žemesnį, kaip vidurinį 

išsilavinimą. 

4. Asmenys, pageidaujantys studijuoti valstybės finansuojamose, valstybės nefinansuojamose 

studijų vietose arba gauti studijų stipendiją kviečiami konkurso tvarka stoti Bendruoju priėmimu į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas (toliau – Bendrasis priėmimas). Priėmimo tvarka aprašyta II skyriuje. 

5. Asmenys, dalyvavę Bendrajame priėmime ir jo metu nepasirašę studijų sutarties su Kolegija, 

bei nedalyvavę Bendrajame priėmime gali dalyvauti Instituciniame priėmime: 

5.1.  Asmenys, pageidaujantys užimti likusias laisvas vietas po Bendrojo priėmimo ir sutinkantys 

studijuoti savo lėšomis, kviečiami dalyvauti Tiesioginiame priėmime. Priėmimo tvarka aprašyta III skyriaus 

1 poskyryje. 

5.2.  Asmenys, pageidaujantys studijuoti atskirus Kolegijos studijų programoje dėstomus dalykus 

gali būti priimami į Dalies studijas klausytojo statusu. Priėmimo tvarka aprašyta III skyriaus 2 poskyryje. 

5.3.  Asmenys, turinys aukštąjį išsilavinimą arba studijavę daugiau, kaip vieną semestrą aukštojoje 

mokykloje gali būti priimami į aukštesnį semestrą. Priėmimo tvarka aprašyta III skyriaus 3 poskyryje. 

5.4.  Užsienio šalių piliečių (ne Europos Sąjungos Ir Europos Ekonominės Erdvės) priėmimo 

tvarka aprašyta III skyriaus 4 poskyryje. Įgijusiems išsilavinimą užsienio institucijose ir pretenduojantiems į 

valstybės finansuojamas vietas (pageidaujantiems dalyvauti bendrajame priėmime) priėmimo eiga 

pateikiama Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) 

interneto svetainėje www.lamabpo.lt 

 

II SKYRIUS 

BENDRASIS PRIĖMIMAS 

 

6. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos 

institucijos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMABPO) 

patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Bendrojo priėmimo tvarkos aprašas, priėmimo procedūros skelbiamos 

interneto svetainėje www.lamabpo.lt. 

7. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į valstybės 

finansuojamas vietas, jeigu jie yra: 

7.1.  Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės 

erdvės valstybių piliečiai; 

7.2. turintys nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės; 

7.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių 

bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę. 

 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
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Konkursinių eilių sudarymo principai 
 

8. Studijų programų, į kurias bus vykdomas priėmimas 2018 metais, sąrašas pateikiamas Priėmimo 

taisyklių 1 priede. 

9. Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą į kiekvieną studijų programą atskirai 

pagal studijų programos formą ir finansavimo būdą. 

10. Studijų kainos pagal studijų programas ir studijų formas pateikiamos Priėmimo taisyklių 3 ir 4 

prieduose. 

11. Konkursinis balas ir konkursinės eilės tiek į nuolatines, tiek į ištęstines studijas sudaromos pagal 

tuos pačius principus. Konkursinės eilės sudaromos konkursinio balo mažėjimo tvarka. 

 

Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas / nefinansuojamas studijų 

vietas 

 

12. Į Kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne žemesnis, nei 2,0 ir yra taikomas 

visiems stojantiesiems. 

13. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas: 

13.1. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2018 metais turi būti išlaikę: 

13.1.1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

13.1.2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą 

ne žemesniu, nei B1 lygiu; 

13.1.3. Matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu 

pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų programas,  ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu 

pretenduoja į kitų studijų krypčių studijų programas. Matematikos valstybinis brandos egzaminas 

neprivalomas stojantiesiems į menų studijų krypčių programas. 

13.2. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2017-2016 metais turi būti išlaikę: 

13.2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

13.2.2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą 

ne žemesniu, nei B1 lygiu; 

13.2.3. Matematikos brandos egzaminą (išskyrus stojantieji į menų krypčių grupės studijų 

programas); 

13.3. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2015 metais turi būti išlaikę: 

13.3.1. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

13.3.2. Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą 

ne žemesniu, nei B1 lygiu; 

13.4. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir anksčiau, taip pat atleistiems nuo 

brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų bei asmenims, įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, minimalus 

reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

14. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas: 

14.1. Vidurinį išsilavinimą įgiję 2018 metais turi būti išlaikę bent vieną valstybinį egzaminą. 

14.2. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2017 metais ir anksčiau, taip pat atleistiems nuo 

brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų bei asmenims, įgijusiems vidurinį 

išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, minimalus 

reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 
Poskyris ir jo punktai išdėstyti nauja redakcija  

Akademinės tarybos 2018 m. gegužės   2 d. nutarimu Nr. (2.2.)-3- 

 

Konkursinio balo sandara 

 

17. Konkursinio balo skaičiavimo, brandos egzaminų įvertinimų ir įskaitomų metinių pažymių 

perskaičiavimo principai numatyti LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 8 d. patvirtintu įsakymu 

Nr. V-121 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ II skyriuje. 

18. Konkursinį balą sudarantys dalykai ir jų svertiniai koeficientai pagal studijų programas 

pateikiami Priėmimo taisyklių 2 priede. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų 

konkursinių mokomųjų dalykų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus. 

Priėmimo konkursiniam balui apskaičiuoti naudojami pagrindiniai ir papildomi kriterijai: 
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18.1.  Pagrindiniai kriterijai yra šie: 

18.1.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;  

18.1.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; 

18.1.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; 

18.1.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko brandos 

egzamino (numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko) įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir literatūra 

yra pirmasis dalykas). 

18.2.  Papildomi kriterijai yra šie: 

 

Kriterijus Kriterijaus vertė 

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo 

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 

Pridedama stojantiesiems į visas studijų programas. 
0,5 balo 

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. 

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų 

pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) 

skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai 

sumuojami, tačiau tik vieną kartą. 

1 vieta – 2,5 balo; 

2 vieta – 1,5 balo; 

3 vieta – 1 balas 

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.  

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų 

pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) 

skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai 

sumuojami. 

1 vieta – 1,5 balo; 

2 vieta – 1 balas; 

3 vieta – 0,5 balo 

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 

1 balas 

Stojantiems instituciniu priėmimu ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo 

stažą pagal pasirinktos studijų programos kryptį  
1 balas 

Stojantiems į ugdymo krypčių studijų programas ir išlaikiusiems motyvacinį testą (0 

balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į 

paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas). 
1 arba 2 balai 

Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri 

yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai. 0,25 balo 

Pastaba: Suminė kriterijų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo. 

 

Stojamieji egzaminai ir testai 

 

19. Stojantiesiems į menų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupių studijų programas ir dantų 

technologijos studijų programą taikomi papildomi reikalavimai. 

