PRIĖMIMO Į SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJĄ
2020 METAIS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
Socialinių mokslų kolegijos
direktorės 2020 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. V(20)-0027
(Aktuali redakcija 2020-07-31)
STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS 2020 M.
Profesinio bakalauro studijos
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2020 metų priėmimo į Socialinių mokslų kolegiją (toliau – SMK, Kolegija) taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami į 2020 m. SMK vykdomas profesinio bakalauro
studijų programas, konkursinio balo ir konkursinių eilių sudarymo principus bei atrankos kriterijus,
stojančiųjų informavimo apie dokumentų teikimo ir priėmimo rezultatus tvarką, taip pat nustato stojamųjų
egzaminų, motyvacijos vertinimo principus, atskirus priėmimo veiksmus bei datas. Taip pat šios Taisyklės
nustato stojančiųjų priėmimo į aukštesnius studijų kursus tvarką.
2. Stojimo konkurse gali dalyvauti tie stojantieji, kurie turi dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip
vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą ir išlaikę nustatytus brandos egzaminus bei jų konkursinis balas yra ne
mažesnis nei nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas šiose Taisyklėse.
3. Priėmimas į SMK vykdomas dviem būdais:
3.1. SMK Atskiruoju priėmimu. Tai tiesioginis stojančiųjų priėmimas į SMK valstybės
nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas vykdomas nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 25 d., kai stojantysis
stojimo prašymą teikia per SMK priėmimo portalą https://my.smk.lt/ arba atvykęs į SMK Priėmimo komisiją
(daugiau informacijos pateikiama šių Taisyklių VI skyriuje).
3.2. Bendruoju priėmimu, kurį organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija
bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO). Prašymai teikiami per LAMA BPO tinklalapį
www.lamabpo.lt prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (daugiau informacijos
pateikiama šių Taisyklių VI skyriuje).
4. Stojantieji į SMK gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (toliau – mokamos
studijų vietos, vnf) SMK Atskiruoju arba Bendruoju (LAMA BPO) priėmimu.
5. Į SMK vykdomas studijų programas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą.
Priėmimas į aukštesnius studijų kursus vykdomas įvertinus kandidato pateiktus dokumentus ir likusias
laisvas studijų vietas.
6. Konkursinis balas stojant tiek į nuolatinės, tiek į ištęstinės studijų formos studijų programas
sudaromas laikantis tų pačių principų. Konkursinis balas sudaromas naudojantis informacija iš atitinkamą
ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų.
7. Stojantieji, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, privalo turėti įgyto išsilavinimo pripažinimo
Lietuvoje dokumentą. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės
vertinimo centrą (www.skvc.lt). Nesimokę lietuvių kalbos asmenys, kurių pasirinktos studijos vyks lietuvių
kalba, turi išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą.
8. Stojamieji egzaminai privalomi pasirinkus menų studijų krypčių grupės studijų programas: Video
kūryba ir medijos, Strateginis dizainas (daugiau informacijos apie stojamąjį egzaminą pateikiama šių
Taisyklių IV skyriuje).
9. Stojantiesiems į SMK taikomas motyvacijos studijuoti ir pasirengimo konkrečios studijų krypties
studijoms įvertinimas. Gautas motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas yra įskaičiuojamas į
konkursinio balo sandarą. Motyvacijos vertinimą rekomenduojama atlikti visiems stojantiesiems, tačiau
motyvacijos vertinimas tampa privalomu tiems stojantiesiems, kurių konkursinis balas mažesnis nei 4,3
balo.
10. Asmuo kviečiamas studijuoti tą studijų programą ir ta forma, kuri nurodyta aukštesniu prioritetu
(prašymo pageidavimų sąraše yra aukščiau). Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo asmens prašyme
išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir stojimo į studijų programą konkursinės eilės.
11. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su SMK pasirašo studijų sutartį. Studijų sutartys su
pakviestaisiais pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo. Per šiose Taisyklėse nustatytą
terminą nesudarius studijų sutarties, pakvietimas studijuoti SMK netenka galios, t.y. kvietimas studijuoti
anuliuojamas.
12. Užsienio valstybių piliečiai teisės aktų nustatyta tvarka priimami į Kolegiją konkurso būdu
studijuoti valstybės nefinansuojamose (mokamose) studijų vietose vadovaujantis SMK studentų priėmimo
2020 m. taisyklėmis bei SMK patvirtintomis užsienio valstybių piliečių priėmimo studijuoti procedūromis.
13. SMK studijos vykdomos trimis studijų tvarkaraščio būdais:

