PAPILDOMI KRITERIJAI IR PAPILDOMI BALAI
10. Papildomų kriterijų ir papildomų balų įtaka konkursiniam balui nustatoma „Stojančiųjų į
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų
stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašą“ 3 ir 5 priedus. Papildomi balai už šiuos
kriterijus suteikiami stojantiems į visas Kolegijos studijų programas, į valstybės finansuojamas ir
nefinansuojamas studijų vietas:
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, papildomi
0,5 balo
balai suteikiami stojant į visas studijų programas
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
1 vieta – 2,5 balo;
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už 2 vieta – 1,5 balo;
to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už 3 vieta – 1 balas
skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
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.
Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems 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
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne
trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė
nei 6 mėnesiai

1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo

1 balas

0,25 balo

11. Užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į
Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje) ir įgijusiems vidurinį
išsilavinimą Lietuvoje, pridedamas 1 balas. Papildomi balai už šiuos kriterijus suteikiami stojantiems į visas
Kolegijos studijų programas, į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas.
12. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas per bendrąjį ar per tiesioginį
priėmimą asmenims, kurių konkursinis balas pagal „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2019 metais tvarkos aprašą“ 4 punkte išvardintus kriterijus yra ne mažesnis už Švietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatytą minimalų konkursinį balą, skiriami papildomi balai už šiuos pasiekimus:
Kriterijus
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos „Ekonomika ir verslas“
baigimo pažymėjimas
Ne mažiau kaip 6 savaičių darbo patirties savanorystės programose
Baigtos neformaliojo švietimo programos (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų
krypties programas)
Baigtos jaunųjų programuotojų mokyklos (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)

Kriterijaus vertė balais
0,25
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į burnos higienos
studijų programą)

0,5

Papildomi balai už išvardintus pasiekimus į minimalų konkursinį balą neįskaičiuojami.
13. Stojantieji per bendrąjį priėmimą, turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus
duomenis turi nurodyti teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, dokumentų
kopijas pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji kvietimą studijuoti, studijų sutarčių
pasirašymo metu dokumentų originalus turi pateikti Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai. Stojantieji per
tiesioginį priėmimą dokumentus, įrodančius teisę į papildomų balų skyrimą, pristato Kolegijos Dokumentų
priėmimo tarnybai.
14. Stojantieji, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgyję 2010-2019 metais, savo brandos
atestato duomenis į LAMA BPO informacijos sistemą turi įkelti elektroniniu būdu; stojantieji,
vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgiję iki 2009 metų įskaitytinai arba vidurinį išsilavinimą įgyję
užsienyje, atestatų kopijas turi pateikti elektroniniu būdu prašymų studijuoti teikimo laikotarpiu (žr.
www.lamabpo.lt).
15. Stojantieji per Tiesioginį priėmimą, dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus,
pateikia Kolegijos Dokumentų priėmimo tarnybai.
16. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo
teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
16.1. brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
16.2. brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis;
16.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.