19.1. Stojamuosius egzaminus, kurie yra privalomi stojant į menų studijų krypčių grupės studijų 

programas, organizuoja ir vykdo LAMA BPO. Dokumentai, reglamentuojantys stojamųjų egzaminų turinį, 

organizavimo ir vykdymo bei vertinimo tvarką pateikiami interneto svetainėje www.lamabpo.lt 

19.2. Stojantiems į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei Socialinės pedagogikos studijų 

programos valstybės finansuojamą studijų vietą privalomas motyvacijos įvertinimas. Motyvacijos 

patikrinimo testą organizuoja ir vykdo LAMA BPO. Dokumentai, reglamentuojantys stojamųjų egzaminų 

turinį, organizavimo ir vykdymo bei vertinimo tvarką pateikiami interneto svetainėje www.lamabpo.lt 

19.3. Stojantieji į dantų technologijos studijų programą privalo laikyti manualinių gebėjimų 

patikrinimo testą. Manualinių gebėjimų patikrinimo testo nuostatai tvirtinami kolegijos direktoriaus įsakymu 

ir skelbiami kolegijos interneto svetainėje www.kaunokolegija.lt ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 1 d.; 

19.3.1. Manualinių gebėjimų patikrinimo testas vertinamas „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Gavusieji 

testo įvertinimą „neįskaityta“ arba nelaikę testo, konkurse nei dėl valstybės finansuojamų, nei dėl valstybės 

nefinansuojamų vietų dalyvauti negali; 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.kaunokolegija.lt/
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19.3.2. Už manualinių gebėjimų patikrinimo testo laikymą ir atliktų užduočių vertinimą taikomas 

30,00 eurų mokestis. Nuo šio mokesčio atleidžiami stojantieji, 2018 metais lankę Kolegijoje organizuotus 

parengiamuosius kursus ir asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų, vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 

1993 metais ir jaunesni. 

20. Stojamųjų egzaminų, motyvacinio testo bei manualinių gebėjimų patikrinimo testo laikymo 

tvarkaraščiai pateikiami LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt. 

 

Priėmimo eiga 

 

21. Studentų priėmimas vykdomas pagal LAMA BPO patvirtintą grafiką: 

 

Prašymų studijuoti registravimas*. 

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, 

sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO 

informacinėje sistemoje, www.lamabpo.lt interneto svetainėje. 

2018-06-01 – 2018-07-23  

12 val. 

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija 

 

Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10 

Rezultatų skelbimas Iki 2018-07-12 

Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų 

programas motyvacijos vertinimas 
Sesija 2018-06-18 – 2018-07-10 

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija 

(tik dėl pateisinamų priežasčių 

nedalyvavusiems pagrindinėje 

sesijoje) 

Sesija 2018-07-16 – 2018-07-17 

Rezultatų skelbimas 2018-07-18 

Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos 

vertinimas 
2018-07-17 ir 2018-08-16 

Pagrindinis 

priėmimas 

Pirmas etapas 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-07-26 iki 12 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais 

pasirašymas aukštojoje mokykloje 

2018-07-27 – 2018-07-31 

17 val. (išskyrus liepos 28 

ir 29 d.) 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-01 12 val. 

Antras etapas 

Pageidavimų prioritetų prašymuose 

koregavimas 

2018-08-01 12 val. - 

2018-08-03 16 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-07 iki 12 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais 

pasirašymas aukštosiose mokyklose 

2018-08-08 – 2018-08-09 

17 val. 

Likusių laisvų vietų paskelbimas 2018-08-10 12 val. 

Papildomas priėmimas 

Atnaujintų prašymų studijuoti 

teikimas ir registravimas** 

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių 

užsienio kalbos egzaminų 

sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų 

dokumentų elektroninis pateikimas 

LAMA BPO informacinėje 

sistemoje 

2018-08-13 – 2018-08-17 

15 val. 

Kvietimo studijuoti paskelbimas 2018-08-21 iki 12 val. 

Sutarčių su pakviestaisiais 

pasirašymas aukštojoje mokykloje 

2018-08-22 – 2018-08-23 

17 val. 
* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir 

finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas ar 

motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, 

testo ar motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos. 

**Prašymas į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų 

sutarčių dėl valstybės finansuojamų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų. 

 

22. Prašymai dalyvauti bendrojo priėmimo konkursuose teikiami internetu LAMA BPO interneto 

svetainėje www.lamabpo.lt nurodytu adresu nuo 2018 birželio 1 d. iki 2018 liepos 23 d. 12 val. Jeigu 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
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numatyti stojamieji egzaminai arba motyvacinis testas, prašymų pateikimas užbaigiamas anksčiau - 24 val.  

iki pagrindinėje stojamųjų egzaminų (testų) sesijoje laikomo konkrečios studijų krypties egzamino (testo) 

dienos. 

23. Stojantieji turi užsiregistruoti internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje ir užpildyti 

nurodytus prašymo laukus. Tuo atveju, kai asmenims gali būti skiriami papildomi balai, pildant prašymą turi 

būti pažymėti atitinkami laukai. Pateikta informacija yra lyginama su įrašais valstybinėse duomenų bazėse. 

Papildomus balus suteikiančių dokumentų atitiktis tikrinama studijų sutarčių pasirašymo metu. 

24. Stojantysis kartu su prašymu dalyvauti bendrojo priėmimo konkursuose privalo pateikti 

reikalaujamus dokumentus: 

24.1. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių 2010-2018 metais, brandos atestatų duomenų pateikimas 

LAMA BPO informacinei sistemai vykdomas iš valstybinių duomenų bazių; 

24.2. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję seniau arba ne Lietuvoje, dokumentus pateikia pagal 

bendrojo priėmimo tvarkos taisykles (prie teikiamo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje įkelia 

reikalingus dokumentus elektronine forma).  

25. Pateiktus prašymus galima koreguoti nuo 2018 birželio 1 d. iki 2018 liepos 23 d. 12 val., taip 

pat ir papildomo priėmimo metu. Jei prašymas koreguojamas kelis kartus, galioja paskutinio koregavimo 

prašymas. Už prašymų koregavimą mokėti nereikia. 
 

Studijų sutarties pasirašymas 

 

26. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Kauno kolegija sudaro studijų sutartį. 

27. Priėmęs kvietimą studijuoti asmuo privalo sumokėti 40,00 eurų įmoką į Kolegijos sąskaitą.  

27.1.  Kolegijos sąskaitų rekvizitai: 

 

Gavėjas: Kauno kolegija 

Įmonės kodas: 1119 65284 

Gavėjo bankas: „SWEDBANK", AB 

Atsiskaitomoji sąskaita:  

LT28 7300 0100 0222 9776 

ARBA Gavėjas: Kauno kolegija 

Įmonės kodas: 1119 65284 

Gavėjo bankas: „Luminor Bank AB" 

Atsiskaitomoji sąskaita:  

LT93 4010 0425 0249 9574 

 

27.2. Nuo įmokos mokėjimo atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų arba globėjų, vaikų globos 

namų auklėtiniai, gimę 1992 metais ir jaunesni, taip pat iki 45 proc. darbingumo lygio asmenys. Šie asmenys 

kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. 

