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I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PRIĖMIMO VYKDYMAS
1.1. 2019 metų priėmimo į Vilniaus verslo kolegiją taisyklės nustato priėmimo į Vilniaus
verslo kolegijos vykdomas profesinio bakalauro studijų programas.
1.2. Vilniaus verslo kolegija vykdo priėmimą į studijas Vilniuje. Dėl pagrindinio ir papildomo
priėmimo sekite informaciją Vilniaus verslo kolegijos internetinėje svetainėje www.kolegija.lt arba
skambinkite telefonu (8 5) 215 4884, mob. 8 616 55 422.
1.3. Į Vilniaus verslo kolegiją priimami asmenys, turintys ne žemesnį nei vidurinį arba jam
prilygintą išsilavinimą.
1.4. Priėmimas į Vilniaus verslo kolegiją vykdomas dviem būdais:
• TIESIOGINIS stojančiųjų priėmimas ir motyvacijos vertinimas į Vilniaus verslo kolegijos
valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vyksta nuo šių taisyklių priėmimo dienos iki
rugsėjo 30 d., Kalvarijų g. 129-401, Vilniuje, 4 aukštas (administracija).
• LAMA BPO BENDRASIS priėmimas į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų
stipendija (nemokamas) ir valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas vykdomas internetu
adresu www.lamabpo.lt nuo 2019 m. birželio 1 d. (žr. 1 lentelę) pagal Lietuvos aukštųjų
mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) numatomus
terminus ir procedūras.
1 lentelė. 2019 m. bendrojo priėmimo datos
Prašymų priimti studijuoti registravimas *

2019-06-01 –
2019-07-22
15 val.

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto
pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje
sistemoje
Stojančiųjų į Vilniaus verslo kolegiją
Sesija
2019-06-18;
motyvacijos vertinimas (neprivaloma)
2019-06-20;
2019-06-25;
2019-06-27;
2019-07-02 –
2019-07-10
Papildomas stojančiųjų į Vilniaus
Sesija
2019-07-17
verslo kolegiją motyvacijos vertinimas
(neprivaloma; tik dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje motyvacijos vertinimo
sesijoje)
Pagrindinis
Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas
2019-07-26
priėmimas
iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
2019-07-29 –
aukštosiose mokyklose
2019-07-31
17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas

2019-08-01
12 val.
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Antrasis etapas

Prašymų priimti studijuoti teikimas**

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
aukštosiose mokyklose
Likusių laisvų vietų paskelbimas
Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų sertifikatų,
sporto pasiekimų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas LAMA BPO
informacinėje sistemoje
Papildomas stojančiųjų į Vilniaus verslo
kolegiją motyvacijos vertinimas
(neprivaloma)
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
aukštosiose mokyklose

2019-08-01
12 val. –
2019-08-03
12 val.
2019-08-06
iki 12 val.
2019-08-07 –
2019-08-08
17 val.
2019-08-09
12 val.
2019-08-12 –
2019-08-15
15 val.

2019-08-14

2019-08-20
iki 12 val.
2019-08-21 –
2019-08-22
17 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 ar studijų stipendijų.
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II.

STUDIJŲ PROGRAMOS

2 lentelė. Studijų programos lietuvių kalba
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Apimtis
ECTS1
kreditais

Studijų forma ( NL2; I3),
trukmė4 ir finansavimas
(vnf/st5; vnf6)
NL
I
HUMANITARINIAI MOKSLAI

6531NX001

ANGLŲ KALBA IR
TARPTAUTINĖ
KOMUNIKACIJA

180

3 m.
vnf

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

4 m.
(savaitgalinė)
vnf

Humanitarinių
mokslų
profesinis
bakalauras

-

Informatikos
mokslų
profesinis
bakalauras

INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX025

INTERAKTYVIOS
MEDIJOS IR
TECHNOLOGIJOS

6531BX007

ŽAIDIMŲ KŪRIMAS

6531BX006

PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS
TECHNOLOGIJOS

180

3 m.
vnf
3 m.
vnf
3 m.

vnf
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

6531LX013

6531LX014

6531LX012

TURIZMAS IR
RENGINIAI
LOGISTIKOS
VERSLAS
VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS

180

3 m.
vnf/st; vnf
3 m.
vnf/st; vnf
3 m.
vnf/st; vnf

VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS
(studijos Team Academy
metodu (Suomija))
(studijos lietuvių ir anglų
kalba)

