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2019 M. STOJANČIŲJŲ Į KOLEGINES STUDIJŲ PROGRAMAS KONKURSINIO BALO
SUDARYMO PRINCIPAI IR KITI KRITERIJAI
1.
Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje
pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka
perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai
perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę. Bendra 2 ir 4 prieduose nurodytų susumuotų kriterijų vertė,
įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
2.
Stojančiojo konkursinį balą sudaro trys dalys:
2.1.
brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų, nurodytų 1 priede, įvertinimų,
padaugintų iš svertinių koeficientų, suma;
2.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus – olimpiadų ir konkursų laimėjimus ir
kitus pasiekimus, nurodytus 2 ir 3 priede. Ši dalis taikoma vienodai visose aukštosiose mokyklose
nepriklausomai nuo studijų formos ir finansavimo šaltinio;
2.3. balų skaičius už aukštosios mokyklos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių
reikalavimų tenkinimą (4 priedas). 2019 m. ši balo dalis taikoma tik stojantiesiems į valstybės
nefinansuojamas vietas.
3.
Brandos atestato dalykų įvertinimų (2.1 p.) dedamosios:
3.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas –
0,4. Jeigu šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
3.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą), kurio svertinis koeficientas – 0,2;
3.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą), kurio svertinis koeficientas – 0,2. Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu
konkursinio balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais
organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam
dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir technologijos mokslų bei informatikos inžinerijos studijų krypčių
grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos
kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas
iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba kompetencijų,
įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies
įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;
3.4. ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito
dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra
pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys, kurio svertinis koeficientas –
0,2.
4.
Meno programose stojamojo egzamino įvertinimo svetinis koeficientas – 0,7, lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzamino – 0,2, trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais –
0,1.
5.
Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama švietimo
ir mokslo ministro įsakymu nustatyta tvarka. Perskaičiuojami dalykų metiniai tikslinio T kurso arba
S lygio, išplėstinio A kurso arba A lygio, užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų
įvertinimai, mokyklinių A lygio, S lygio ar jiems prilyginto kito lygio brandos egzaminų
įvertinimai, taip pat dalykų metiniai (B kurso, B lygio), B lygio brandos egzaminų įvertinimai ir
užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai. Jei nėra tinkamo dalyko
įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.

6.
Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami švietimo ir
mokslo ministro įsakymu nustatyta tvarka.
7.
Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų
įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo
ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių
užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta
tvarka.
8.
Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias
baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, vadovaujantis Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d.
įsakymu Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, privalomas
motyvacijos įvertinimas.
9.
Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų
programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo
tvarką nustato tokias studijas vykdančios aukštosios mokyklos ir paskelbia ją ne vėliau kaip likus 3
mėnesiams iki priėmimo pradžios. Asmenys, stojantys į menų studijų krypčių grupės ir meno
pedagogikos studijų programas, nelaikę arba neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti
konkurse.
10. Mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2018 metų įskaitytinai, pridedama balų
už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo
įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą.
11. Kai kurioms studijų programoms aukštosios mokyklos gali numatyti kriterijų, kurių
skaitinė reikšmė nenustatinėjama, pakanka teigiamo įvertinimo (pvz., stojantieji į Dantų
technologijos studijų programą privalo išlaikyti specialų testą).

1 priedas
BRANDOS ATESTATO DALYKŲ IR STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮTAKA KONKURSINEI
EILEI Į KOLEGINES STUDIJAS SUDARYTI PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS AR
KRYPČIŲ GRUPES

Studijų kryptis arba
krypčių grupė

pirmasis
dalykas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
trečiojo
dalyko,
lietuvių
nesutampanč kalbos ir
svertinis
svertinis
antrasis dalykas
io su kitais
literatūros
koeficientas
koeficientas
dalykais,
svertinis
svertinis
koeficientas
koeficientas