13.1. Nuolatinis (dieninis) tvarkaraščio būdas – nuolatinės studijų formos studijos, kai paskaitos
organizuojamos darbo dienomis pagal numatytą paskaitų tvarkaraštį. Studijos trunka 3 metus.
13.2. Nuolatinis (sesijinis) tvarkaraščio būdas – nuolatinės studijų formos studijos vykdomos
sesijiniu būdu. Paskaitos vyksta per mokslo metus po vieną savaitę kiekvieną mėnesį darbo dienomis
(pirmadieniais-penktadieniais) vakarais (orientacinis laikas nuo 16.30 val. iki 20.30 val.) ir tos savaitės
šeštadienį (orientacinis laikas nuo 9.00 val. iki 16.00 val.). Egzaminų sesija vyksta pagal atskirą tvarkaraštį
(žiemos egzaminų sesija - sausio mėn., pavasario egzaminų sesija - gegužės mėn. pabaiga - birželio mėn.).
Studijų trukmė - 3 metai.
13.3. Ištęstinis (sesijinis) tvarkaraščio būdas – ištęstinės formos studijos organizuojamos
sesijomis - akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu paskaitos organizuojamas
kiekvieną mėnesį po vieną savaitę (per semestrą iš viso 4 savaitės) vakarais darbo dienomis pirmadieniaispenktadieniais. Ištęstinės formos studijos trunka 4 metus.
14. SMK 2020 m. priima į šias profesinio bakalauro studijų programas, vykdomas lietuvių arba anglų
kalba:
1 lentelė. Studijų programos, vykdomos lietuvių kalba
Studijų programos
vykdymo vieta

Studijų programa

Studijų programos
valstybinis kodas

Mokymosi forma
(tvarkaraščio
būdas) ir trukmė
(metais)
NL* ir
I***
NL(S)**

Suteikiama kvalifikacija

SVEIKATOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
KOSMETOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

ESTETINĖ
KOSMETOLOGIJA

6531GX019

Sveikatos mokslų
3

4

profesinis bakalauras

Kaunas
INFORMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

PROGRAMAVIMAS IR
MULTIMEDIJA

6531BX015

3

4

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

6531BX014

3

4

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

3

4

Menų
profesinis bakalauras

Kaunas
INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI
IR ANIMACIJA

Kaunas
MENŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
MEDIJŲ MENO STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

VIDEO KŪRYBA IR
MEDIJOS

6531PX017

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

KŪRYBOS IR PRAMOGŲ
INDUSTRIJOS

6531JX011

3

4

Socialinių mokslų
profesinis bakalauras

SKAITMENINĖ
KOMUNIKACIJA

6531JX012

3

4

Socialinių mokslų
profesinis bakalauras

Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Kaunas
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
FINANSŲ STUDIJŲ KRYPTIS

Klaipėda
Vilnius

BANKININKYSTĖ IR
INVESTICIJŲ VALDYMAS

6531LX051

3

4

6531LX055

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

Kaunas
RINKODAROS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

MARKETINGAS IR
REKLAMOS KŪRIMAS

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

Kaunas
VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

RESTORANŲ IR KAVINIŲ
VADYBA

6531LX054

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

MADOS IR STILIAUS
VADYBA

6531LX053

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

TRANSPORTO IR
LOGISTIKOS VERSLAS

6531LX060

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

TARPTAUTINIS VERSLAS
IR KOMUNIKACIJA

6531LX059

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

TARPTAUTINĖ PREKYBA
IR MUITINĖS LOGISTIKA

6531LX057

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

TARPTAUTINIS VERSLAS

6531LX058

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

6531LX061

3

4

Verslo vadybos
profesinis bakalauras

6531KX004

3

4

Teisės
profesinis bakalauras

4

Menų
profesinis bakalauras

Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Kaunas
VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Kaunas
Klaipėda
Vilnius
Kaunas
Vilnius

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

TURIZMAS IR POILSIS

Kaunas
TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
TEISĖ

Vilnius
Kaunas

NAUJOS STUDIJŲ PROGRAMOS
DIZAINO STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

STRATEGINIS DIZAINAS

6533PX001

3

Kaunas
Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma, dieninis tvarkaraščio būdas. NL(S) - nuolatinė studijų forma, sesijinis tvarkaraščio būdas. I – ištęstinė
studijų forma, sesijinis tvarkaraščio būdas.

* - Nuolatinis (dieninis) tvarkaraščio būdas – nuolatinės studijų formos studijos, kai paskaitos organizuojamos darbo dienomis pagal numatytą
paskaitų tvarkaraštį. Studijos trunka 3 metus.
** - Nuolatinis (sesijinis) tvarkaraščio būdas – nuolatinės studijų formos studijos vykdomos sesijiniu būdu. Paskaitos vyksta per mokslo metus po
vieną savaitę kiekvieną mėnesį darbo dienomis (pirmadieniais-penktadieniais) vakarais (orientacinis laikas nuo 16.30 val. iki 20.30 val.) ir
šeštadienį (orientacinis laikas nuo 9.00 val. iki 16.00 val.). Egzaminų sesija vyksta pagal atskirą tvarkaraštį (žiemos egzaminų sesija - sausio
mėn., pavasario egzaminų sesija - gegužės pabaiga - birželio mėn.). Studijų trukmė - 3 metai.
*** - Ištęstinis (sesijinis)tvarkaraščio būdas – ištęstinės formos studijos organizuojamos sesijomis - akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis
sesijomis, kurių metu paskaitos organizuojamas kiekvieną mėnesį po vieną savaitę (per semestrą iš viso 4 savaites) vakarais darbo dienomis
pirmadieniais-penktadieniais. Ištęstinės formos studijos trunka 4 metus.

