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Išsilavinimas – geriausia
individuali ir šeimos investicija
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Rinkis atsakingai

•
•
•
•

Brandos egzaminus
Profesiją, studijų programą
Aukštąją ar profesinę mokyklą
Studijas Lietuvoje ar užsienyje

Studijų ir profesijų įvairovė
Universitete – studijų ir mokslo sintezė
Studijų trukmė 4–5 metai, įgyjamas bakalauro laipsnis
23 universitetai, per 500 bakalauro ir vientisųjų studijų programų

Kolegijoje – neuniversitetinės studijos, orientuotos į praktinių
įgūdžių įgijimą
Studijų trukmė 3–4 metai, suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis
24 kolegijos, per 400 studijų programų

Profesinio mokymo įstaigoje – aukštos kvalifikacijos praktiniai
įgūdžiai
Mokslo trukmė – 1–2 metai, suteikiama profesinė kvalifikacija
93 profesinio mokymo įstaigos, per 1000 mokymo programų

Išsilavinimo krypčių balansas
PRIĖMIMAS Į AUKŠTĄSIAS IR PROFESINES MOKYKLAS
Valstybės finansuojamos vietos
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Studijos Lietuvoje – tai:
•
•
•
•
•
•
•
•

aukštas žinių lygis
galimybė kartu studijuoti ir užsienio aukštojoje mokykloje
profesionalūs dėstytojai
aprūpinta mokymo bazė
tikslingas studijų finansavimas
atnaujinami bendrabučiai
derama socialinė parama studentams
įsidarbinimo galimybės

Studijų kokybei tobulinti – 0,5 mlrd.
litų ES paramos
atnaujinama 217 iš daugiau nei 1200 bakalauro ir magistro studijų
programų
• galimybė šalia pagrindinių rinktis gretutines studijas ir įgyti platesnį
išsilavinimą
• jungtinės studijų programos suteikia jungtinį kvalifikacinį Lietuvos ir
užsienio universiteto laipsnį. Šiuo metu veikia 6 tokios programos. Iki 2013
m. joms rengti skiriama 64 mln. litų.
• studentų praktikos tampa lygiaverte studijų dalimi
• naujos galimybės tobulinti dėstytojų kompetenciją
•

Studijuoju čia ir svetur
Tarptautiniai studentų mainai (Erasmus, Nordplus, tarptautinės
dvišalės sutartys) atveria daugiau nei 30-ies šalių aukštųjų mokyklų
duris
•

Šiais mokslo metais aukštosios mokyklos siūlo 170 studijų
programų anglų, rusų ir lenkų kalbomis. Iki 2013 m. numatoma
įregistruoti daugiau nei 50 naujų studijų programų užsienio
kalbomis

•

•

Studentų praktikos Lietuvos ir užsienio įmonėse:

- verslo asociacijos su aukštosiomis mokyklomis rengia praktikos
vietų informacines sistemas, kuriose vieni kitus suras studentai ir
darbdaviai;
- kuriama informacinė sistema tarptautinėms studentų ir dėstytojų
praktikoms ir stažuotėms.

Platus valstybės finansuojamų
studijų spektras
Humanitariniai mokslai
Fiziniai mokslai
Technologijos mokslai
Biomedicinos mokslai: gyvybės mokslai, žemės ūkis ir veterinarija
Socialiniai mokslai:

Menų studijos:

medicina ir sveikata
verslas ir vadyba
teisė
švietimas ir ugdymas
kiti socialiniai mokslai
muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba
teatras ir kinas, šokis
dizainas ir architektūra
dailė, fotografija ir medijos

Laisvė rinktis
Studijų krepšelis – geriausiai besimokančiųjų valstybės
finansavimo garantas, paremtas individualiu
laisvės principu

Valstybė investuoja į
gerai besimokančius
2010 ir 2011 m. į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose
mokyklose įstojo daugiau nei pusė stojančiųjų.
Toks studijų prieinamumas numatomas ir šiemet.
Preliminarus studijų krepšelių skaičius – 17,2 tūkst.:
- 9 tūkst. – universitetuose
- 8,2 tūkst. – kolegijose.