27.3. Nutraukus pasirašytą studijų sutartį sumokėta įmoka negrąžinama. 

28. Atvykdamas pasirašyti studijų sutartį stojantysis privalo pateikti šiuos dokumentus: 

28.1. asmens tapatybės kortelę arba pasą ir jo kopiją; 

28.2. asmens fotonuotrauką; 

28.3. brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus 

(originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus; 

28.4. pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus arba notaro patvirtintus šių 

dokumentų nuorašus; 

28.5. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos 

Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;  

28.6. kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus arba notaro patvirtintus jų nuorašus; 

28.7. dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų, arba notaro patvirtintus šių dokumentų 

nuorašus; 

28.8. dokumentus, patvirtinančius pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra 

ta pačia pavarde ar vardu ir jų kopijas; 

28.9. sumokėto studijų registravimo mokesčio kvitą. 

29. Pateiktų dokumentų nuorašai ar jų kopijos paliekamos aukštojoje mokykloje studento bylai 

formuoti.  

30. Jei pakviestasis studijuoti asmuo nurodytu laiku negali atvykti pasirašyti studijų sutarties, jis 

gali įgalioti kitą asmenį. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo 

turėti notaro patvirtintą raštišką arba informacinių technologijų priemonėmis Įgaliojimų registre 

(www.igaliojimai.lt) sudarytą ir užregistruotą stojančiojo įgaliojimą. 
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III SKYRIUS 

INSTITUCINIS PRIĖMIMAS 

 

1 poskyris 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS Į LIKUSIAS LAISVAS VIETAS 
 

31. Į Kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne žemesnis, nei 2,0 ir atitinka Švietimo 

ir mokslo ministerijos keliamus reikalavimus. 

32. Tiesioginis priėmimas vykdomas į Kolegijoje po bendrojo priėmimo likusias laisvas valstybės 

nefinansuojamas vietas: 

32.1. laisvos vietos konkursinėmis skelbiamos tuo atveju, jei po bendrojo priėmimo studijų 

programos formoje liko mažiau kaip 5 laisvos vietos; 

32.2. laisvos vietos skelbiamos nekonkursinėmis, jei pasibaigus bendrajam priėmimui liko 5 ar 

daugiau laisvų vietų. 

33. Pasibaigus bendrajam priėmimui likusių laisvų vietų sąrašas skelbiamas Kolegijos interneto 

svetainėje www.kaunokolegija.lt.  

34. Prašymas studijuoti teikiamas atvykus į Kolegiją. Stojantysis prašyme gali nurodyti tik vieną 

pageidavimą. 

35. Vykdant tiesioginį priėmimą skaičiuojamas konkursinis balas, sudaromos konkursinės eilės ir 

taikomas minimalaus konkursinio balo reikalavimas, kaip ir bendrojo priėmimo metu. 

36. Stojantieji į likusias laisvas vietas menų studijų krypčių programose priimami pagal 42-48 

punktuose aprašytas procedūras.  

37. Kiekvienas kviečiamasis studijuoti į konkursinę vietą informuojamas jo prašyme nurodytu 

telefonu.  

38. Papildomo tiesioginio priėmimo metu pateikiant prašymą reikalingi dokumentai yra išvardinti 

28.1 – 28.9 punktuose (parodyti originalus ir įteikti kopijas). Prašymo pateikimo metu studijų registravimo 

mokesčio mokėti nereikia. 

39. Priėmęs kvietimą studijuoti asmuo privalo sumokėti 40,00 eurų įmoką į Kolegijos sąskaitą. 

Rekvizitai mokėjimui nurodyti 27.1  punkte. 

40. Tiesioginis studentų priėmimas vykdomas pagal grafiką: 

 

Likusių laisvų vietų skelbimas Iki 2018-08-24 12 val. 

Prašymų studijuoti į likusias laisvas konkursines vietas pateikimas 

Nuo 2018-08-24 12 val.  

iki 2018-08-28 12 val. (išskyrus 25 

ir 26 dienas) 

Prašymų studijuoti į likusias laisvas nekonkursines vietas pateikimas 
Nuo 2018-08-25  

iki 2018-09-14 12 val. 

Kvietimo studijuoti į konkursines vietas paskelbimas 2018-08-29  iki 15 val. 

Sutarčių į laisvas konkursines vietas pasirašymas 
2018-08-29 nuo 10 val. iki 16 val.  

iki 2018-08-30 nuo 10 val. 16 val. 

Sutarčių į likusias laisvas nekonkursines vietas pasirašymas 

Nuo 2018-08-25  

iki 2018-09-13 12 val. 

arba kol bus užpildytos likusios 

laisvos vietos 

 

41. Prašymų teikimas ir dokumentų priėmimas bei sutarčių pasirašymas su priimtaisiais vykdomas 

Kolegijos Studentų priėmimo tarnyboje Pramonės pr. 22A-104 kab.  

42. Tiesioginis priėmimas į menų studijų krypčių grupės studijų programas: Stiklo, keramikos, 

odos, tekstilės menas; Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas; Fotografija; Dizainas; Mados dizainas, 

Įvaizdžio dizainas vykdomas Justino Vienožinskio menų fakultete. 

43. Tiesioginis priėmimas į menų studijų krypčių grupės studijų programas vykdomas nuo 2018 

liepos 1 d.  iki 2018 rugsėjo 14 d. 
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44. Stojant tiesioginiu priėmimu į menų studijų krypčių programas konkursinis balas sudaromas 

taip pat, kaip ir stojant bendruoju priėmimu (konkursinio balo sandara pateikta Priėmimo taisyklių 2 priede). 

45. Jei stojantysis nedalyvavo bendrajame priėmime ir neturi stojamojo egzamino įvertinimo, 

vykdomas kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vertinimas. Stojantieji pagal nurodytą 

struktūrą turi pateikti savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.). Taip pat 

turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kurio metu siekiama išsiaiškinti stojančiojo motyvus ir lūkesčius. 

46. Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vykdymo ir vertinimo nuostatai 

tvirtinami kolegijos direktoriaus įsakymu ir skelbiami kolegijos interneto svetainėje www.kaunokolegija.lt 

ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 1 d.; 

47. Tiesioginis priėmimas į menų studijų krypties studijų programas vykdomas Justino 

Vienožinskio menų fakultete, Mackevičiaus g. 27. Norintieji studijuoti registruojasi telefonu (8 37) 321047, 

el. paštu nijole.meskeliene@go.kauko.lt arba tiesiogiai atvykus į fakultetą. Registracijos metu stojantysis 

informuojamas apie dokumentų priėmimo ir priėmimo vykdymo datas. Atvykusieji į tiesioginį priėmimą 

pateikia dokumentus išvardintus 28.1 – 28.9 punktuose.  

48. Dalyvavimas instituciniame priėmime į menų studijų krypčių grupės studijų programas palieka 

teisę stojančiajam dalyvauti LAMA BPO organizuojamo bendrojo priėmimo visuose etapuose. 
 