2 lentelė. Studijų programos, vykdomos anglų kalba
Studijų programos
vykdymo vieta

Studijų programos, vykdomos
anglų kalba, pavadinimas

Studijų programos
valstybinis kodas

Mokymosi forma
(tvarkaraščio būdas)
ir trukmė (metais)
NL* ir
I***
NL(S)**

Suteikiama
kvalifikacija

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
RINKODAROS STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

MARKETINGAS IR
REKLAMOS KŪRIMAS

Verslo vadybos
6531LX055

3

-

6531LX058

3

-

Verslo vadybos
profesinis
bakalauras

6531LX061

3

-

Verslo vadybos
profesinis
bakalauras

profesinis
bakalauras

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

TARPTAUTINIS VERSLAS

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

TURIZMAS IR POILSIS

Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma, dieninis tvarkaraščio būdas. NL(S) - nuolatinė studijų forma, sesijinis tvarkaraščio būdas. I – ištęstinė
studijų forma, sesijinis tvarkaraščio būdas.
* - Nuolatinis (dieninis) tvarkaraščio būdas – nuolatinės studijų formos studijos, kai paskaitos organizuojamos darbo dienomis pagal numatytą
paskaitų tvarkaraštį. Studijos trunka 3 metus.
** - Nuolatinis (sesijinis) tvarkaraščio būdas – nuolatinės studijų formos studijos vykdomos sesijiniu būdu. Paskaitos vyksta per mokslo metus po
vieną savaitę kiekvieną mėnesį darbo dienomis (pirmadieniais-penktadieniais) vakarais (orientacinis laikas nuo 16.30 val. iki 20.30 val.) ir
šeštadienį (orientacinis laikas nuo 9.00 val. iki 16.00 val.). Egzaminų sesija vyksta pagal atskirą tvarkaraštį (žiemos egzaminų sesija - sausio
mėn., pavasario egzaminų sesija - gegužės pabaiga - birželio mėn.). Studijų trukmė - 3 metai.
*** - Ištęstinis (sesijinis)tvarkaraščio būdas – ištęstinės formos studijos organizuojamos sesijomis - akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis
sesijomis, kurių metu paskaitos organizuojamas kiekvieną mėnesį po vieną savaitę (per semestrą iš viso 4 savaites) vakarais darbo dienomis
pirmadieniais-penktadieniais. Ištęstinės formos studijos trunka 4 metus.

II. MINIMALŪS REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS
15. Asmenims, pretenduojantiems į SMK mokamas studijų vietas (vnf) taikomi šie minimalūs
reikalavimai:
15.1. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2017 metų įskaitytinai, minimalus reikalavimas –
ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
15.2. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018 m., 2019 m. ir 2020 metais reikia būti išlaikius
ne mažiau nei 1 valstybinį brandos egzaminą ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
16. Asmenims, įgijusiems kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą pagal tarptautinių
organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, asmenims, švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka ir atvejais atleistiems nuo valstybinių brandos egzaminų, nurodyti reikalavimai netaikomi.
Jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
17. Stojantiems į SMK, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, taikomas minimalus
(slenkstinis) stojamasis konkursinis balas, kurio reikšmė - 1. Minimalus (slenkstinis) stojamasis
konkursinis balas netaikomas atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos.
III. KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
18. Stojančiojo į SMK konkursinis balas formuojamas iš pasirinktą studijų kryptį atitinkančių
mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba dalykų metinių pažymių įvertinimų (išskyrus lietuvių kalbos
ir literatūros bei pirmojo dalyko). Stojant į menų studijų krypčių grupių studijų programas, brandos
atestato įvertinimai į konkursinį balą neįskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas.
Stojantiesiems į visų studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą įskaičiuojami papildomi balai,
nurodyti šių Taisyklių 4 lentelėje, taip pat motyvacijos vertinimo rezultatai.

