
MINIMALŪS REIKALAVIMAI  

Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 

 

 

Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų 2021–2023 metais ir pretenduojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas 

5 mokomųjų dalykų vidurkis turi būti ne mažiau kaip 6. Stojantieji turi būti išlaikę: 

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; 

• Matematikos valstybinį brandos. Matematikos valstybinis brandos egzaminas neprivalomas 

stojantiesiems į menų studijų krypčių programas. 

• Kitą stojančiojo laisvai pasirinktą valstybinį brandos egzaminą. 
 

 

Vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų 2019–2020 metais ir pretenduojančiųjų į valstybės finansuojamas vietas 

5 mokomųjų dalykų vidurkis turi būti ne mažiau kaip 6. Stojantieji turi būti išlaikę: 

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; 

• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne 

žemesniu, nei B1 lygiu; 

• Matematikos valstybinį brandos. Matematikos valstybinis brandos egzaminas neprivalomas 

stojantiesiems į menų studijų krypčių programas. 
 

 

Vidurinį išsilavinimą įgiję 2016–2018 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas turi būti 

išlaikę: 

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne 

žemesniu, nei B1 lygiu; 

• Matematikos valstybinį brandos egzaminą. Matematikos valstybinis brandos egzaminas 

neprivalomas stojantiesiems į menų studijų krypčių programas. 
 

 

Vidurinį išsilavinimą įgiję 2015 metais ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas turi būti 

išlaikę: 

• Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą; 

• Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) valstybinį brandos arba tarptautinį egzaminą ne 

žemesniu, nei B1 lygiu; 
 

 

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. 
 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI  

Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 

 
Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018–2023 metais konkurso būdu priimami išlaikę bent 

vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. 
 

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. 


