(Konkursinis balas sudaromas iš 4 brandos atestato dalykų. Konkursinio balo skaičiuoklė – www.lamabpo.lt )
MEDICINOS FAKULTETAS
Konkursiniai dalykai5
Studijų krypčių grupė
Studijų programa
I (pagrindinis) dalykas; II dalykas;
(studijų programų sąrašas gali
svertinis koeficientas
svertinis koeficientas 0,2
būti keičiamas!)
0,4
Burnos higiena
Odontologinė priežiūra
chemija arba matematika, arba
Kosmetologija
informacinės technologijos
SVEIKATOS MOKSLAI
biologija
Bendrosios praktikos slauga
Dantų technologija5
chemija arba matematika, arba
Kineziterapija
informacinės technologijos, arba fizika
matematika, arba informacinės
SOCIALINIAI MOKSLAI
Socialinis darbas
istorija
technologijos, arba
geografija, arba užsienio kalba
5
pasirinkus šią studijų programą Kolegijoje laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas.
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Konkursiniai dalykai
Studijų krypčių grupė
Studijų programa
I (pagrindinis) dalykas; II dalykas;
(studijų programų sąrašas gali
svertinis koeficientas
svertinis koeficientas 0,2
0,4
būti keičiamas!)
chemija arba matematika, arba
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
Žemės ūkio technologijos
biologija
informacinės technologijos
chemija arba fizika, arba biologija, arba
Aplinkos apsaugos inžinerija
informacinės technologijos
INŽINERIJOS MOKSLAI
fizika arba chemija, arba informacinės
Automatinio valdymo sistemos
technologijos
matematika
Maisto produktų technologija
chemija arba biologija, arba fizika
TECHNOLOGIJŲ
chemija arba fizika, arba informacinės
MOKSLAI
Aprangos technologijos
technologijos
INFORMATIKOS
Informacinių sistemų inžinerija
informacinės technologijos arba fizika
MOKSLAI
matematika arba informacinės
TEISĖ
Teisė
istorija
technologijos, arba užsienio kalba
Transporto verslas
istorija arba informacinės technologijos,
arba
Buhalterinė apskaita
matematika
geografija, arba užsienio kalba
VERSLAS IR VIEŠOJI
Verslo vadyba
VADYBA
matematika arba informacinės
Turizmo ir viešbučių
istorija
technologijos, arba
administravimas
geografija, arba užsienio kalba
I (pagrindinio) dalyko imamas valstybinio egzamino įvertinimas, jis negali būti keičiamas metiniu pažymiu.
II ar III dalyko gali būti imamas brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
III dalyku gali būti imamas bet kuris brandos atestate įrašytas dalykas, kurio VBE organizuojamas stojimo metais. Baigusiems
profesines mokyklas ir stojantiems į inžinerijos, technologijų bei informatikos studijų krypčių grupių programas III dalyko įvertinimu
gali būti laikomas kompetencijų, įgytų siekiant IV lygio kvalifikacijos, įvertinimas arba kvalifikacinis egzaminas (imamas teorinės ir
praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis). III dalyko svertinis koeficientas 0,2.
IV dalyku imamas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas. Tuo atveju, jei lietuvių kalba ir literatūra
yra pagrindinis dalykas, ketvirtuoju dalyku imama užsienio kalba (brandos egzaminas arba metinis pažymys). Ketvirtojo dalyko
svertinis koeficientas 0,2
Konkursiniam balui sudaryti naudojamas palankiausias stojančiajam variantas.