19. Konkursinė eilė sudaroma pagal šių Taisyklių 20, 21, 23 ir 24 punktuose numatytus
pagrindinius ir papildomus kriterijus.
20. Pagrindiniai konkursinio balo kriterijai yra keturių brandos atestate įrašytų dalykų įvertinimai
(išskyrus menų studijų krypčių grupių studijų programas):
20.1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jei šio dalyko brandos
egzamino įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
20.2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą);
20.3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos
atestatą). Šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio kitas su kitu konkursinio balo dalyku
nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos
egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas);
20.4. Ketvirtojo dalyko - lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko,
numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis
dalykas, brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys.
21. Konkursinių mokomųjų dalykų ir stojamųjų egzaminų sąrašas, pagal kurį formuojamamas
konkursinis balas, pateikiamas 3 lentelėje.
3 lentelė. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai
Studijų programos
pavadinimas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
svertinis
Antrasis
svertinis
Trečiojo dalyko,
Lietuvių kalbos ir
koeficientas
dalykas
koeficientas
nesutampančio su literatūros svertinis
kitais dalykais svertinis
koeficientas
koeficientas
SVEIKATOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
KOSMETOLOGIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
ESTETINĖ
biologija
0,4
chemija arba
0,2
0,2
0,2
KOSMETOLOGIJA
matematika
MENŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
MEDIJŲ MENO STUDIJŲ KRYPTIS
VIDEO KŪRYBA IR
stojamasis egzaminas* 1,0
MEDIJOS
STRATEGINIS DIZAINAS
stojamasis egzaminas* 1,0
Pirmasis
dalykas

INFORMATIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ KRYPTIS
PROGRAMAVIMAS IR
MULTIMEDIJA

matematika

0,4

INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI
matematika
IR ANIMACIJA

0,4

informacinės
technologijos
arba fizika

0,2

informacinės
0,2
technologijos
arba fizika
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
KOMUNIKACIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS
KŪRYBOS IR PRAMOGŲ
lietuvių kalba ir
0,4
istorija arba
0,2
INDUSTRIJOS
literatūra
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
SKAITMENINĖ
lietuvių kalba ir
0,4
istorija arba
0,2
KOMUNIKACIJA
literatūra
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
FINANSŲ STUDIJŲ KRYPTIS
BANKININKYSTĖ IR
matematika
0,4
istorija arba
0,2
INVESTICIJŲ VALDYMAS
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

užsienio kalba
0,2

0,2

užsienio kalba
0,2

0,2

0,2

arba užsienio
kalba
RINKODAROS STUDIJŲ KRYPTIS
MARKETINGAS IR
matematika
REKLAMOS
KŪRIMAS

0,4

istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba

0,2

0,2

0,2

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
RESTORANŲ IR KAVINIŲ
VADYBA

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

TARPTAUTINIS VERSLAS
IR KOMUNIKACIJA

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

TARPTAUTINIS VERSLAS

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

TRANSPORTO IR
LOGISTIKOS VERSLAS

matematika

0,4

istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

MADOS IR STILIAUS
VADYBA

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
TARPTAUTINĖ PREKYBA
IR MUITINĖS LOGISTIKA

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
TURIZMAS IR
istorija
POILSIS

TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS
TEISĖ

istorija

0,4

istorija arba
matematika
arba
informacinės
technologijos
arba geografija
arba užsienio
kalba
TEISĖS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
0,4

Matematika
arba

informacinės
technologijos
* - Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Asmenys neišlaikę stojamojo
egzamino, negali dalyvauti konkurse į šias studijų programas. Stojamųjų egzaminų vykdymo tvarka pateikiama šiose Taisyklėse ir stojančiųjų į
menų krypčių grupių studijų programas SMK Atskiruoju priėmimu atrankos tvarkos apraše.

22. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų
brandos egzaminų įvertinimų naudojami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1407 „Dėl stojančiųjų
į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų
stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 priedu.
23. Papildomas konkursinio balo sudarymo kriterijus SMK yra stojančiųjų kandidatų motyvacijos
studijuoti vertinimas, kurį išlaikius papildomai skiriami balai formuojant stojančiojo konkursinį balą.
24. Stojantiesiems taip pat gali būti skiriami papildomi balai už 4 lentelėje išvardintus pasiekimus.
4 lentelė. Papildomų balų kriterijai ir vertės
Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (pridedama
visose studijų programose)
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos
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
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
Dalyvavimą Socialinių mokslų kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, iniciatyvose,
projektuose, mokymuose ar seminaruose įrodantys pažymėjimai.
Gimnazijų ir mokyklų, su kuriomis SMK yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis,
absolventams
Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių aukštosiose
mokyklose
SMK motyvacijos ir pasirengimo studijuoti pažymėjimas (IV motyvacijos lygis)
SMK motyvacijos ir pasirengimo studijuoti pažymėjimas (III motyvacijos lygis)
SMK motyvacijos ir pasirengimo studijuoti pažymėjimas (II motyvacijos lygis)
SMK motyvacijos ir pasirengimo studijuoti pažymėjimas (II motyvacijos lygis)

Kriterijaus vertė
0,25 balo
0,5 balo
Aukso medalis – 2,5 balo;
Sidabro medalis – 1,5 balo;
Bronzos medalis – 1 balas
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
1 balas
0,25 balo

1 balas
1 balas
1 balas
1 balas
1 balas

0,5 balo
1 balas
0,5 balo
1 balas
1 balas
0,5 balo
0,5 balo
2 balai
1,5 balo
1 balas
0,5 balo

25. 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, tačiau bendra dedamųjų suma negali viršyti 2,5 balo.
26. Kitų pasiekimų įvertinimai papildo konkursinį balą šių Taisyklių 4 lentelėje nurodytomis vertėmis.
Bendra 4 lentelėje nurodytų susumuotų kriterijų vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
27. Šių Taisyklių 4 lentelėje numatyti papildomi balai neįskaičiuojami į minimalų (slenkstinį)
konkursinį balą. Jie papildo konkursinį balą numatytomis vertėmis.
28. Stojantieji dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus, turi pateikti pildant stojimo prašymą,
o gavus kvietimą studijuoti, pristato SMK priėmimo tarnyboms sutarties pasirašymo metu.

