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STUDENTŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS 2016 M.
Profesinio bakalauro studijos
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Į VšĮ Socialinių mokslų kolegiją (toliau – SMK), veikiančią Klaipėdoje ir Vilniuje,
priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtinantį ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą
išsilavinimą. Stojančiųjų amžius neribojamas.
2. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų.
3. Stojamieji egzaminai privalomi pasirinkus menų studijų srities studijų programas.
4. SMK 2016 m. priėmimą skelbia į 1-2 lentelėse pateiktas studijų programas.
1 lentelė. Studijų programos, vykdomos lietuvių kalba
Studijų
programos
vykdymo
vieta

Studijų programa

Studijų
programos
valstybinis kodas

Mokymosi
forma ir
trukmė
(metais)
NL
I
BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Suteikiama kvalifikacija

MEDICINOS IR SVEIKATOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

ESTETINĖ
KOSMETOLOGIJA

653B95009

3

-

3

-

Grožio terapijos
profesinis bakalauras

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

PROGRAMAVIMAS
IR MULTIMEDIJA

653I32001

3

-

3

-

Programavimo
profesinis bakalauras

INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

KOMPIUTERINIAI
ŽAIDIMAI IR
ANIMACIJA

653I10004

3

-

3

-

3

-

Informatikos
profesinis bakalauras

MENŲ STUDIJŲ SRITIS
FOTOGRAFIJOS IR MEDIJŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

AUDIOVIZUALINĖ
KŪRYBA

653W61001

Audiovizualinio meno
profesinis bakalauras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

FINANSŲ APSKAITA

653N40001

3

4

3

4

Apskaitos
profesinis bakalauras

FINANSŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

BANKININKYSTĖ IR
INVESTICIJŲ
VALDYMAS

653N31001

3

4

3

4

Bankininkystės
profesinis bakalauras

KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

KŪRYBOS IR
PRAMOGŲ
INDUSTRIJOS

653P96001

3

4

3

4

Kūrybinių industrijų
profesinis bakalauras

RINKODAROS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius
Klaipėda
Vilnius

REKLAMOS
KŪRIMAS

653N56003

MADOS RINKODARA

653N50006

3

4

3
3

4
4

3

4

3

4

3

4

Reklamos
profesinis bakalauras
Rinkodaros
profesinis bakalauras

TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

TEISĖ
Viešojo valdymo teisė
Verslo teisė
Ikiteisminis tyrimas

653M90001

Teisės
profesinis bakalauras

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius
Klaipėda
Vilnius
Klaipėda
Klaipėda
Vilnius

Klaipėda
Vilnius
Klaipėda
Vilnius

MAITINIMO
VERSLAS

653N10012

3

4

3

4

TRANSPORTO IR
3
4
LOGISTIKOS
653N18003
3
4
VERSLAS
TARPTAUTINIS
VERSLAS IR
653N12005
3
4
KOMUNIKACIJA
TARPTAUTINĖ
3
4
PREKYBA IR
653N12007
MUITINĖS
3
4
LOGISTIKA
TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
TURIZMAS IR
VIEŠBUČIAI

653N80008

SVEIKATINGUMO IR
POILSIO
INDUSTRIJOS

653N87002

3

4

3

4

3

4

3

4

Verslo
profesinis bakalauras
Transporto ir logistikos
profesinis bakalauras
Tarptautinio verslo
profesinis bakalauras
Tarptautinio verslo
profesinis bakalauras

Turizmo ir poilsio
profesinis bakalauras
Rekreacijos ir
laisvalaikio
profesinis bakalauras

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Klaipėda
Vilnius

VIEŠIEJI RYŠIAI

653P20001

__________________________________
Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma. I – ištęstinė studijų forma.

3

4

3

4

Viešųjų ryšių
profesinis bakalauras

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

Studijų programos,
vykdomos anglų kalba,
pavadinimas

Studijų
programos
valstybinis kodas

Mokymosi
forma ir
trukmė
(metais)
NL
I

Suteikiama kvalifikacija

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

PROGRAMAVIMAS
IR MULTIMEDIJA

653I32001

3

-

Programavimo
profesinis bakalauras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIS
RINKODAROS STUDIJŲ KRYPTIS