3 m.
vnf

4 m.
(savaitgalinė)
vnf

4 m.
(savaitgalinė)
vnf
4 m.
(savaitgalinė)
vnf
4 m.
(savaitgalinė)
vnf

Verslo vadybos
profesinis
bakalauras

-

ECTS – Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema
NL – nuolatinės studijos (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis)
3 I – ištęstinės studijos (savaitgalinė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu šeštadieniais)
4 Nuolatinių studijų trukmė – 3 metai. Ištęstinių studijų trukmė – 4 metai.
5 vnf/st – valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija (nemokamos studijos)
6 vnf – valstybės nefinansuojama vieta
1
2

4

3 lentelė. Studijų programos anglų ir rusų kalbomis (tik valstybės nefinansuojamos vietos)

Valstybinis
kodas

Studijų programa

Apimtis
ECTS7
kreditais

Mokymosi
forma (NL8)
ir trukmė9

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

3 m.

Humanitarinių
mokslų profesinis
bakalauras

3 m.

Informatikos
mokslų profesinis
bakalauras

3 m.

Verslo vadybos
profesinis
bakalauras

HUMANITARINIAI MOKSLAI
6531NX001

ANGLŲ KALBA IR
TARPTAUTINĖ KOMUNIKACIJA
(anglų kalba)

180

INFORMATIKOS MOKSLAI
6531BX007
6531BX006

ŽAIDIMŲ KŪRIMAS
(anglų kalba)
PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS
TECHNOLOGIJOS
(anglų kalba)

180

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
6531LX013

TURIZMAS IR RENGINIAI
(anglų kalba)

6531LX014

LOGISTIKOS VERSLAS
(rusų kalba)
VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS
(anglų kalba; rusų kalba)

6531LX012

180

VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS
(studijos Team Academy metodu
(Suomija)) (anglų kalba)

III. KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMAS
3.1. Konkursinio balo sandara
3.1.1. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal kriterijus, nurodytus LR Švietimo ir mokslo ministro
2018 m. lapkričio 29 d. įsakyme ,,Dėl stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019
metais tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. V-948 (toliau – Konkursinės eilės sudarymo 2019 metais
tvarkos aprašas) ir Vilniaus verslo kolegijos 2019 priėmimo taisyklėse.
ECTS – Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema
NL – nuolatinės studijos (dieninė tvarkaraščio forma – akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis)
9
Nuolatinių studijų trukmė – 3 metai.
7
8

5

3.1.2. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus:
• Pagrindiniai kriterijai (4 lentelėje yra pateikta konkursinio balo sandara baigusiems
mokykla Lietuvos Respublikoje, 5 lentelėje – už Lietuvos Respublikos ribų):
1. Pirmojo (pagrindinio) dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jei šio įvertinimo nėra, ši
konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
4. Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio 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.
4 lentelė. Konkursinio balo sandara baigusiems mokyklą Lietuvos Respublikoje
Studijų kryptis

Studijų programa
I dalykas
Pirmasis
dalykas, jo
svertinis
koeficientas

Konkursiniai dalykai
II dalykas
III dalykas
Antrasis
Bet kurio
dalykas, jo
dalyko,
svertinis
nesutampančio
koeficientas
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

IV dalykas
Lietuvių kalbos ir
literatūros svertinis
koeficientas
(arba kito dalyko,
jeigu Lietuvių k.
yra pirmasis
dalykas)

HUMANITARINIAI MOKSLAI
N04 anglų
filologija

ANGLŲ KALBA IR
TARPTAUTINĖ
KOMUNIKACIJA

B01 informatika

INTERAKTYVIOS
MEDIJOS IR
TECHNOLOGIJOS

Lietuvių kalba
ir literatūra
0,4

Istorija
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais 0,2

Užsienio kalba
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra
0,2

INFORMATIKOS MOKSLAI
Matematika
0,4

Informacinės
technologijos
arba fizika
0,2

ŽAIDIMŲ KŪRIMAS
B03 programų
sistemos

PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS
TECHNOLOGIJOS

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
L08 turizmas ir
poilsis

L01 verslas

TURIZMAS IR
RENGINIAI

LOGISTIKOS VERSLAS

Istorija
0,4

Matematika
arba
informacinės
technologijos
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra
0,2

Matematika
0,4

Istorija
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Lietuvių kalba ir
literatūra
0,2

VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS
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5 lentelė. Konkursinio balo sandara baigusiems mokyklą už Lietuvos Respublikos ribų
Studijų kryptis