Konkursinio balo apskaičiavimas
29. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Šimtabalėje skalėje pateikti
valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka
perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai tiesiškai
perskaičiuojami į 4-10 pažymių skalę. Kriterinės valstybinių brandos egzaminų vertinimo skalės 16–100
balų įvertinimai perskaičiuojami į konkursinio balo skaičiavimo skalės 4,0–10,0 įvertinimus pagal formulę:
𝑌4,0−10,0 = 4,0 + (𝑋𝑉𝐵𝐸(16−100) − 16) ∗ 0,07143,
čia 𝑋𝑉𝐵𝐸(16−100) yra VBE įvertinimas 16–100 balų skalėje, 𝑌4,0−10,0 – VBE įvertinimas 4,0–10,0 skalėje.
30. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, dalykų pažymių įvertinimai perskaičiuojami laikantis
principų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.
V-1407 patvirtinto „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų
vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo“ 4
priede.
31. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus konkursinių dalykų pažymių, padaugintų iš
svertinių koeficientų, sandaugas bei pridėjus papildomus balus.
32. Jeigu stojančiųjų pasiekimų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa,
pirmumo teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi asmuo:
32.1. kurio brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra
didesnė;
32.2. kurio brandos (stojamojo) egzamino, turinčių didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra
didesnis.
32.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.
IV. STOJAMASIS EGZAMINAS
33. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas Video kūryba ir medijos,
Strateginis dizainas būtina laikyti stojamąjį egzaminą.
34. Stojantieji į menų studijų krypčių grupių studijų programas Bendruoju priėmimu (LAMA BPO)
privalo laikyti bendrąjį stojamąjį egzaminą.
35. Bendrųjų stojamųjų egzaminų organizavimo ir vertinimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Stojamųjų egzaminų į menų
studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo“.
36. Bendrųjų stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo nuostatos, egzaminų turinys, atliktų
užduočių vertinimo sistema pateikiama Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų krypčių grupės
studijų programas 2020 m. organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše.
37. Bendrieji stojamieji egzaminai laikomi 2020 m. birželio 25 – rugpjūčio 14 dienomis (dėl ypatingių
aplinkybių datos gali kisti. Informacija apie bendruosius stojamuosius egzaminus ir galimus pokyčius
pateikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt). Stojantysis Bendrojo priėmimo (LAMA BPO)
informacinėje sistemoje privalo užsiregistruoti bendrojo stojamojo egzamino laikymui.
38. Asmenys, neatvykę arba neišlaikę bendrojo stojamojo egzamino, negali dalyvauti Bendrojo
priemimo (LAMA BPO) konkurse į šių studijų programų studijų vietas.
39. Stojantieji į menų studijų krypčių grupių studijų programas Atskiruoju priėmimu atrenkami:
39.1. stojantieji į Video kūrybos ir medijų studijų programą SMK atskiruoju priėmimu atrenkami
įvertinus jų pateiktą aplanką (portfolio) ir motyvaciją SMK. Stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų portfolio
(piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą vadovaujantis Stojančiųjų į menų
krypčių grupių studijų programas SMK atrankos tvarkos aprašo reikalavimais;
39.2. stojantieji į Strateginio dizaino studijų programą SMK atskiruoju priėmimu atrenkami įvertinus
stojančiojo pateiktą aplanką (portfolio) ir motyvaciją. Stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų portfolio
(piešiniai, tapybos kūriniai, kompozicijos, fotografijos, grafiniai darbai ir visa kita, į ką stojantysis norėtų
atkreipti dėmesį, kai vertinama jo kūrybinė patirtis) pagal nurodytą struktūrą vadovaujantis Stojančiųjų į
menų krypčių grupių studijų programas SMK atrankos tvarkos aprašo reikalavimais.
40. Stojamieji egzaminai vertinami šimtabalėje vertinimo sistemoje. Jų rezultatai perskaičiuojami
pagal šių Taisyklių 29 punkte nurodytus konkursinių mokomųjų dalykų pažymių perskaičiavimo principus.
41. Papildoma informacija dėl stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo teikiama SMK
internetiniame puslapyje www.smk.lt , skiltyje Stojantiesiems.
V. MOTYVACIJOS VERTINIMAS