Vilnius

TARPTAUTINIS
MARKETINGAS IR
ŽENKLODARA*
(vykdoma kartu su
University of Economy
Bydgoszcz, Lenkija

658N55001

3

-

Jungtinis tarptautinės
rinkodaros profesinis
bakalauras

653N12008

3

-

Tarptautinio verslo
profesinis bakalauras

653N80008

3

-

Turizmo ir poilsio
profesinis bakalauras

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

TARPTAUTINIS
VERSLAS

TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
Vilnius

TURIZMAS IR
VIEŠBUČIAI

*- tai jungtinė studijų programa, sukurta ir įgyvendinama kartu su užsienio partneriais visapusiškai suderinus
studijų turinį ir vykdymo sąlygas. Studentui, sėkmingai baigus studijas ir praleidus nustatytos apimties studijų laikotarpį
partnerinėje užsienio aukštojoje mokykloje, išduodamas jungtinis abiejų mokymo institucijų diplomas. Studijos vykdomos
anglų kalba.
__________________________________________________________________
Santrumpos: NL – nuolatinė studijų forma. I – ištęstinė studijų forma.

II. PRIĖMIMO VYKDYMAS
5. Priėmimas į Socialinių mokslų kolegiją vykdomas Bendruoju ir Atskiruoju priėmimu.
6. Į Socialinių mokslų kolegijoje vykdomas studijų programas stojantieji priimami konkurso
būdu pagal konkursinį balą.
7. Konkursinis balas stojant tiek į nuolatinės, tiek į ištęstinės studijų formos studijų programas
sudaromas laikantis tų pačių principų. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į
konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje. Jei konkursinis balas vienodas, aukštesnę vietą eilėje
lemia šių Priėmimo taisyklių 26 punkte nurodyti kriterijai.
8. 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.
9. Pakviestaisiais laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausias konkursinėje
eilėje.
10. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su SMK pasirašo studijų sutartį. Studijų sutartys su
pakviestaisiais pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
11. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
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.
12. Bendrasis priėmimas vyksta dviem etapais: pagrindiniu (du etapai) ir papildomu.
13. Stojantieji Bendruoju priėmimu (LAMA BPO) gali pretenduoti į valstybės
nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją (vnf/st) visam studijų laikotarpiui ir
mokamas studijų vietas (vnf) Socialinių mokslų kolegijoje.
14. Stojant į menų studijų srities studijų programas dalyvauti konkurse leidžiama tik asmenims,
išlaikiusiems stojamąjį egzaminą (Žr. IV skyrių).
15. Bendrojo priėmimo procedūros ir terminai pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė. Bendrojo priėmimo procedūros ir terminai.
Priėmimo procedūros, etapai
Prašymų priimti studijuoti į kolegijas registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto
pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje
sistemoje.
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik
dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje)

Pirmasis
etapas

Pagrindinis priėmimas
Antrasis
etapas

Papildomas priėmimas

Sesija
Rezultatų paskelbimas
Sesija
Rezultatų paskelbimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymas aukštosiose
mokyklose
Likusių laisvų vietų
paskelbimas
Pageidavimų prioritetų
prašymuose koregavimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymas aukštosiose
mokyklose
Likusių laisvų vietų
paskelbimas
Prašymų priimti studijuoti į
kolegijas teikimas**
Vidurinio išsilavinimo,
tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų sertifikatų, sporto
pasiekimų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas LAMA
BPO informacinėje sistemoje
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymas aukštosiose
mokyklose

Datos
2016-06-01 – 2016-07-19
iki 12 val.
2016-06-17 – 2015-07-08
Iki 2016-07-11
2016-07-11 – 2016-07-12
2016-07-13
2016-07-23 iki 15 val.
2016-07-25 – 2016-07-28
iki 17 val.
2016-07-29 14 val.
2016-07-29 16 val. 2016-07-31 17 val.
2016-08-03 iki 15 val.
2016-08-04 - 2016-08-05
16 val.
2016-08-06 17 val.

2016-08-06 – 2016-08-08
17 val.

2016-08-11 iki 15 val.
2016-08-12 – 2016-08-13
iki 16 val.

* - Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau
negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės
stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
** - Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės
finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.