2 poskyris 

PRIĖMIMAS Į STUDIJŲ PROGRAMOS/Ų DALIES STUDIJAS 

 

49. Į studijų programos/ų dalies (toliau - Dalies) studijas asmenys priimami klausytojo statusu.  

50. Priėmimas į Dalies studijas vykdomas akademiniame padalinyje, kuriame organizuojamos 

pasirinktos/ų studijų programos/ų studijos. Akademinių padalinių kontaktai pateikiami 5 Priėmimo taisyklių 

priede. 

51. Asmenų, priimamų į Dalies studijas, konkursinis balas neskaičiuojamas.  

 

Priėmimo į dalies studijas procedūros 

 

52. Pretendentas į Dalies studijas pateikia nustatytos formos prašymą kolegijos direktoriui. 

53. Prie prašymo privaloma pridėti: 

53.1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją; 

53.2. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentų 

originalų arba notaro patvirtintų jų nuorašų kopijas; 

53.3. pažymų apie perlaikytus ir/ar papildomai laikytus brandos egzaminus kopijas (jei turi); 

53.4. Studijų kokybės vertinimo centro išduotų dokumentų, patvirtinančių ne Lietuvos Respublikos 

mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, kopijas (jei turi);  

53.5. kitų papildomų išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas (jei turi); 

53.6. dokumentų, suteikiančių teisę gauti papildomų balų, kopijas (jei turi);  

53.7. dokumentų, kurių pagrindu gali būti įskaitomai studijų dalykai arba dalyko dalis, kopijas (jei 

turi); 

53.8. dokumentų, patvirtinančių pavardės ar vardo keitimą (jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta 

pačia pavarde ar vardu), kopijas; 

54. Pateikiant prašymą su savimi reikia turėti 53 punkte išvardintų dokumentų originalus. 

55. Pateikiant prašymą priimti į Dalies studijas mokamas 20,00 eurų įmoka. Rekvizitai mokėjimui 

nurodyti 27.1 punkte. Nepasirašius sutarties su Kolegija ši įmoka negrąžinama. 

56. Stojantysis apie priėmimą informuojamas ne vėliau kaip dvi savaitės iki studijų dalyko/modulio 

pradžios. 

 

Studijų sutarties pasirašymas 

 

57. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Kolegija sudaro studijų sutartį. 

58. Priėmęs kvietimą į Dalies studijas ir pasirašantis studijų sutartį asmuo privalo sumokėti 20,00 

eurų įmoką į Kolegijos sąskaitą. Rekvizitai mokėjimui nurodyti 27.1 punkte. 

 

  

http://www.kaunokolegija.lt/
mailto:nijole.meskeliene@go.kauko.lt
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3 poskyris 

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNĮ STUDIJŲ SEMESTRĄ 

 

59. Į aukštesnį studijų semestrą priimami asmenys, pageidaujantys grįžti į Kolegiją po studijų 

nutraukimo, studijavę kitoje aukštojoje mokykloje ne mažiau, kaip vieną semestrą arba norintys studijuoti 

dar vieną kolegijos studijų programą. 

60. Studentas, pageidaujantis keisti studijų programą ir (ar) studijų formą išlaikant valstybės 

finansavimą turi baigti semestrą be akademinių skolų. Keitimo tvarką reglamentuoja Švietimo ir mokslo 

ministro tvirtinamas Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei 

tvarkos aprašas. 

 

Minimalūs reikalavimai 

 

61. Stojant į aukštesnį semestrą, atsižvelgiant į ketinamos studijuoti studijų programos turinį, 

įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai. Priėmimas į aukštesnį semestrą gali būti vykdomas 

tuo atveju, jei ketinamoje studijuoti studijų programoje susidaro ne daugiau kaip 18 kreditų apimties studijų 

skirtumai. Jeigu susidaro daugiau negu 18 kreditų apimties studijų skirtumai, pretendentas gali būti priimtas į 

žemesnį semestrą arba klausytojo statusu skirtumų likvidavimui.  

62. Konkursinis stojančiojo balas yra įskaitytų studijų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis. 

 

Priėmimo į aukštesnį studijų semestrą procedūros 

 

63. Prašymas priimti į aukštesnį studijų semestrą pateikiamas akademiniame padalinyje (padalinių 

kontaktai pateikti Priėmimo taisyklių 5 priede): 

63.1. ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios, jei studentas pageidauja keisti 

studijų programą ir (ar) formą išlaikant valstybės finansavimą; 

63.2. pageidaujantiems studijuoti aukštesniame semestre savo lėšomis prašymą rekomenduojama 

pateikti ne vėliau, kaip 2 savaitės nuo semestro pradžios. 

64. Prie prašymo stojantysis privalo pateikti: 

64.1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją; 

64.2. studijų pažymėjimą iš tos (tų) aukštosios (-ųjų) mokyklos (-ų), kurioje/se studijavo; 

64.3. diplomo ir jo priedėlio (jei studijos aukštojoje mokykloje baigtos) kopiją; 

64.4. kitų reikalingų dokumentų, kurių pagrindu gali būti įskaitomi studijų dalykai kopijas. 

65. Jei studijų grupėje laisvų vietų yra mažiau, nei pretenduojančių jas užimti, atranka vykdoma 

pagal konkursinį balą. 

66. Pateikiant prašymą priimti mokama 20,00 eurų įmoka į Kolegijos sąskaitą. Rekvizitai 

mokėjimui nurodyti 27.1 punkte. Nepasirašius sutarties su Kolegija ši įmoka negrąžinama. 

67. Stojantysis apie priėmimą informuojamas: 

67.1. kai pasirašomas studento priėmimo įsakymas, bet ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas iki 

semestro pradžios, jei studentas pageidauja keisti studijų programą ir (ar) formą išlaikant valstybės 

finansavimą; 

67.2. pageidaujantieji studijuoti aukštesniame semestre savo lėšomis informuojami, kai pasirašomas 

studento priėmimo įsakymas. 

 

Studijų sutarties pasirašymas 

 

68. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Kolegija sudaro studijų sutartį. 

69. Priėmęs kvietimą studijuoti ir pasirašantis studijų sutartį asmuo privalo sumokėti 20,00 eurų 

įmoką į Kolegijos sąskaitą. Rekvizitai mokėjimui nurodyti 27.1 punkte 

 

4 poskyris 

UŽSIENIO ŠALIŲ (NE EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS) 

PILIEČIŲ PRIĖMIMAS 
 

70. Studijos vykdomos anglų arba lietuvių kalba
1
. 

                                                           
1
 Tik studentams pageidaujantiems ir gebantiems studijuoti lietuvių kalba. 



8 

 

 

Minimalūs reikalavimai 

 

71. Užsienio piliečiai, pageidaujantys studijuoti Kolegijoje turi turėti vidurinį išsilavinimą arba būti 

studijavę kitoje aukštojoje mokykloje ne mažiau, kaip vienerius metus. Informaciją apie užsienio šalių 

piliečiams taikomus specifinius reikalavimus galima rasti Studijų kokybės vertinimo centro internetiniame 

puslapyje (http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/country_specific). 