Orientacinis 2012 m. valstybės
finansuojamų bakalauro ir vientisųjų
studijų studentų skaičius
iš jų:
STUDIJŲ SRITIS / KRYPČIŲ GRUPĖ
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Meno studijos, iš jų:
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muzika, meno studijos ir rašytinė kūryba
teatras ir kinas, šokis
dizainas ir architektūra
dailė, fotografijos ir medijos
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Jei negavote studijų krepšelio:
rotacija
Po semestro arba vienerių studijų metų peržiūrimi studentų
mokymosi vidurkiai – vyksta rotacija:
• mokantys už studijas, pasiekę gerų akademinių
rezultatų, turi galimybę gauti krepšelį;
• studijų krepšelį praras atsidūrusieji pažangumo sąrašo
gale.
Per dvejus studijų metus rotacijos būdu į valstybės finansuojamas vietas
perėjo:
- universitetuose – apie 9 proc. už mokslą mokėjusių studentų,
- kolegijose – apie 20 proc. įstojusių į mokamas vietas.

Jei negavote studijų krepšelio:
finansinė kompensacija
Valstybė kompensuoja už studijas sumokėtą kainą studentams,
pasiekusiems geriausius rezultatus:
•
pinigai gali būti grąžinami po pirmųjų dvejų studijų metų ir
po viso studijų laikotarpio;
•
kompensacijas gaunančių studentų skaičius gali siekti iki 10
proc. nuo valstybės finansuojamose vietose studijuojančiųjų
skaičiaus.
2011 m. šiam tikslui skirta 11,6 mln. Lt.
Už studijas kompensuota beveik 10 proc. geriausiųjų – 1767 studentams:
- 883 universitetuose – 7,5 mln. Lt.;
- 884 kolegijose – 4,1 mln. Lt.

Studijoms – valstybės parama
•

•

•

Valstybės remiamų paskolų garantinis fondas – apie 80 mln. Lt.
Studentai gali pasiskolinti:
studijų kainai;
gyvenimo išlaidoms;
dalinėms studijoms užsienyje.
Studijų metu kompensuojamos paskolų už mokslą palūkanos.
Socialiai remtiniems atidedamas paskolos grąžinimo laikas.
Socialinių stipendijų fondas – 38,5 mln. Lt.
Į socialines stipendijas gali pretenduoti valstybinių ir privačių
aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys nemokamose ir
mokamose studijų vietose.
Skatinamosios stipendijos
Stipendijų dydį nustato pačios aukštosios mokyklos

Priėmimas į valstybės
finansuojamas studijas
Stojant į universitetus:
 3 valstybiniai brandos egzaminai (į visas studijų sritis, išskyrus
menus)
 2 valstybiniai brandos egzaminai - į menų studijas
Stojant į kolegijas
 2 valstybiniai brandos egzaminai į visas studijų sritis
Profesinėje mokykloje išlaikytas kvalifikacijos egzaminas gali
pakeisti vieną iš brandos egzaminų. Gerai baigusiems stojimo
metu pridedami papildomi balai: 2 – į kolegijas, 1 – į
universitetus.

12 pasirinkimų –
pirmi du svarbiausi
Pildant priėmimo prašymą, kaip ir pernai, į jį galima įrašyti iki 12
pageidavimų.
•

Didesnę svarbą įgyja 1-2 pageidavimai. Pirmajame etape atsisakę
šiais prioritetais pasiūlytos valstybės finansuojamos studijų vietos,
antrajame etape į ją pretenduoti nebegali.
•

Stojantieji nebus automatiškai perkeliami iš vieno etapo į kitą –
norint dalyvauti tolesniame bendrojo priėmimo etape paraišką
reikės kaskart atnaujinti.
•

Papildomas priėmimas organizuojamas, jei lieka laisvų vietų.
Jame dalyvauti galės tik dalyvavusieji pagrindiniame priėmime.

•

Tikslinis finansavimas studijoms
Nuo 2012 m. tam tikros valstybei būtinos, bet tarp stojančiųjų
nepopuliarios specialybės galės gauti tikslinį finansavimą.
• Aukštoji mokykla konkrečiai specialybei gaus tam tikrą garantuotą
studijų vietų skaičių.
• Į tikslines vietas aukštosios mokyklos vykdys atskirus konkursus –
atsirinkdamos stojančiuosius per bendrąjį priėmimą. Siekiant išlaikyti
kokybės kartelę, priimamų į tikslines vietas konkursinis balas negali būti
mažesnis kaip „12“.
• Jei stojančiajam bus pasiūlyta tikslinė studijų vieta ir jis tokį siūlymą
priims, pabaigęs mokslus turės trejus metus atidirbti pagal įgytą
specialybę.
•

Tikslinis finansavimas menams – grantai retoms specializacijoms ir
išskirtiniams talentams.
•

Studijų mitai, gandai ir
„antys“...

