MINIMALŪS RODIKLIAI IR PRETENDAVIMAS Į VALSTYBĖS
FINANSUOJAMĄ AR VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMĄ
STUDIJŲ VIETĄ
1.
Asmenims, 2020 metais Lietuvoje pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų
studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, reikia būti išlaikius šiuos valstybinius brandos
egzaminus:
1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą arba
tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu
kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
1.3. matematikos valstybinį brandos egzaminą;
2. Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki
sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6 iš šių privalomų mokytis dalykų:
2.1. lietuvių kalba ir literatūra;
2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
2.3. užsienio kalba;
2.4. matematika;
2.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
2.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
2.7. meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba
integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio,
arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
2.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo
krypties (sporto) programos dalykas.
3.
Asmenims, 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ar vidurinį
išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio
valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar
įgimtų sutrikimų ir stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą
patvirtinantis dokumentas.
4.
Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į
valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
4.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą;
4.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne
žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
5. Asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir
pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę šių taisyklių 4 punkte
nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą.
6. Į pirmosios pakopos studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti
asmenys:
6.1. išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą, kai vidurinis
išsilavinimas įgytas 2018 m. ir vėliau;
6.2. turintys vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kai vidurinis
išsilavinimas įgytas 2017 m. ir anksčiau.
7.
Į pirmosios pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų studijų programas gali būti
priimti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias konkursinis balas.