42. Stojantiesiems į SMK taikomas papildomas motyvacijos studijuoti ir pasirengimo konkrečios
studijų krypties studijoms įvertinimas. Motyvacijos vertinimą rekomenduojama atlikti visiems
stojantiesiems, tačiau motyvacijos vertinimas tampa privalomu tiems stojantiesiems, kurių konkursinis
balas mažesnis nei 4,3 balo. Motyvacijos įvertininimas yra sudėtinė konkursinio balo dalis.
43. Motyvacijos vertinimą atlieka SMK direktoriaus įsakymu paskirta motyvacijos vertinimo komisija.
44. Motyvacijos vertinimas apima pokalbį su stojančiuoju.
45. Stojantieji, kuriems privalomas motyvacijos vertinimas arba pageidaujantys atlikti motyvacijos
įsivertinimą, turi registruotis motyvaciniam pokalbiui www.smk.lt (motyvacijos vertinimo registracijos
anketa). Su užsiregistravusiais motyvacijos vertinimui stojančiaisiais bus susisiekiama individualiai ir
suderinama motyvacijos vertinimo data ir laikas bei susitikimo būdas (pvz.: fiziškai atvykus į SMK,
„Hangouts Meet“ vaizdo skambučiu ir pan.)
46. Motyvacijos vertinimas vykdomas nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki SMK Atskirojo priėmimo termino
pabaigos pagal individualią registraciją. Asmenys, kurie dalyvauja Bendrajame priėmime (LAMA BPO),
motyvacijos vertinimą turi atlikti ir atžymėti iki LAMA BPO prašymų studijuoti pateikimo termino pabaigos.
47. Atlikus motyvacijos vertinimą asmeniui yra išduodamas motyvacijos ir pasirengimo studijuoti
įvertinimo SMK pažymėjimas.
48. Gautą motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimą stojantysis galės įkelti į LAMA BPO
sistemą iki prašymų priimti studijuoti registravimo termino pabaigos, bei pateikti priėmimo komisijai
atskirojo priėmimo metu. Gautas motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas bus įskaičiuojamas į
konkursinio balo sandarą.
49. SMK atliktas motyvacijos vertinimas galioja tik stojantiesiems į SMK.
50. Išsami motyvacijos vertinimo tvarka pateikiama Stojančiųjų į Socialinių mokslų kolegiją
motyvacijos vertinimo tvarkos apraše.
VI. PRIĖMIMO VYKDYMAS
51. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti
(toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo
tvarkos aprašą, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje
www.lamabpo.lt.
52. Bendrojo priėmimo (LAMA BPO) procedūros ir terminai pateikiami 5 lentelėje.
5 lentelė. Bendrojo priėmimo (LAMA BPO) procedūros ir terminai*.
Priėmimo procedūros, etapai

Pagrindinis priėmimas

Papildomas
priėmimas

Stojamųjų egzaminų sesija

Datos

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas
registravimas
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo
priėmimo informacinėje sistemoje

2020-06-01 – 2020-08-18 12 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2020-08-22 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose
mokyklose

2020-08-24 8 val. – 2020-08-26 17 val.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas
teikimas
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas Bendrojo
priėmimo informacinėje sistemoje

2020-08-28 – 2020-08-31 14 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2020-09-04 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose
mokyklose

2020-09-05 8 val. – 2020-09-07 17 val.

Egzaminai tvarkaraštyje
nurodytose vietose

2020-07-20 – 2020-08-14

Nuotoliniu būdu
organizuojami egzaminai

2020-06-25 – 2020-08-14

Rezultatų paskelbimas

Iki 2020-08-14

* – Dėl ypatingių aplinkybių datos gali kisti, informacija apie galimus pokyčius teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.

53. SMK Atskirasis priėmimas organizuojamas į mokamas (vnf) studijų vietas vadovaujantis
Socialinių mokslų kolegijos priėmimo 2020 m. taisyklėmis.
54. Pageidaujantys studijuoti SMK mokamose (vnf) studijų vietose pateikia SMK Priėmimo komisijai
prašymą dalyvauti konkurse ir reikiamus dokumentus nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo
25 d.
55. Prašymus dalyvauti SMK Atskirajame priėmime stojantieji gali pateikti internetu SMK
internetinėje svetainėje (adresu: www.smk.lt) prisiregistavę prie SMK priėmimo portalo https://my.smk.lt/
arba atvykę į SMK Priėmimo komisiją.
56. SMK Atskirojo priėmimo procedūros ir terminai pateikiami 6 lentelėje:
6 lentelė. SMK Atskirojo priėmimo procedūros ir terminai.
Priėmimo procedūros, etapai

Datos

Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas

Nuo 2020-04-01
Iki 2020-09-25
Nuo 2020-04-01 iki 2020-09-25
(pagal individualią registraciją)

Motyvacijos vertinimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas*

Per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

Per 5 darbo dienas nuo kvietimo studijuoti gavimo

* - Apeliacijas dėl priėmimo rezultatų galima teikti per 24 val. nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacijos išnagrinėjamos per 4 darbo dienas nuo
apeliacijos pateikimo.