 

Priėmimo procedūros 

 

72. Studentų priėmimas vykdomas Tarptautinių studijų skyriuje, Pramonės pr. 22A - 106, 50468 

Kaunas. Informacija teikiama tel. +370 37 751 144 arba el. paštu incoming@go.kauko.lt  

73. Internetinėje sistemoje „Dream Apply“ (https://apply.kaunokolegija.lt/) iki birželio l d. (jei 

studijos prasideda rudens semestrą) arba iki gruodžio l d. (jei studijos prasideda pavasario semestrą) anglų 

arba lietuvių kalba pateikiami šie dokumentai: 

73.1.  nustatytos formos prašymas; 

73.2.  Notaro patvirtinta asmens dokumento kopija; 

73.3.  motyvacinis laiškas (1300 - 1800 žodžių anglų kalba); 

73.4.  sumokėto 180,00 eurų įmokos kvitas, kuriame matytųsi pareiškėjo vardas, pavardė ir mokėjimo 

data; 

73.5.  vidurinį išsilavinimą liudijantys legalizuoti dokumentai arba legalizuotos dokumentų kopijos; 

73.6.  Studijų kokybės vertinimo centro pažyma2 dėl brandos atestato dalykų atitikmenų nustatymo ir 

pažymių pervedimo. Studijų kokybės vertinimo centras, savo nustatyta tvarka, kuri suderinta su Švietimo ir 

mokslo ministerija, įvertina, ar užsienyje įgyta kvalifikacija yra lygiavertė Lietuvos Respublikos teikiamam 

viduriniam išsilavinimui; 

73.7.  anglų kalbos žinių įrodymas (TOEFL arba IELTS testo rezultatus), jei vidurinis išsilavinimas 

įgytas ne anglų kalba (rekomenduojama); 

73.8.  sveikatos pažyma (tik stojant į Medicinos fakultete vykdomas studijų programas). 

74. Apie pretendento tinkamumą studijuoti pageidaujamą studijų programą pagal pateiktus 

dokumentus sprendžia Tarptautinių studijų skyrius. Įvertinus pareiškėjo dokumentus, išsiunčiamas 

patvirtinimo raštas, liudijantis priėmimą į Kolegiją.  

75. Studijų kainos į skirtingas studijų programas pateikiamos Priėmimo taisyklių 4 priede.  

76. Pretendentui sumokėjus metinę studijų įmoką, kolegija tarpininkauja Nacionalinei D vizai 

ir/arba Leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti. 

77. Sumokėta įmoka grąžinama stojančiajam tik tais atvejais, jei: 

77.1. stojantysis negauna Nacionalinės D vizos ir/arba Leidimo laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje; 

77.2. stojantysis dėl pateisinamų priežasčių nusprendžia nutraukti studijas. 

78. Tarptautinis studijų skyrius pateikia atsakymą pareiškėjui ne vėliau negu po mėnesio nuo jo 

prašymo pateikimo datos. 

79. Priimtasis studentas turi informuoti Tarptautinių studijų skyrių ir studentus - mentorius apie 

tikslią savo atvykimo datą, ne vėliau kaip viena savaitė iki numatomų studijų pradžios. 

80. Studentas pradeda studijas, kai jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra teisėtas. 

81. Studentui atvykus, per 5 darbo dienas sudaroma sutartis tarp Kolegijos ir studento. Sutartyje 

numatomi abiejų šalių akademiniai ir finansiniai įsipareigojimai. 
 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

82. Studentų bendrąjį ir tiesioginį priėmimą į likusias laisvas po bendrojo priėmimo valstybės 

nefinansuojamas vietas organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Studentų priėmimo 

komisija.  

83.  Priėmimą į dalies studijas ir į aukštesnį studijų semestrą vykdo akademinis padalinys, kuriame 

vykdoma stojančiojo/pretendento pageidaujama studijų programa. 

                                                           
2
 Studijų kokybės vertinimo centro pažymą studentas turi įkelti į sistemą kartu su visais dokumentais 

http://www.skvc.lt/default/en/60/apply/country_specific
mailto:incoming@go.kauko.lt
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84. Užsienio šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) piliečių priėmimą vykdo 

Tarptautinių studijų skyrius. 

85. Apeliacijų teikimas: 

85.1. Užsienio šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės) piliečiai nesutinkantys su 

priėmimo rezultatais, gali ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo sprendimo gavimo dienos, raštu pateikti apeliaciją 

Tarptautinių studijų skyriui; 

85.2. Stojančiųjų, dalyvaujančių bendrajame priėmime į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, 

apeliacijos teikiamos ir nagrinėjamos LAMA BPO nustatyta tvarka ir terminais; 

85.3. Stojančiųjų instituciniu priėmimu į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas apeliacijos 

dėl procedūrinių pažeidimų ir techninių konkursinio balo skaičiavimo klaidų teikiamos Studentų priėmimo 

komisijai per 2 darbo dienas po rezultato paskelbimo; 

85.4. Stojančiųjų apeliacijas dėl priėmimo į Dalies studijas, dėl priėmimo į aukštesnį semestrą 

procedūrinių pažeidimų ir techninių konkursinio balo skaičiavimo klaidų gali būti teikiamos Kolegijos 

direktoriui per 2 darbo dienas po rezultato paskelbimo; 

85.5. Apeliacija dėl manualinių gebėjimų patikrinimo testo rezultatų gali būti pateikta Studentų 

priėmimo komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas po rezultatų paskelbimo bendrojo priėmimo sistemoje 

85.6.  Pavėluotai pateiktos apeliacijos nenagrinėjamos. 

86. Visais Priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Direktorius arba jo 

įgaliotas asmuo. 

87. Priėmimo taisyklės skelbiamos Kolegijos internetinėje svetainėje www.kaunokolegija.lt. 

88. Informacija apie studentų priėmimą bendruoju ir tiesioginiu priėmimu į po bendrojo priėmimo 

likusiais laisvas valstybės nefinansuojamas vietas nuo gegužės 26 d. iki rugsėjo 14 d. teikiama studentų 

priėmimo skyriuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Kaune, Pramonės pr. 22A-104 kab., LT-50468 

Kaunas, tel. (37) 321111, el. paštas priemimas@go.kauko.lt 

89. Priėmimo taisyklės tvirtinamos, gali būti keičiamos arba pripažįstamos netekusiomis galios 

Kolegijos Akademinės tarybos nutarimu. 