„Užsienyje studijuoti pigiau“

Nemokamai Jungtinėje karalystėje
studijuojančio studento apytikrės
mėnesio išlaidos

Socialinius mokslus valstybės
nefinansuojamoje vietoje Lietuvoje
studijuojančio studento apytikrės
mėnesio išlaidos

Įmoka už mokslą – 0 Lt. +

Įmoka už mokslą – 335 Lt

Išlaidos gyvenimui – apie 2600 Lt =

(jei 4030 Lt. per metus) +

2600 Lt

Išlaidos gyvenimui – apie 800 Lt =
1135 Lt

Šaltinis: Ž.Martinaitis, D.Žvalionytė, Aukštojo mokslo reforma, jos poveikis ir prietarai. VU TSPMI, 2010

„Geriausieji palieka Lietuvą“
2011 m. apie 80 proc. „šimtukininkų“, dalykinių olimpiadų
prizininkų ir sporto rinktinių narių studijas pasirinko
Lietuvoje.

Rinkdamasis studijas – galvok,
domėkis ir klausk
•
•
•
•

Ko nori pasiekti savo gyvenime
Profesijų mados ateina ir praeina
Aplankyk aukštąsias mokyklas internete
Užmegzk gyvą dialogą – nesidrovėk būti smalsus:
•

•
•
•
•

kokios studijų ir gyvenimo sąlygos – bendrabučiai, laboratorijos,
bibliotekos;
kokie dėstytojai: kokie jų pasiekimai, kiek atvažiavę iš užsienio;
kur įsidarbina baigę studijas;
kokie ryšiai su darbdaviais;
kokie ryšiai su užsienio aukštosiomis mokyklomis?

Kodėl verta studijuoti
Lietuvoje? (1)
Pamatinis studijų ir mokslo sistemos atsinaujinimas –
tarptautinė kokybė
•

Per 1200 bakalauro ir magistro studijų programų
•
•

•

•

daugiau kaip pusė stojančiųjų gauna studijų krepšelius
vienas diplomas – dvi specialybės

Tarptautiškumas
•

mainų programos – dalis studijų daugiau kaip 30-yje šalių

•

jungtinės studijų programos su užsienio aukštosiomis mokyklomis

Profesionalūs dėstytojai – savi ir atvykę iš užsienio

Kodėl verta studijuoti
Lietuvoje? (2)
•

•

•

•

Socialinė parama – Europos Komisija išskiria Lietuvą tarp
šalių, kurios skiria daug dėmesio socialinėms studentų
reikmėms
Vardinės stipendijos – specialios mokslo ir verslo
organizacijų stipendijos ambicingiems studentams
Pasaulinio lygio mokslininkai, įtraukiantys į projektus
studentus
Moderni mokymo bazė – iš ES lėšų atnaujinamos
auditorijos, laboratorijos, bibliotekos

Kodėl verta studijuoti
Lietuvoje? (3)
•

•

Studijos penkiuose mokslo slėniuose – pažintis su
naujausia tyrimų įranga
Praktika geriausiose verslo įmonėse
•

•

•



verslo asociacijos rengia išskirtines praktikas – studentus moko
specialiai parengti tutoriai
galimybė atlikti praktiką užsienyje

Geros darbo perspektyvos
•

darbdaviai dalyvauja rengiant studijų programas ir praktikas

•

baigus studijas galima sėkmingai pradėti profesinę veiklą

Arti namai ir mieli draugai

Naudingos
informacijos adresai
Su brandos egzaminų tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio
egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt .
• Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas,
mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt .
• Su 2012 m. stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią informaciją galima rasti
mokslo ir studijų reformai skirtoje interneto svetainėje: www.mokslas.lt .
• Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo
skaičiuoklė, minimalūs ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami:
www.lamabpo.lt .
• Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos
aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt .
• Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis
studijų fondas: www.vsf.lt .
• Informaciją apie dalines studijas užsienyje per mainų programas teikia Švietimo
mainų paramos fondas: www.smpf.lt .
•

Geros kloties
laikant brandos
egzaminus
ir renkantis
tolesnį kelią!