57. Stojantieji kartu su pateikiamu stojimo prašymu turi pateikti dokumentų, nurodytų šių Taisyklių
60 punkte, kopijas.
58. Su pakviestaisiais studijuoti asmenimis SMK Atskirojo priėmimo metu pasirašoma studijų
sutartis.
59. Stojantysis, kuris pademonstruoja aukštą motyvacijos lygį, tačiau dar neturi įgijęs brandos
atestato (jį įgys 2020 metais), gali gauti sąlyginį kvietimą studijuoti SMK. Sąlyginį kvietimą studijuoti gavęs
stojantysis įsipareigoja pristatyti brandos atestatą iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. ir privalo tenkinti minimalius
stojimo reikalavimus (reikia būti išlaikius ne mažiau kaip 1 valstybinį brandos egzaminą ir tenkinti
minimalus stojamojo konkursinio balo reikalavimus). Jei stojantysis netenkina minimalių reikalavimų ir
nepristato vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, stojantysis praranda teisę užimti siūlomą studijų
vietą.
VII. REIKALINGI DOKUMENTAI
60. Stojantieji ir pakviestieji studijuoti SMK, Kolegijos priėmimo tarnybai pateikia šiuos dokumentus:
Pateikiant prašymą
1. Prašymą (pildomas internetu arba atvykus į SMK priėmimo
tarnybas)
2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją
3. Brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį
išsilavinimą liudijančius dokumentus (kopija)
4. Pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos
egzaminus (jei reikia)
5. Diplomą ir jo priedą, jei asmuo yra baigęs profesinę,
aukštesniąją arba aukštąją mokyklą (kopija)

6. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus,
patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne
žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą (taikoma tik
baigusiems mokyklą už LR ribų)
7. Dokumentus, įrodančius ir suteikiančius teisę gauti
papildomų balų (kopijos)

Įforminant priėmimą
1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)
2. Brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį
išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus parodyti)
3. Pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos
egzaminus (jei reikia)
4. Diplomą ir jo priedą, jei asmuo yra baigęs profesinę,
aukštesniąją arba aukštąją mokyklą (originalus parodyti)
5. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus,
patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą
ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą
(taikoma tik baigusiems mokyklą už LR ribų)
6. Dokumentus, įrodančius ir suteikiančius teisę gauti
papildomų balų (originalus parodyti)
7. Dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi
pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (parodyti)

8. Dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi
pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (kopija)
9. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą
(jei stojantysis yra laikęs) (kopiją)
10. Stojamosios registracijos įmokos kvito kopiją

8. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo
sertifikatą (jei stojantysis yra laikęs)
9. Stojamosios registracijos įmokos kvito kopiją

61. Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo įgaliotas asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro
arba sudarytas informacinių technologijų priemonėmis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“
(https://igaliojimai.lt) .
VIII. METINĖ STUDIJŲ KAINA, REGISTRACIJOS ĮMOKA
62. Stojamoji registracijos įmoka stojantiesiems yra 50 Eur. Registracijos mokestis mokamas
pateikiant prašymą studijuoti SMK Atskiruoju priėmimu bei registruojant dokumentus gavus kvietimą
studijuoti SMK Bendruoju LAMA BPO priėmimu.
63. Registracijos mokestis mažinamas 50 proc. neįgaliems asmenims, kurių darbingumo lygis iki 45
proc., taip pat našlaičiams (neturintiems abiejų tėvų arba globėjų). Šie asmenys kartu su prašymu turi
pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
64. Stojamoji registracijos įmoka sumokama Kolegijos kasoje grynaisiais pinigais arba sumokama į
SMK sąskaitą žemiau nurodytais rekvizitais:
Gavėjas
Gavėjo kodas
Įmokos pavadinimas

VšĮ Socialinių mokslų kolegija
Įmonės kodas 291823650
Stojamasis registracijos mokestis (taip pat nurodyti asmens vardą, pavardę už
kurį sumokama registracijos įmoka)
AB „Luminor Bank“, A/s LT05 4010 0423 0071 6035
Arba
AB „Swedbank“, A/s LT28 7300 0100 0228 8364
50 Eur

Įmoką priimanti įstaiga

Įmokos suma

65. Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba nutraukusiems studijų sutartį, registracijos
mokestis negrąžinamas.
66. Metinė 2020-2021 mokslo metų studijų kaina:
STUDIJŲ PROGRAMOS, VYKDOMOS LIETUVIŲ KALBA
Metinė studijų kaina(Eur)
Studijų programa
Bankininkystė ir investicijų valdymas
Estetinė kosmetologija
Kompiuteriniai žaidimai ir animacija
Kūrybos ir pramogų industrijos
Mados ir stiliaus vadyba
Marketingas ir reklamos kūrimas
Programavimas ir multimedija
Restoranų ir kavinių vadyba
Skaitmeninė komunikacija
Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika
Tarptautinis verslas
Tarptautinis verslas ir komunikacija
Teisė
Transporto ir logistikos verslas
Turizmas ir poilsis
Video kūryba ir medijos
Strateginis dizainas