90. Priėmimo taisyklės galioja iki 2018-12-31 d.  

91. Priėmimo taisyklės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo kolegijos vidaus informacinėje 

sistemoje. 
__________________________ 

 

 
  

http://www.kaunokolegija.lt/
mailto:etf@kauko.lt
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Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisyklių 

1 priedas 
 

STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS 

Valstybinis 

kodas 

Studijų programos
 

pavadinimas 
Specializacijos 

P
a

d
a

li
n

y
s 

Mokymosi 

forma ir 

trukmė 

metais 

Suteikiamas 

kvalifikacinis laipsnis, 

profesinė kvalifikacija 

NL I 

 Informatikos mokslai (B)     

6531BX023 Multimedijos 

technologija 
- TF 3 4 Informatikos mokslų 

profesinis bakalauras 

6531BX024 Kompiuterinių tinklų 

administravimas 

- TF 3 4 Informatikos mokslų 

profesinis bakalauras 

6533BX001 Informacinės finansų 

sistemos 
- TF 3,5  Informatikos mokslų 

profesinis bakalauras 

 Inžinerijos mokslai (E)     

6531EX053 Geodezija Taikomoji geodezija, 

Nekilnojamojo turto 

kadastras 

TF 3  Inžinerijos mokslų 

profesinis bakalauras 

6531EX055 Automatinis 

valdymas 

- TF 3  Inžinerijos mokslų 

profesinis bakalauras 

6533EX004 Infotronika - TF 3,5  Inžinerijos mokslų 

profesinis bakalauras 

6531EX052 Kraštovaizdžio 

dizainas 
- TF 3  Inžinerijos mokslų 

profesinis bakalauras 

 Technologijų mokslai (F)     

6531FX010 Grafinės 

technologijos 

Grafinio produkto kūrimo 

technologijos,  

Grafinio produkto gamybos 

technologijos 

TF 3  Technologijų mokslų 

profesinis bakalauras 

6531FX011 Baldų ir medienos 

dirbinių gamyba 

Baldų gamybos 

technologijos,  

Medienos apdirbimo 

technologijos  

TF 3  Technologijų mokslų 

profesinis bakalauras 

6531FX013 Reklamos 

technologijos 

Skaitmeninės reklamos 

technologijos,  

Materialios reklamos 

technologijos 

TF 3  Technologijų mokslų 

profesinis bakalauras 

6531FX014 Maisto technologija  Augalinio maisto 

technologija 

Gyvūninio maisto 

technologija  

TF 3 4 Technologijų mokslų 

profesinis bakalauras 

6531FX015 Maisto sauga ir 

kokybė 

- TF 3  Technologijų mokslų 

profesinis bakalauras 

6531FX016 Viešasis maitinimas Renginių organizavimas ir 

maitinimas 

Maitinimo įmonės veiklos 

organizavimas 

TF 3  Technologijų mokslų 

profesinis bakalauras 

 Sveikatos mokslai (G)     

6531GX034 Burnos higiena - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Burnos higienistas 

6531GX035 Odontologinė 

priežiūra 

- MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Gydytojo odontologo 

padėjėjas 

6531GX036 Farmakotechnika - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Vaistininko padėjėjas 
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(farmakotechnikas) 

6531GX037 Kineziterapija - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Kineziterapeutas 

6531GX038 Ergoterapija - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Ergoterapeutas 

6531GX039 Dietetika - TF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Dietistas 

6531GX040 Bendrosios praktikos 

slauga (formuojama 

atskira grupė anglų 

kalba) 

- MF 3,5  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras,  

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

6531GX041 Akušerija - MF 3,5  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Akušeris 

6531GX042 Biomedicinos 

diagnostika 

- MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Biomedicinos 

technologas 

6531GX043 Dantų technologija - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras, 

Dantų technikas 

6531GX044 Radiologija - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras 

6531GX045 Kosmetologija  - MF 3  Sveikatos mokslų 

profesinis bakalauras 

 Žemės ūkio mokslai (I)     

6531IX008 Agroverslų 

technologijos 

Sodininkystės ir 

daržininkystės prekinė 

gamyba,  

Ekologinė gamyba 

Agrarinio sektoriaus 

draudimas 

TF 3  

Žemės ūkio mokslų 

profesinis bakalauras 

 Socialiniai mokslai (J)     

6531JX021 Taikomoji 

komunikacija 

- HSC 

 
3  Socialinių mokslų 

profesinis bakalauras 

6531JX020 Socialinis darbas - MF 3 4 Socialinių mokslų 

profesinis bakalauras, 

Socialinis darbuotojas 

 Teisė (K)     

6531KX008 Teisė - VEF 3 4 Teisės profesinis 

bakalauras 

 Verslo ir viešoji vadyba (L)     

6531LX085 Logistika - VEF 3 4 Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX086 Tarptautinis verslas Maisto verslas 

E.verslas 

Tarptautinis marketingas 

VEF 3  Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX087 Pardavimų vadyba - VEF 

 
3  Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX088 Sporto vadyba - VEF 3  Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX089 Įstaigų ir įmonių 

administravimas 

Personalo administravimas 

(Kaune)  

Projektų administravimas 

(Kaune) 

Smulkaus ir vidutinio verslo 

administravimas (Tauragėje),  

Biuro administravimas 

(Tauragėje) 

VEF, 

T 

 

3 4 

Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 



12 

 

6531LX090 Kultūrinės veiklos 

organizavimas 

- HSC 3  Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX091 Finansai - VEF 3  Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX092 Buhalterinė apskaita  - VEF 3 4 Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX093 Turizmo ir viešbučių 

vadyba (formuojama 

atskira grupė anglų 

kalba) 

Turizmo vadyba,  

Viešbučių vadyba 

VEF 3  

Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

6531LX** Sveikatingumo ir 

kurortų paslaugų 

vadyba** 

 VEF 3  
Verslo vadybos profesinis 

bakalauras 

 Ugdymo mokslai (M)     

6531MX013 Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

- JVMF 3 4 Ugdymo mokslų 

profesinis bakalauras, 

Pedagogas 

6531MX014 Socialinė 

pedagogika 

- HSC 3  Ugdymo mokslų 

profesinis bakalauras. 

Socialinis pedagogas 

 Humanitariniai mokslai (N)     

6531NX005 Verslo anglų kalba  - HSC 3  Humanitarinių mokslų 

profesinis bakalauras 

6531NX006 Anglų kalba ryšiams 

su visuomene 

 

- HSC 

 
3 

 

 

 Humanitarinių mokslų 

profesinis bakalauras 

 Menai (P)     

6531PX018 Stiklo, keramikos, 

odos, tekstilės menas 

Dekoratyvinio stiklo 

plastika,  

Dekoratyvinės keramikos 

plastika,  

Odos dirbinių plastika, 

Dekoratyvinė tekstilė 

JVMF 3  Menų profesinis 

bakalauras 

6531PX019 Dizainas Grafinis dizainas,  

Virtuali reklama ir animacija, 

Interjero dizainas,  

Baldų dizainas 

JVMF 3  

Menų profesinis 

bakalauras 

6531PX022 Mados dizainas - JVMF 3,5  Menų profesinis 

bakalauras 

6531PX021 Įvaizdžio dizainas - JVMF 3  Menų profesinis 

bakalauras 

6531PX023 Fotografija - JVMF 3  Menų profesinis 

bakalauras 

6531PX024 Dailės kūrinių 

konservavimas ir 

restauravimas  

Meninių baldų 

konservavimas ir 

restauravimas 

JVMF 3  
Menų profesinis 

bakalauras 
 

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

Studijų forma: NL – nuolatinė, I – ištęstinė (studijos vyksta sesijomis pagal tvarkaraštį, Kompiuterinių tinklų administravimo 

ištęstinės studijos vykdomos vakarine forma); Studijų trukmė nurodyta metais.  