N04 filologija pagal kalbą,
lietuvių kalba
istorija arba
N05 vertimas, N07 kalbos
0,4
ir literatūra
geografija
studijos
P03 muzika, P01 dailė, P02
dizainas, P04 teatras, P06
šokis, P07 medijų menas,
stojamasis egzaminas
P08 meno objektų
restauravimas
matematika arba
K01 teisė
informacinės
technologijos
istorija arba
istorija
0,4
matematika,
J04 socialinis darbas, L08
arba
turizmas ir poilsis
informacinės
technologijos,
arba geografija
matematika arba
lietuvių kalba
M01 pedagogika
0,4
informacinės
ir literatūra
technologijos
M01 pedagogika (meno
stojamasis egzaminas
dalyko)
istorija arba
L01 verslas, L02 vadyba,
matematika,
L03 finansai, L04 apskaita,
arba
L05 rinkodara, J01
informacinės
matematika
ekonomika, L06 žmonių
technologijos,
išteklių vadyba
arba geografija
J07 psichologija
0,4
biologija
istorija arba
matematika,
J09 informacijos
lietuvių kalba
arba
paslaugos, J10
ir literatūra
informacinės
komunikacija
technologijos,
arba geografija
B01 informatika, B02
informacinės
informacijos sistemos, B03
matematika
0,4
technologijos
programų sistemos, B04
arba fizika
informatikos inžinerija
C01 chemija
chemija
0,4
matematika
I01 žemės ūkis, I03
miškininkystė, G09
medicinos technologijos,
G03 burnos priežiūra, G05
farmacija, G07 mityba,
G08 slauga ir akušerija,
G06 reabilitacija, G10
kosmetologija,
H01veterinarija

biologija

0,4

chemija arba
matematika

0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

0,7

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

istorija – 0,2

0,6

0,2

0,2
0,2
užsienio
kalba – 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

E04 matavimų inžinerija,
E05 statybos inžinerija,
E06 mechanikos inžinerija,
E07 jūrų inžinerija, E08
elektros inžinerija, E09
elektronikos inžinerija,
E10 gamybos inžinerija,
E12 transporto inžinerija,
E13 energijos inžinerija,
E14 aeronautikos
inžinerija, F04 jūrų
technologijos
F02 polimerų ir tekstilės
technologijos, E03
aplinkos inžinerija, F03
medžiagų technologijos
F06 maisto technologijos,
F07 viešasis maitinimas

fizika

matematika

0,4

0,2

chemija arba
fizika
chemija

0,2

0,2

2 priedas
STOJANČIOJO MOTYVACIJOS IR KITŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINEI EILEI
SUDARYTI
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

0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.

1 vieta – 2,5 balo;

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už
to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už
skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

2 vieta – 1,5 balo;

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.

1 vieta – 1,5 balo;

Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų
laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik
vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

2 vieta – 1 balas;

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal
įgytą kvalifikaciją

3 vieta – 1 balas

3 vieta – 0,5 balo

1 balas

3 priedas
ŠALIES IR TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ, KURIŲ LAIMĖTOJAMS
PRIDEDAMI BALAI, SĄRAŠAS
I SKYRIUS
TARPTAUTINĖS OLIMPIADOS IR KONKURSAI
1. Tarptautinė biologijos olimpiada
2. Tarptautinė chemijos olimpiada
3. Tarptautinė fizikos olimpiada
4. Tarptautinė astronomijos olimpiada
5. Tarptautinė astronomijos ir astrofizikos olimpiada
6. Tarptautinė matematikos olimpiada
7. Tarptautinė lenkų kalbos olimpiada
8. Tarptautinė rusų kalbos olimpiada
9. Tarptautinė filosofijos olimpiada
10. Tarptautinė vokiečių kalbos olimpiada
11. Tarptautinė informatikos olimpiada
12. Tarptautinė geografijos olimpiada
13. Baltijos šalių chemijos olimpiada
14. Baltijos šalių informatikos olimpiada
15. Baltijos šalių vokiečių kalbos olimpiada
16. Vidurio Europos geografijos olimpiada
17. Vidurio Europos matematikos olimpiada
18. ES jaunųjų mokslininkų konkursas
19. Pasaulio individualių debatų ir oratorinio meno čempionatas
20. Tarptautinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
21. Tarptautiniai jaunimo debatai (vokiečių kalba)
22. Tarptautinė muzikos olimpiada
23. Tarptautinis konkursas EuroSkills