Nuolatinė studijų forma
(dieninis ir sesijinis tvarkaraščio
būdas)
1900 Eur
2500 Eur
2200 Eur
2000 Eur
1900 Eur
2000 Eur
2020 Eur
1900 Eur
1900 Eur
1900 Eur
1900 Eur
1900 Eur
1900 Eur
1900 Eur
1900 Eur
2400 Eur
2200 Eur

Ištęstinė studijų
forma
1500 Eur
1900 Eur
1700 Eur
1550 Eur
1500 Eur
1550 Eur
1700 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1500 Eur
1850 Eur
1700 Eur

STUDIJŲ PROGRAMOS, VYKDOMOS ANGLŲ KALBA*
Studijų programa*

Metinė studijų kaina (Eur)*

Vykdymo
vieta
Marketingas ir reklamos kūrimas
Vilnius
Tarptautinis verslas
Vilnius
Turizmas ir poilsis
Vilnius
Pastaba: * - kainos taikomos tik ES piliečiams.

Nuolatinė studijų forma
(dieninis ir sesijinis
tvarkaraščio būdas)
2000 Eur
2000 Eur
2000 Eur

Ištęstinė studijų
forma
-

IX. PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS STUDIJŲ KURSUS
67. Asmenys, įgiję vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pageidaujantys tęsti profesinio bakalauro
studijas po studijų nutraukimo arba studijavę kitose aukštosiose mokyklose, taip pat baigę profesines
mokyklas gali būti priimami į pirmojo kurso pavasario semestrą ir aukštesnius kursus konkurso būdu.
68. Priėmimas į aukštesnius kursus vyksta į rudens semestro studijas iki rudens semestro pradžios
(iki rugsėjo 1 d.). Priėmimas į pavasario semestro studijas vykdomas iki pavasario semestro pradžios (iki
vasario 1 d.)
69. Stojant į aukštesnį studijų kursą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai,
vadovaujantis SMK Studijų rezultatų įskaitymo ir kreditų perkėlimo tvarka.
70. Prašymai stoti į SMK studijų programos aukštesnį studijų kursą pateikiami Studijų skyriui. Kartu
su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai:
70.1. išsilavinimą įrodantys dokumentai ir jų priedai (brandos atestatas ir jo priedas, profesinės arba
aukštosios mokyklos diplomai ir jų priedėliai), jei asmuo nestudijavo SMK;
70.2. studijų (akademinę) pažymą, jei asmuo yra studijavęs, bet nebaigęs studijų;
70.3. asmens tapatybės kortelės ar paso kopija;
70.4 sumokėtos stojamosios registracijos įmokos kvitas;
70.5. pavardės keitimo dokumento kopija, jei stojančiojo pavardė priėmimo metu yra kitokia, nei
nurodyta asmens dokumentuose.
71. Kolegija, vertindama stojančiojo pateiktus dokumentus, turi teisę prašyti papildomų dokumentų,
būtinų sprendimui dėl jo priėmimo studijuoti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el.
paštu, nurodant jų pateikimą terminą ir būdą.
72. Stojantys į aukštesnįjį studijų kursą asmenys su Kolegija pasirašo studijų sutartį. Priimtiesiems į
aukštesnį studijų kursą asmenims studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro studijų
pradžia.
X. PRIĖMIMO KOMISIJŲ ADRESAI IR TELEFONAI
73. Informaciją apie priėmimo tvarką SMK teikia bei stojančiųjų prašymus, dokumentus priima SMK
Priėmimo komisijos darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.
74. SMK Priėmimo komisijos dirba žemiau lentelėje nurodytais adresais. Šios SMK Priėmimo
komisijos vykdo priėmimą į SMK, veikiančią Klaipėdoje, Vilniuje ir Kaune.
Klaipėdoje
Nemuno g. 2
Tel. nr. +370 601 74830;
+370 615 30 899
El. paštas: priemimas@smk.lt
klaipeda@smk.lt

Vilniuje
Kalvarijų g. 137E
Tel. nr. +370 601 78537;
+370 604 73 280
El. paštas: priemimas@smk.lt
vilnius@smk.lt

Kaune
Vytauto pr. 23,
Tel. nr. +370 604 73638
El. paštas: priemimas@smk.lt
kaunas@smk.lt

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
75. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus įsakymu
paskirta SMK Priėmimo komisija.
76. Stojančiųjų SMK Atskiruoju priėmimu apeliacijos dėl priėmimo į studijų programas procedūrinių
pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais klausimais teikiamos SMK Priėmimo
komisijai per 24 val. nuo rezultatų paskelbimo. Apeliacijos išnagrinėjamos per 4 darbo dienas nuo
apeliacijos pateikimo.
77. Taisyklės gali būti koreguojamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus.

_______________________________________