**priėmimas bus vykdomas, jei iki 2018-06-01 SKVC studijų programa bus patvirtinta 

VEF – Vadybos ir Ekonomikos fakultetas; 

TF – Technologijų fakultetas;  

JVMF – Justino Vienožinskio menų fakultetas; 

MF –Medicinos fakultetas;  

HSC – Humanitarinių studijų centras; 

T – Tauragės skyrius.   
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Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisyklių 

2 priedas 

 

KONKURSINIO BALO SANDARA 

 

Studijų programos arba programų grupės Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai 
Svertiniai 

koeficientai 

Sveikatos mokslai 

Akušerija (NL) 1. biologija 0,4 

Bendrosios praktikos slauga (NL) 2. chemija arba matematika
1
* 0,2 

Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) (NL) 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis  

Biomedicinos diagnostika (NL) su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 0,2 

Burnos higiena (NL) 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Dantų technologija
2
* (NL)   

Dietetika (NL)   

Ergoterapija (NL)   

Farmakotechnika (NL)   

Kineziterapija (NL)   

Kosmetologija (NL)   

Radiologija (NL)   

Odontologinė   priežiūra (NL)   

Žemės ūkio mokslai 

Agroverslų technologijos (NL) 1. biologija 0,4 

 2. chemija arba matematika
1
* 0,2 

 
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

   

Humanitariniai mokslai 

Anglų kalba ryšiams su visuomene (NL) 1. lietuvių kalba ir literatūra 0,4 

Verslo anglų kalba (NL) 2. istorija 0,2 

 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

4. užsienio kalba 0,2 

Menai 

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas
3
* 

(NL) 
1. stojamasis egzaminas 0,7 

Dizainas
3
* (NL) 2. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis  0,1 

Fotografija
3
* (NL) su trečiuoju  

Įvaizdžio dizainas
3
* (NL) 3. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Mados dizainas
3
* (NL)   

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės, menas
3
* (NL)   

Socialiniai mokslai 

Socialinis darbas (NL, I) 1. istorija 0,4 

 
2. matematika arba informacinės 

technologijos
1
* 

0,2 

 
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Taikomoji komunikacija (NL) 1. lietuvių kalba ir literatūra 0,4 

 2. informacinės technologijos 0,2 

 
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

 4. istorija 0,2 
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Studijų programos arba programų grupės Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai 
Svertiniai 

koeficientai 

Verslo ir viešoji vadyba 

Buhalterinė apskaita  (NL, I) 1.  matematika  0,4 

Finansai (NL) 2. istorija arba geografija
1
* 0,2 

Įstaigų ir įmonių administravimas  

Kaune (NL, I) ir Tauragėje (NL, I) 

3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

Kultūrinės veiklos organizavimas (NL) 4. lietuvių kalba ir literatūra  

Logistika (NL, I)  0,2 

Pardavimų vadyba (NL)   

Sporto vadyba (NL)   

Maisto pramonės verslo vadyba (NL)   

Sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadyba (NL)** 1. istorija 0,4 

Turizmo ir viešbučių vadyba (NL) 2. matematika arba informacinės  0,2 

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) (NL) technologijos
1*

  

 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Teisė 

Teisė (NL, I) 1. istorija 0,4 

 
2. matematika arba informacinės 

technologijos
1*

 
0,2 

 
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Ugdymo mokslai 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
4
* (NL, I) 1. lietuvių kalba ir literatūra 0,4 

Socialinė pedagogika (NL) 2. matematika arba informacinės 0,2 

 technologijos
1
*  

 
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 
0,2 

 4. istorija 0,2 

Inžinerijos mokslai 

Automatinis valdymas (NL) 1. matematika 0,4 

Infotronika (NL) 2. fizika  0,2 

Geodezija (NL) 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su  0,2 

 pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba  

 
kompetencijų, įgytų siekiant 

kvalifikacijos, įvertinimas
5
* 

 

 4.lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Kraštovaizdžio dizainas (NL) 1. matematika 0,4 

 2. chemija arba fizika
1
*  0,2 

 
3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 

pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba 
0,2 

 
kompetencijų, įgytų siekiant 

kvalifikacijos, įvertinimas
5
* 

 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Technologijų mokslai 

Baldų ir medienos dirbinių gamyba (NL) 1. matematika 0,4 

Grafinės technologijos (NL) 2. chemija arba fizika
1*

 0,2 

Reklamos technologijos (NL) 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 

arba kompetencijų, įgytų siekiant 

 

 kvalifikacijos, įvertinimas
5
* 0,2 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 
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Studijų programos arba programų grupės Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai 
Svertiniai 

koeficientai 

Maisto sauga ir kokybė (NL) 1. matematika 0,4 

Maisto technologija (NL, I) 2. chemija  0,2 

Viešasis maitinimas (NL) 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 

arba kompetencijų, įgytų siekiant 

kvalifikacijos, įvertinimas
5
* 

0,2 

 4. lietuvių kalba ir literatūra 0,2 

Informatikos mokslai 

Kompiuterinių tinklų administravimas (NL, I) 1. matematika 0,4 

Multimedijos technologija (NL, I) 2. informacinės technologijos arba 

fizika
1
*  

3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis 

su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju 

0,2 

Informacinės finansų sistemos (NL)  

0,2 

 

 arba kompetencijų, įgytų siekiant  

 kvalifikacijos, įvertinimas
5
*  

 4.lietuvių kalba ir literatūra 0,2 
 

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai: 

 
1
* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas;   

2
*– pasirinkus šią studijų programą laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. 

3
*- stojamasis egzaminas į šias studijų programas laikomas LAMA BPO nustatyta tvarka. Asmenys, nelaikę 

stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino įvertinimą, konkurse valstybiniam finansavimui gauti 

nedalyvauja. 
4
* - stojantieji, pasirinkę Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programą, turės laikyti 

motyvacinį testą LAMA BPO nustatyta tvarka. 
5
* - Kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorijos ir 

praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai, 

tačiau nedalijama iš 10. 

**priėmimas bus vykdomas, jei iki 2018-06-01 SKVC studijų programa bus patvirtinta.  

 
___________________________ 
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Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisyklių 

3 priedas 

 

METINĖ STUDIJŲ KAINA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS, EUROPOS 

SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS PILIEČIAMS, PRIIMAMIEMS 

STUDIJUOTI KAUNO KOLEGIJOJE 2018 M. 
 