II SKYRIUS
ŠALIES OLIMPIADOS IR KONKURSAI
24. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas
25. Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
26. Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiada
27. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
28. Lietuvos mokinių fizikos olimpiada
29. Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
30. Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada
31. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams
32. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
33. Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada
34. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada
35. Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada
36. Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
37. Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
38. Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
39. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
40. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
41. Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
42. Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas
43. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada
44. Šalies debatų turnyras anglų kalba
45. Nacionalinis viešo kalbėjimo anglų kalba konkursas
46. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
47. Lietuvos mokinių dailės olimpiada
48. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

________________________

4 priedas
PAPILDOMI BALAI STOJANTIESIEMS Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS
UŽ AUKŠTOSIOS MOKYKLOS NUSTATYTUS SPECIFINIUS PASIEKIMUS AR
SPECIALIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMĄ
Aukštoji
mokykla

AK

KK

KMAIK

KVK

KTK

KOK

LAJM

Kriterijus
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Baigta neformaliojo švietimo programa (taikoma tik stojantiems į tos pačios
studijų krypties studijų programas)
Baigta Jaunųjų informatikų akademija
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso)
Ne mažesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos
pačios studijų krypties programas)
Slaugytojo padėjėjo arba socialinio slaugytojo kvalifikacija (taikoma tik
stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą)
Baigta tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programa
–
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Stojantiems į Želdynų dizaino studijų programą, baigusiems menų mokyklų
dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas
Stojantiems į Aplinkos inžinerijos informatikos studijų programą, baigusiems
jaunųjų programuotojų mokyklas arba turintiems ECDL pažymėjimą
(pradmenų ar pagrindinį)
Baigta profesinio mokymo programa
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Ne trumpesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos
pačios studijų krypties programas)
Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių
aukštosiose mokyklose
Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į bendrosios
praktikos slaugos studijų programą)
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į
socialinio darbo studijų programą)
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso) (taikoma tik
stojantiems į Verslo ir viešosios vadybos, Informatikos mokslų, Inžinerijos
mokslų ir Technologijos mokslų studijų krypčių grupių studijų programas)
Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į
odontologinės priežiūros studijų programą)
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Ne trumpesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos
pačios studijų krypties programas)
Baigta profesinio mokymo programa
Baigta bakalauro studijų programa
Baigta magistro studijų programa
Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių
aukštosiose mokyklose
Dalyvavimas Kolpingo kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, iniciatyvose,
projektuose, mokymuose ar seminaruose
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į
socialinio darbo studijų programą)
Motyvacijos vertinimas
Baigta Kolpingo kolegijos studijų programa
Jūreivio (JRAB A-II/4), kvalifikuoto jūreivio (JRAB A-II/5), laivų motoristo
(JRAB A-III/4), kvalifikuoto laivų motoristo (JRAB A-III/5) kvalifikacijos
pažymėjimas

Kriterijaus
vertė balais
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
0,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5
1,5
1
1,5
2
1
0,5
0,5
0,5
2
2

Baigta profesinio mokymo programa
Ne mažesnis kaip 4 mėnesių darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos pačios
arba giminingos studijų krypties programas)
Baigtų mokymų ,,Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir
gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis
saugumas ir socialinė atsakomybė“ (JRAB, A-VI/1) pažymėjimas
(stojantiems į jūrų technologijos ir jūrų inžinerijos studijų krypčių programas)
Baigta neformalaus mokymo programa, susijusi su pasirinktos studijų
programos studijų kryptimi
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas
ECDL pažymėjimas
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Motyvacinis pokalbis
Baigta profesinio mokymo programa
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Ne trumpesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos
pačios studijų krypties programas)
Motyvacijos vertinimas