16. Stojančiųjų į studijų programas, kuriose numatytas stojamasis egzaminas (jie laikomi
birželio 20 – liepos 8 dienomis), prašymų priėmimas užbaigiamas anksčiau – iki egzamino pradžios
likus ne mažiau kaip 24 val.
17. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų mokslo baigimo dokumentų.
Jei dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos

Respublikoje. Dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo stojantieji turi kreiptis į Studijų kokybės
vertinimo centrą (www.skvc.lt).
18. Atskirasis priėmimas organizuojamas Socialinių mokslų kolegijoje (Klaipėdoje ir Vilniuje) į
mokamas studijų vietas vadovaujantis Socialinių mokslų kolegijos priėmimo 2016 m. taisyklėmis.
Atskirojo priėmimo procedūros ir terminai pateikiami 4 lentelėje:
4 lentelė. Atskirojo priėmimo procedūros ir terminai.
Priėmimo procedūros, etapai
Prašymų priėmimas ir
dokumentų registravimas
Kvietimo studijuoti
paskelbimas*
Sutarčių su pakviestaisiais
pasirašymas

Išankstinis priėmimas

Pagrindinis priėmimas

Papildomas priėmimas

Nuo 2016-04-04
Iki 2016-05-25

Nuo 2016-06-01
Iki 2016-08-19

2016-05-25

2016-08-19

Nuo 2016-05-26
Iki 2016-05-31

Nuo 2016-08-22
Iki 2016-08-26

Nuo 2016-08-29
Iki 2016-09-23
2016-09-12;
2016-09-23
Nuo 2016-09-12
Iki 2016-10-01

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

19. Pageidaujantys studijuoti SMK mokamose studijų vietose pateikia Priėmimo komisijai
(Klaipėdoje, Vilniuje) prašymą dalyvauti konkurse ir reikiamus dokumentus nuo 2016 m. balandžio 4
d. iki 2016 m. rugsėjo 23 d.
20. Prašymus dalyvauti Atskirajame priėmime stojantieji gali pateikti internetu SMK
internetinėje svetainėje (adresu: www.smk.lt), skiltyje Stojantiesiems.
III. KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
21. Konkursinio balo sandara
21.1. 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), o stojant į menų studijų srities studijų
programas – ir stojamojo egzamino įvertinimo.
21.2. Konkursinė eilė sudaroma pagal geriausiųjų eilės sudarymo pagrindinius ir papildomus
kriterijus.
21.3. Pagrindiniai konkursinio balo sudarymo kriterijai:
21.3.1. Pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
21.3.2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
21.3.3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
21.3.4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino
(numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko)) įvertinimas, jeigu lietuvių kalba ir
literatūra yra pirmasis dalykas.
21.4. Papildomi konkursinio balo sudarymo kriterijai:
21.4.1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
21.4.2. tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas
(priimamiems į dailės, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių studijų programas);
21.4.3. profesinė patirtis (priimamiems į koleginių studijų programas).
21.5. Pretenduojantieji į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (vnf/st)
privalo būti išlaikę šiuos brandos egzaminus:
21.5.1. lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių
(valstybinės) kalbos) brandos egzaminą, kurio įvertinimas privalomas visiems. Stojant į koleginių
studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų, privalomas
mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;

21.5.2. užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu yra
privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;
21.5.3. matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas visiems (išskyrus stojantiesiems
į menų studijas), įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų.
21.6. Stojantiesiems į mokamas studijų vietas (vnf) minimalus rodiklis - vidurinį išsilavinimą
liudijantis dokumentas.
21.7. Konkursinių mokomųjų dalykų ir stojamųjų egzaminų sąrašas, pagal kurį bus
apskaičiuojamas konkursinis balas, pateikiamas 5 lentelėje.
5 lentelė. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai
Studijų programos
pavadinimas