Studijų programos pavadinimas 
Nustatyta kaina metams Eur 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

Agroverslų technologijos 1550  

Akušerija 1430  

Anglų kalba ryšiams su visuomene 1760  

Automatinis valdymas 1550  

Baldų ir medienos dirbinių gamyba 1550  

Bendrosios praktikos slauga 1430  

Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) 1430  

Biomedicinos diagnostika 1760  

Buhalterinė apskaita 1200 900 

Burnos higiena 1760  

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas 2360  

Dantų technologija 1760  

Dietetika 1550  

Dizainas 2360  

Ergoterapija 1430  

Farmakotechnika 1430  

Finansai 1200  

Fotografija 2360  

Geodezija 1550  

Grafinės technologijos 1550  

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1760 1180 

Informacinės finansų sistemos 1550  

Infotronika 1550  

Įstaigų ir įmonių administravimas 1200 900 

Įvaizdžio dizainas 2360  

Kineziterapija 1430  

Kompiuterinių tinklų administravimas 1550 1100 

Kosmetologija 1760  

Kraštovaizdžio dizainas 1550  

Kultūrinės veiklos organizavimas 1200  

Logistika 1200 900 

Mados dizainas 2360  

Maisto sauga ir kokybė 1550  

Maisto technologija 1550 1100 

Multimedijos technologija 1550 1100 

Odontologinė priežiūra 1760  

Pardavimų vadyba 1200  

Radiologija 1760  

Reklamos technologijos 1550  

Socialinė pedagogika 1760  

Socialinis darbas 1100 800 
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Studijų programos pavadinimas 
Nustatyta kaina metams Eur 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

Sporto vadyba 1200  

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas 2360  

Sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadyba** 1200  

Taikomoji komunikacija 1200  

Tarptautinis verslas 1200  

Teisė 1200 900 

Turizmo ir viešbučių vadyba 1200  

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) 1200  

Verslo anglų kalba 1760  

Viešasis maitinimas 1550  

 

**priėmimas bus vykdomas, jei iki 2018-06-01 SKVC studijų programa bus patvirtinta. 
___________________________ 
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Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisyklių 

4 priedas 

 

METINĖ STUDIJŲ KAINA NE EUROPOS SĄJUNGOS IR NE EUROPOS EKONOMINĖS 

ERDVĖS VALSTYBIŲ PILIEČIAMS, PRIIMAMIEMS STUDIJUOTI KAUNO KOLEGIJOJE  

2018 M. 
 

Studijų programos pavadinimas 
Nustatyta kaina metams Eur 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

Agroverslų technologijos 4000  

Akušerija 4000  

Anglų kalba ryšiams su visuomene 4800  

Automatinis valdymas 4000  

Baldų ir medienos dirbinių gamyba 4000  

Bendrosios praktikos slauga 4000  

Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) 4000  

Biomedicinos diagnostika 4800  

Buhalterinė apskaita 2500  

Burnos higiena 4800  

Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas 6400  

Dantų technologija 4800  

Dizainas 6400  

Dietetika 4000  

Ergoterapija 4000  

Farmakotechnika 4000  

Finansai 2500  

Fotografija 6400  

Geodezija 4000  

Grafinės technologijos 4000  

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 4800 3600 

Infotronika 4000  

Informacinės finansų sistemos 4000  

Įstaigų ir įmonių administravimas 2500 1800 

Įvaizdžio dizainas 6400  

Kineziterapija 4000  

Kompiuterinių tinklų administravimas 4000 3000 

Kosmetologija 4800  

Kraštovaizdžio dizainas 4000  

Kultūrinės veiklos organizavimas 2500  

Logistika 2500  

Tarptautinis verslas 2500  

Maisto sauga ir kokybė 4000  

Maisto technologija 4000  

Multimedijos technologija 4000 3000 

Odontologinė priežiūra 4800  

Pardavimų vadyba 2500  

Mados dizainas 6400  

Radiologija 4800  

Reklamos technologijos 4000  

Socialinė pedagogika 4800  

Socialinis darbas 2500 1800 
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Studijų programos pavadinimas 
Nustatyta kaina metams Eur 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

Sporto vadyba 2500  

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas 6400  

Sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadyba** 2500  

Taikomoji komunikacija 2500  

Teisė 2500  

Turizmo ir viešbučių vadyba 2500  

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) 2500  

Verslo anglų kalba 4800  

Viešasis maitinimas 4000  

**priėmimas bus vykdomas, jei iki 2018-06-01 SKVC studijų programa bus patvirtinta. 

_______________________ 

  



20 

 

 

Priėmimo į Kauno kolegiją 2018 m. taisyklių 

5 priedas 

 

AKADEMINIŲ PADALINIŲ KONTAKTAI 
 

Technologijų fakultetas  

Pramonės pr. 22, LT–50468 Kaunas, tel. 8 (37) 45 27 39, el. paštas tf@go.kauko.lt 

Dėl priėmimo į dalies studijas ir priėmimo į aukštesnį semestrą kreiptis: 

Pramonės pr. 22, 220 kab., Tel. (8 37) 35 23 10, el. paštas vytas.baranauskas@go.kauko.lt 

 

Vadybos ir ekonomikos fakultetas  

Pramonės pr. 20, LT –50468 Kaunas, tel. 8 (37) 75 11 27, el. paštas vef@go.kauko.lt 

Dėl priėmimo į dalies studijas ir priėmimo į aukštesnį semestrą kreiptis: 

Pramonės pr. 20, 209 kab., Tel. (8 37) 75 11 27, el. paštas zita.bauziene@go.kauko.lt 

 
Vadybos ir ekonomikos fakulteto Tauragės skyrius 

Aerodromo g. 6, LT- 72184 Tauragė, tel./faksas 8 (446) 52128, el. paštas ts@go.kauko.lt 

 

Medicinos fakultetas 

K. Petrausko g. 15, LT – 44162 Kaunas, tel./faks. 8 (37) 33 01 49, el. paštas  mf@go.kauko.lt 

Dėl priėmimo į dalies studijas ir priėmimo į aukštesnį semestrą kreiptis: 

K. Petrausko g. 15, 204 kab., Tel. (8 37) 33 02 31, el. paštas danguole.mieldaziene@go.kauko.lt 

 

Justino Vienožinskio menų fakultetas 

A. Mackevičiaus g. 27, LT –44259 Kaunas, tel./faks. 8 (37) 32 28 19, el. paštas jvmf@go.kauko.lt 

Dėl priėmimo į dalies studijas ir priėmimo į aukštesnį semestrą kreiptis: 

A. Mackevičiaus 27, 205 kab., Tel. (8 37) 32 10 47, el. paštas nijole.meskeliene@go.kauko.lt 

 

Humanitarinių  studijų centras 

Pramonės pr. 20, 118 kab., LT –50468 Kaunas, el. paštas kjrsc@go.kauko.lt 

Dėl priėmimo į dalies studijas ir priėmimo į aukštesnį semestrą kreiptis: 

Pramonės pr. 20, 118 kab., Tel. (8 672) 46 229, el. paštas rima.jasnauskaite@go.kauko.lt 

___________________________ 
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