KONKURSINIS BALAS4
MINIMALUS konkursinis balas taikomas visiems stojantiems į Utenos kolegiją. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama
dešimtbalė skalė. Brandos egzaminų įvertinimai ir metiniai pažymiai perskaičiuojami LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka. Minimalus konkursinis balas stojusiems 2020 metais – 4,3.
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Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos minimalaus konkursinio balo reikalavimas netaikomas. Į konkursinį balą vietoje
egzaminų įvertinimų įskaitomi metiniai pažymiai.
KONKURSINIO BALO SANDARA
(Konkursinis balas sudaromas iš 4 brandos atestato dalykų. Konkursinio balo skaičiuoklė – www.lamabpo.lt )
MEDICINOS FAKULTETAS
Konkursiniai dalykai5
Studijų programa
I (pagrindinis)
III dalyko
IV dalyko
dalykas;
II dalykas;
svertinis
– lietuvių kalbos ir
svertinis
svertinis koeficientas 0,2
koeficientas literatūros –svertinis
koeficientas 0,4
koeficientas
Studijų krypčių grupė: SVEIKATOS MOKSLAI
Burnos higiena
Odontologinė priežiūra
Kosmetologija
biologija
chemija arba matematika7
0,2
0,2
Bendrosios praktikos slauga
Kineziterapija
Dantų technologija6
Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI
istorija arba matematika, arba
Socialinis darbas
istorija
informacinės technologijos, arba
0,2
0,2
geografija, arba užsienio kalba 7
6
pasirinkus šią studijų programą Kolegijoje laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas.
VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Konkursiniai dalykai5
Studijų programa
I (pagrindinis)
III dalyko
IV dalyko
dalykas;
II dalykas;
svertinis
– lietuvių kalbos ir
svertinis
svertinis koeficientas 0,2
koeficientas literatūros –
koeficientas 0,4
svertinis koeficientas
Studijų krypčių grupė: INŽINERIJOS MOKSLAI
Aplinkos apsaugos inžinerija
matematika
chemija arba fizika7
0,2
0,2
Automatinio valdymo sistemos
fizika
0,2
0,2
Studijų krypčių grupė: TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI
Maisto produktų technologija
matematika
chemija
0,1
0,3
Aprangos technologijos
chemija arba fizika7
0,2
0,2
Studijų krypčių grupė: INFORMATIKOS MOKSLAI
Informacinių sistemų inžinerija
matematika
informacinės technologijos arba
0,2
0,2
fizika7
Studijų krypčių grupė: TEISĖ
Teisė
istorija
matematika
0,2
0,2
arba informacinės technologijos7
Studijų krypčių grupė: VERSLAS IR VIEŠOJI VADYBA
Transporto verslas
istorija arba matematika, arba
0,2
0,2
informacinės technologijos, arba
Buhalterinė apskaita
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geografija, arba užsienio kalba
Verslo vadyba
matematika
Renginių organizavimas ir scenos
menasN
Turizmo ir viešbučių administravimas

istorija
Studijų krypčių grupė: ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI

Žemės ūkio technologija

biologija

chemija arba matematika7

0,2

0,2

Pirmojo (pagrindinio) dalyko imamas valstybinio egzamino įvertinimas, jis negali būti keičiamas metiniu pažymiu.
Vietoje antrojo ar trečiojo dalyko egzamino įvertinimo gali būti imamas metinis pažymys.
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Trečiuoju dalyku gali būti imamas bet kuris brandos atestate įrašytas dalykas, kurio VBE organizuojamas stojimo metais. 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.
Konkursinio balo sudarymui naudojamas palankiausias stojančiajam variantas.
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PAPILDOMŲ BALŲ SKYRIMO KRITERIJAI
Už mokymosi pasiekimus ar socialiai aktyvią veiklą (stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas) prie
konkursinio balo gali būti skiriama papildomų balų – taip padidinama įstojimo galimybė.
Kriterijai stosiantiems 2020 metais tokie:

Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba, papildomi balai suteikiami
stojant į visas studijų programas
Tarptautinių olimpiadų, 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

Kriterijaus vertė
0,25 balo
0,5 balo

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

Aukso medalis – 2,5 balo;
Sidabro medalis – 1,5 balo;
Bronzos medalis – 1 balas

0,25 balo

Už kitus pasiekimus (stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) taip pat gali būti pridedama papildomų balų (tik tuo
atveju, jei ir be papildomų balų konkursinis balas siekia minimalų nustatytąjį).
Kriterijai stosiantiems 2020 metais bus tokie:
Kriterijaus vertė
Kriterijus
balais
Lietuvos Junior Achievement vidurinio mokymo programos baigimo pažymėjimas (taikoma stojantiems į
0,25
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programą).
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)
Gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Burnos higienos studijų programą)
Burnos higienisto ar dantų techniko kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Odontologinės priežiūros studijų
programą)
Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į Socialinio darbo studijų programą)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

STUDIJŲ KAINA (įstojusiems 2020 m.)
Metinė studijų kaina studentams, priimamiems studijuoti į valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2020m. bus
tikslinama.
Utenos kolegija
Maironio g. 7, 13 kab., Utena
Tel. (8 68) 782 516, 8 7795978
El. p. priemimas@utenos-kolegija.lt Išsamūs studijų programų aprašymai – www.utenos-kolegija.lt ir www.aikos.smm.lt