ESTETINĖ
KOSMETOLOGIJA
AUDIOVIZUALINĖ
KŪRYBA
PROGRAMAVIMAS
IR MULTIMEDIJA
KOMPIUTERINIAI
ŽAIDIMAI IR
ANIMACIJA

Konkursiniai dalykai ir jų svertinia ikoeficientai
Pirmasis dalykas

svertinis
koeficientas

Antrasis
dalykas

bet kurio dalyko,
nesutampančio su
pirmuoju ir antruoju,
svertinis koeficientas
BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
chemija arba
biologija
0,4
0,2
0,2
matematika
MENŲ STUDIJŲ SRITIS
stojamasis egzaminas*

svertinis
koeficientas

0,7

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
informacinės
matematika
0,4
technologijos
0,2
arba fizika
informacinės
matematika
0,4
technologijos
0,2
arba fizika
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Lietuvių kalbos ir
literatūros svertinis
koeficientas

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

BANKININKYSTĖ IR
INVESTICIJŲ
VALDYMAS

matematika

0,4

istorija arba
geografija

0,2

0,2

FINANSŲ APSKAITA

matematika

0,4

istorija arba
geografija

0,2

0,2

0,2

lietuvių kalba
ir literatūra

0,4

informacinės
technologijos

0,2

0,2

istorija
0,2

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

0,2

0,2

0,2

istorija

0,4

matematika

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

istorija arba
geografija

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

istorija arba
geografija

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

istorija arba
geografija

0,2

0,2

0,2

istorija

0,4

matematika

0,2

0,2

0,2

matematika

0,4

istorija arba
geografija

0,2

0,2

KŪRYBOS IR
PRAMOGŲ
INDUSTRIJOS
MADOS
RINKODARA
MAITINIMO
VERSLAS
REKLAMOS
KŪRIMAS
SVEIKATINGUMO
IR POILSIO
INDUSTRIJOS
TARPTAUTINĖ
PREKYBA IR
MUITINĖS
LOGISTIKA
TARPTAUTINIS
VERSLAS IR
KOMUNIKACIJA
TARPTAUTINIS
VERSLAS
TEISĖ
Verslo teisė;Viešojo
valdymo teisė;
Ikiteisminis tyrimas
TRANSPORTO IR
LOGISTIKOS
VERSLAS

istorija arba
geografija
istorija arba
geografija
istorija arba
geografija

0,2

0,2

TURIZMAS IR
VIEŠBUČIAI
VIEŠIEJI RYŠIAI

Studijų programos
pavadinimas
TARPTAUTINIS
MARKETINGAS IR
ŽENKLODARA
(vykdoma kartu su
University of Economy
Bydgoszcz, Lenkija)

istorija

0,4

lietuvių kalba
ir literatūra

0,4

matematika

0,2

0,2

0,2

informacinės
0,2
0,2
technologijos
JUNGTINĖ STUDIJŲ PROGRAMA**
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
bet kurio dalyko,
svertinis
svertinis
nesutampančio su pirmuoju
pirmasis dalykas
antrasis dalykas
koeficientas
koeficientas
ir antruoju, svertinis
koeficientas
matematika
0,4
istorija arba
0,2
0,2
geografija

istorija
0,2

lietuvių kalbos ir
literatūros svertinis
koeficientas
0,2

* - Stojantieji į menų studijų srities studijų programas Atskiruoju priėmimu, pasibaigus Bendrajam priėmimui, atrenkami įvertinus jų
pateiktą aplanką (portfolio) ir motyvacinį pokalbį, organizuojamą Socialinių mokslų kolegijoje. Stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų
portfolio (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo
stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus. Detali stojamųjų egzaminų tvarka SMK pateikiama:
http://www.smk.lt/lt/stojantiesiems_.
** - tai jungtinė studijų programa, sukurta ir įgyvendinama kartu su užsienio partneriais visapusiškai suderinus studijų turinį ir vykdymo
sąlygas. Studentui, sėkmingai baigus studijas ir praleidus nustatytos apimties studijų laikotarpį partnerinėje užsienio aukštojoje
mokykloje, suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis ir išduodami abiejų mokymo institucijų diplomai. Studijos vykdomos anglų
kalba.

22. Konkursinių mokomųjų dalykų pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas
22.1. Konkursinių dalykų pažymių perskaičiavimui naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių
brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir
padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto šių taisyklių 21.6. punkto 5 lentelėje, ir
sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai.
22.2. Perskaičiuojant konkursinių dalykų metinius ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų
pažymius laikomasi 6 lentelėje pateiktų principų:
6 lentelė. Metinių ir brandos (išskyrus valstybinių)
egzaminų įvertinimų perskaičiavimas
Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

Priėmimo dešimtbalė skalė*

1,6

3,0

4,4

5,8

7,2

8,6

10,00

* - Dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1
ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai mažinami
50 procentų. Dalykų metiniai (B kurso, B lygio), brandos egzaminų (B lygio) įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir
A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai mažinami 70 procentų (skaičiuojant rezultatas apvalinamas iki dviejų reikšminių
ženklų po kablelio).