LTVK

MK

PK

SMK

Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla
(taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas)
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso)
Baigta aukštoji mokykla
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas
Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos Karjeros savaitės renginiuose
„Jaunimo Workshop‘ai“ įrodantys pažymėjimai
Dalyvavimą Lietuvos verslo kolegijos neformalaus ugdymo veiklose,
iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose įrodantys
pažymėjimai.
Baigta Panevėžio kolegijos studijų programa
Baigta aukštoji mokykla
Baigta aukštesnioji mokykla
Baigta formalaus ir neformalaus mokymo programa
Panevėžio kolegijos matematikos mokyklos baigimo pažymėjimas
ECDL pažymėjimas
ECDL START pažymėjimas
Slaugytojo padėjėjo arba socialinio slaugytojo kvalifikacija (taikoma tik
stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą)
Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į burnos
higienos studijų programą)
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Ne mažesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos
pačios studijų krypties programas)
Baigta profesinio mokymo programa
Baigta magistro, bakalauro ar profesinio bakalauro studijų programa
Baigta neformaliojo švietimo programa (taikoma tik stojantiesiems į tos
pačios studijų krypties studijų programas)
Baigta Jaunųjų programuotojų ar kita informacinių technologijų mokykla
(taikoma tik stojantiesiems į Programavimo ir multimedijos, Kompiuteriniai
žaidimai ir animacija studijų programas)
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso)
Jaunimo apdovanojimų „Kūrėjų karta” nominacijų pažymėjimas
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas
Dalyvavimą Socialinių mokslų kolegijos renginiuose „Test Drive“ ir
„Pakrauk karjerą“ įrodantys pažymėjimai
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Dalyvavimą Socialinių mokslų kolegijos neformalaus ugdymo veiklose,
iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose įrodantys pažymėjimai
Gimnazijų ir mokyklų, mokymo/rengimo/ugdymo centrų su kuriomis SMK
yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, abiturientams
Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių
aukštosiose mokyklose
Motyvacijos vertinimas (taikoma Socialinių mokslų kolegijos priėmimo
taisyklėse numatytoms studijų programoms)
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Baigtas meno mokyklos dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo
mokyklos dailės programa (taikoma tik stojantiems į kosmetologijos studijų
programą)
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso) (taikoma tik
stojantiems į informacijos valdymo studijų programą)
Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į bendrosios
praktikos slaugos studijų programą)
Burnos higienisto kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į odontologinės
priežiūros studijų programą)
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į
socialinio darbo studijų programą)
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir
verslas“ baigimo pažymėjimas
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
Baigta neformaliojo švietimo programa (taikoma tik stojantiems į tos pačios
studijų krypties programas)
Baigta jaunųjų programuotojų mokykla (taikoma stojantiems į informacinių
sistemų inžinerijos studijų programą)
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso) (taikoma tik
stojantiems į technologijų, inžinerijos, informatikos mokslų studijų krypčių
grupių studijų programas)
Ne mažesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos
pačios studijų krypties programas)
Baigtas menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų
dailės programos (taikoma tik stojantiesiems į kosmetologijos studijų
programą)
Slaugytojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į bendrosios
praktikos slaugos studijų programą)
Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į burnos
higienos studijų programą)
Gimnazijų ir mokyklų partnerių, su kuriomis Vilniaus dizaino kolegija yra
pasirašiusi tarpusavio bendradarbiavimo sutartis, absolventas
Baigta neformaliojo švietimo programa (būtina pažyma/pažymėjimas).
Taikoma lankiusiems dizaino, dailės, fotografijos, medijų, filmų (video)
kūrimo, teatro, šokio, aktorystės, muzikos programas ir būrelius, muzikos
ir/ar dailės mokyklas ir stojantiems į tos pačios studijų krypties programas.
Dalyvavimas Vilniaus dizaino kolegijos organizuojamose kūrybinėse
dirbtuvėse
Vilniaus dizaino kolegijoje organizuotų kursų baigimo pažymėjimas (taikoma
stojantiems į tos pačios studijų krypties programas).
Baigta Vilniaus dizaino kolegijos studijų programa
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programose
BaigusiemsVTDK organizuotus parengiamuosius piešimo ir kompozicijos
kursus, stojant į Dizaino krypties studijų programas
Baigusiems VTDK organizuotus parengiamuosius fotografijos arba
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scenarijaus kūrimo ir kadruotės kursus, stojant į Medijų meno krypties studijų
programas
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą
Turintiems ne trumpesnį kaip vienerių metų darbo stažą (taikoma tik
stojantiems į tos pačios studijų krypties programas)
Baigta profesinio mokymo programa
Baigta bakalauro studijų programa
Baigta magistro studijų programa
Motyvacijos vertinimas
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