22.3. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą iki 2016 metų įskaitytinai, dalykų pažymių
įvertinimai perskaičiuojami laikantis principų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-743 patvirtinto ,,Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 m. tvarkos aprašo“ 4 priede (paskelbta TAR, 2014-0822, Nr. 11172 arba www.lamabpo.lt).
22.4. 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. V-435 „Dėl
Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų
brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

23. Konkursinio balo apskaičiavimas
23.1. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų vadovaujantis
Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu ,,Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės
sudarymo 2016 m. tvarkos aprašu“ ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma.
23.2. Konkursinis balas apskaičiuojamas, susumavus konkursinių dalykų pažymių, perskaičiuotų
pagal Taisyklių 22.2. punkte pateiktą pažymių perskaičiavimo lentelę (įvertinus 22.3. punkte
nurodytus mokomųjų dalykų pažymų įskaitymo ir perskaičiavimo principus), ir svertinių koeficientų,
sandaugas bei pridėjus papildomus balus.
24. Papildomi balai
24.1. Papildomų kriterijų ir papildomų balų įtaka konkursiniam balui visoms studijų sritims
nustatoma pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais
tvarkos aprašo“ 5 ir 6 priedus.
24.2. Papildomai balai skiriami (visoms studijų sritims, išskyrus menų studijų sritį):
24.2.1. tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 2,5 balai, II vieta –
1,5 balai, III vieta – 1 balas;
23.2.2. šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balai, II vieta – 1
balas, III vieta – 0,5 balo.
24.2.3. Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio
mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 1 balas.
24.3. Vertinami tik 11-12 (gimnazijos III-IV) klasių olimpiadų ir konkursų pasiekimai. Už to
paties tipo olimpiadą ar konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už
skirtingų tipų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną
kartą.
24.4. Stojantieji Atskiruoju priėmimu dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus, pristato
SMK priėmimo tarnyboms.
25. Priėmimo išimtys
25.1. Jei asmuo nėra laikęs vieno studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų
valstybinių brandos egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į
brandos atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys, kuris perskaičiuojamas pagal šių
Taisyklių 6 lentelę. Šiame punkte nurodytos išimtys netaikomos pirmajam, turinčiam didžiausią
svertinį koeficientą, studijų krypties arba krypčių grupės dalykui, išskyrus asmenis, kurių brandos
atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas).
25.2. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, perskaičiuoti šių Taisyklių 6
lentelėje nurodyta metinių ir brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimo tvarka.
26. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
26.1. Jeigu stojant Bendruoju priėmimu pasiekimų įvertinimas pagal pagrindinius ir
papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas
asmuo, kurio:
- brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra
didesnė;
- brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
26.2. Atskiruoju priėmimu surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, pirmenybė teikiama:

- baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo, aukštesniųjų ar koleginių
studijų programas;
- abiejų tėvų ir globėjų neturintiems asmenims, globos namų auklėtiniams, neįgaliesiems;
- turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų kryptį;
- stojantiesiems, kurių įskaitomų į konkursinį balą brandos egzaminų ir pažymių, padaugintų iš
svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
- stojantiesiems, kurių brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas
yra didesnis.
27. Minimalus konkursinis balas
27.1. Minimalus konkursinis balas stojant į SMK kolegines studijų programas yra 0,8.
27.2. Stojantieji į SMK Atskirojo priėmimo metu, jei konkursinis balas bus mažesnis negu 0,8,
bus vertinami atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, aktyvią, visuomeninę veiklą,
laimėjimus individualiuose ar komandiniuose konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu, praktinius pasiekimus profesinėje veikloje, susijusioje su ketinama studijuoti
studijų programa.
IV. STOJAMASIS EGZAMINAS
28. Socialinių mokslų kolegijoje vykdoma menų srities studijų programa Audiovizualinė
kūryba. Stojantieji į šią studijų programą privalo laikyti bendrąjį stojamąjį egzaminą, kurio
organizavimo ir vertinimo tvarką tvirtina LR Švietimo ir mokslo ministras. Stojamasis egzaminas
leidžia nustatyti stojančiojo gebėjimus studijuoti meno studijų srityje.
29. Bendrojo stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarka pateikiama Bendrųjų
stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas 2016 m.
organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše.
30. Asmenys, neatvykę arba neišlaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse į šios
studijų programos valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su
studijų stipendija.
31. Stojantieji Atskiruoju priėmimu į menų studijų srities studijų programas, pasibaigus
Bendrajam priėmimui, gali laikyti stojamąjį egzaminą, organizuojamą SMK. Stojamojo egzamino
rezultatai reikalingi norint dalyvauti konkurse į mokamas studijų vietas SMK.
32. Stojantieji į menų studijų srities studijų programas Atskiruoju priėmimu atrenkami įvertinus
jų pateiktą aplanką (portfolio) ir motyvacinį pokalbį, organizuojamą Socialinių mokslų kolegijoje.
Stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų portfolio (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal
nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai,
atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.
33. Stojančiųjų Atskiruoju priėmimu stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarka
pateikiama Socialinių mokslų kolegijos Stojančiųjų į meno studijų srities studijų programas atrankos
tvarkos apraše.
34. Stojamųjų egzaminų procedūros ir terminai, stojant Bendruoju ir Atskiruoju priėmimu
nurodytos 7 ir 8 lentelėse.
7 lentelė. Stojamųjų egzaminų procedūros ir terminai stojant Bendruoju priėmimu
Datos ir etapai
Stojamieji egzaminai į menų
Papildoma sesija (tik
studijų srities studijų
Pagrindinė sesija Rezultatų paskelbimas
dėl pateisinamų
programas
priežasčių)
Bendroji stojamųjų egzaminų
Nuo 2016-06-17
Nuo 2016-07-11
Iki 2016-07-11
sesija (LAMA BPO)
iki 2016-07-08
iki 2015-07-12
8 lentelė. Stojamųjų egzaminų procedūros ir terminai stojant Atskiruoju priėmimu SMK

Stojamųjų
egzaminų
sesija
Kandidatų
Socialinių mokslų kolegijoje*
registravimas
Kūrybinių
darbų
portfolio
Nuo 2016-07-13
(aplanko) ir motyvacinio pokalbio
Iki 2016-08-12
vertinimas

Pagrindinė sesija

Rezultatų
paskelbimas

Nuo 2016-08-16
iki 2016-08-22

2016-08-23

Pastaba: *- Detali stojamųjų egzaminų tvarka SMK pateikiama: http://www.smk.lt/lt/stojantiesiems_

35. Stojamieji egzaminai vertinami šimtabalėje vertinimo sistemoje. Jų rezultatai
perskaičiuojami pagal šių Taisyklių 6 lentelėje nurodytus konkursinių mokomųjų dalykų pažymių
perskaičiavimo principus.
36. Papildoma informacija dėl stojamojo egzamino organizavimo ir vykdymo teikiama SMK
internetiniame puslapyje www.smk.lt, skiltyje – http://www.smk.lt/lt/stojantiesiems_
V. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO
ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS
37. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka1 gali būti
priimami konkurso būdu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją,
jeigu jie yra:
37.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės
erdvės valstybių piliečiai.
37.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
37.3. lietuvių kilmės užsieniečiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko,
pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę;
37.2. Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų išsilavinimo dokumentai turi būti
pateikiami lietuvių kalba ir patvirtinti Studijų ir kokybės vertinimo centro.
37.3. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų,
priimami į Kolegiją konkurso būdu studijuoti mokamose studijų vietose vadovaujantis Socialinių
mokslų kolegijos priėmimo 2016 m. taisyklėmis.
37.4. Priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Priėmimo komisija.
VI. REIKALINGI DOKUMENTAI
38. Stojantieji į Socialinių mokslų kolegiją Bendruoju ir Atskiruoju priėmimu pateikia
dokumentų originalus:
•
asmens tapatybės kortelę arba pasą;
•
asmens fotonuotrauką (3x4);
•
brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus
(originalus);
•
Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi
konkursiniam balui apskaičiuoti);
•
pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
•
diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
•
Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos
Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
•
visus kitus papildomus profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
1

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-992 „Užsienio šalių institucijose
išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų
tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 68-3499)

jeigu yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas – tai
įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų;
•
dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde;
•
tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą.
39. Būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas patvirtina
aukštosios mokyklos įgaliotas asmuo) arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš
anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu.
40. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo
turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.
•

VII. METINĖ STUDIJŲ KAINA, REGISTRACIJOS ĮMOKA
41. Asmenys, priėmę kvietimą studijuoti Socialinių mokslų kolegijoje, turi nustatytu laiku
pateikti Priėmimo tarnyboms (Klaipėdoje ir Vilniuje) reikiamus dokumentus ir sumokėti registracijos
mokestį – 40 Eur.
42. Registracijos mokestis mokamas Socialinių mokslų kolegijos kasoje, pateikiant prašymą ir
registruojant dokumentus.
43. Priėmimo į Socialinių mokslų kolegiją faktas įforminamas Kolegijos ir Studento pasirašoma
studijų sutartimi.
44. Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba nutraukusiems studijų sutartį,
registracijos mokestis negrąžinamas.
45. Metinė 2016-2017 mokslo metų studijų kaina:
Metinė studijų kaina(Eur)
Studijų programa

Nuolatinė studijų
forma

Ištęstinė studijų
forma

Audiovizualinė kūryba
Bankininkystė ir investicijų valdymas
Estetinė kosmetologija
Finansų apskaita

2350 Eur
1400 Eur
1500 Eur
1400 Eur

1050 Eur
1050 Eur

Kūrybos ir pramogų industrijos

1400 Eur

1050 Eur

Kompiuteriniai žaidimai ir animacija

1500 Eur.

-

Mados rinkodara
Maitinimo verslas
Programavimas ir multimedija
Reklamos kūrimas

1400 Eur
1400 Eur
1500 Eur
1400 Eur

1050 Eur
1050Eur
1050 Eur

Sveikatingumo ir poilsio industrijos

1400 Eur

1050 Eur

Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika

1400 Eur

1050 Eur

Tarptautinis verslas ir komunikacija

1400 Eur

1050 Eur

Teisė

1400 Eur

1050 Eur

Transporto ir logistikos verslas

1400 Eur

1050 Eur

Turizmas ir viešbučiai

1400 Eur

1050 Eur

Viešieji ryšiai

1400 Eur

1050 Eur

STUDIJŲ PROGRAMOS, VYKDOMOS ANGLŲ KALBA*

Studijų programa*

Vykdymo
vieta

Metinė studijų kaina (Eur)**
Nuolatinė
Ištęstinė studijų
studijų forma
forma
1500 Eur
-

Tarptautinis verslas

Vilnius

Tarptautinis marketingas ir ženklodara

Vilnius

1500 Eur

-

Turizmas ir viešbučiai

Vilnius

1500 Eur

-

Programavimas ir multimedija

Vilnius

1500 Eur

-

Pastaba: * - studentas, pasirinkęs studijų programą, vykdomą anglų kalba, ir priimtas į nefinansuojamą studijų vietą
su studijų stipendija, turi sumokėti skirtumą, susidariusį tarp aukštosios mokyklos nustatytos ir norminės studijų kainos.
Nurodytos kainos taikomos ES piliečiams.
** - kainos taikomos tik ES piliečiams.

VIII. PRIĖMIMO KOMISIJŲ ADRESAI IR TELEFONAI
46. Socialinių mokslų kolegijoje informaciją studijų klausimais teikia bei stojančiųjų prašymus,
dokumentus priima Priėmimo komisijos, dirbančios šiais adresais:
Klaipėdoje
Nemuno g. 2
Tel. +370 46 397 077
Mob. tel. +370 615 30 899
El. paštas: priemimas@smk.lt

Vilniuje
Kalvarijų g. 137E
Tel. +370 52 043 252
Mob. tel. +370 68 554 597
El. paštas: priemimas@smk.lt
IX. KITA INFORMACIJA

47. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus įsakymu
paskirta Priėmimo komisija.
_______________________________________