Studijų programa
I dalykas
Pirmasis
dalykas, jo
svertinis
koeficientas

Konkursiniai dalykai
II dalykas
III dalykas
Antrasis
Bet kurio
dalykas, jo
dalyko,
svertinis
nesutampančio
koeficientas
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

IV dalykas
Dėstomosios kalbos
svertinis
koeficientas
(arba kito dalyko,
jeigu dėstomoji k.
yra pirmasis
dalykas)

HUMANITARINIAI MOKSLAI
ANGLŲ KALBA IR
TARPTAUTINĖ
KOMUNIKACIJA

N04 anglų
filologija

Dėstomoji
kalba
0,4

Istorija
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Užsienio kalba
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Dėstomoji kalba
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Dėstomoji kalba
0,2

Bet kuris dalykas,
nesutampantis su
kitais dalykais
0,2

Dėstomoji kalba
0,2

INFORMATIKOS MOKSLAI
B01 informatika

Matematika
0,4

INTERAKTYVIOS
MEDIJOS IR
TECHNOLOGIJOS

Informacinės
technologijos
arba fizika
0,2

ŽAIDIMŲ KŪRIMAS
B03 programų
sistemos

PROGRAMAVIMAS IR
INTERNETINĖS
TECHNOLOGIJOS

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
L08 turizmas ir
poilsis

TURIZMAS IR
RENGINIAI

L01 verslas

LOGISTIKOS VERSLAS
VERSLO VADYBA IR
MARKETINGAS

•

Istorija
0,4

Matematika
0,4

Matematika
arba
informacinės
technologijos
0,2
Istorija
0,2

Papildomi kriterijai (kiti pasiekimai), taikomi stojantiesiems į valstybės
nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (vnf/st) ir valstybės nefinansuojamas
vietas (vnf):

1. Brandos darbo įvertinimas.
2. Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo
pažymėjimas.
3. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
4. Šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas.
5. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu
arba vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją.
•

Papildomi kriterijai (kiti pasiekimai), taikomi stojantiesiems į valstybės
nefinansuojamas vietas (vnf):
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Tos pačios arba kitos švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas.
Bakalauro diplomas.
Magistro diplomas.
Dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje,
kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas.
5. Motyvacijos įvertinimas (motyvacijos įvertinimo tvarka pateikta 3.2 punkte).
1.
2.
3.
4.

3.1.3. Papildomų kriterijų įtaka geriausiųjų eilei sudaryti pateikta 6 lentelėje. Papildomai balai už
kitus pasiekimus, taip pat ir baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba,
įsiskaičiuoja į minimalų konkursinį balą ir pridedami prie konkursinio balo stojant į visas studijų
programas.
6 lentelė. Papildomų kriterijų (kiti pasiekimai) įtaka geriausiųjų eilei sudaryti

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Kriterijus

Kriterijaus vertė

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo
tarnyba
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
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
Baigusiems profesinio mokymo programas (netaikoma, jeigu pridedamas
balas pagal 5 punktą)
Baigusiems bakalauro studijas (netaikoma, jeigu pridedamas balas pagal 8
punktą)
Baigusiems magistro studijas
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje
veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai
Motyvacijos vertinimas (motyvacijos vertinimo tvarka pateikta 3.2.
punkte)

0,25 balo
0,5 balo
1 vieta – 2,5 balo;
2 vieta – 1,5 balo;
3 vieta – 1 balas
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo

1 balas

0,5 balo
1 balas
2 balai
0,25 balo
Iki 1,5 balo

3.1.4. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0-12,5 balų skalė. Bendra susumuotų
papildomų kriterijų (kitų pasiekimų) vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo.
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3.2. Motyvacijos vertinimas
3.2.1. Motyvacijos vertinimą atlieka direktoriaus įsakymu paskirta priėmimo komisija.
Motyvacijos vertinimas nėra privalomas, tačiau tai yra galimybė motyvuotiems ir tikslingai
besirenkantiems studijų programas abiturientams gauti papildomus, į pagrindinį konkursinį balą
įskaičiuojamus balus. Maksimalus balas už motyvaciją – 1,5 balo (galimybė gauti papildomai 0,5, 1
arba 1,5 balo).
3.2.2. Motyvacijos vertinimą sudaro struktūruotas motyvacinis laiškas, pusiau struktūruotas
pokalbis ir papildomi neformalaus mokymo dokumentai (jeigu yra).
3.2.3. Motyvacijos vertinimo datos, stojant per bendrąjį priėmimą LAMA BPO, nurodytos
lentelėje 1. Motyvacijos vertinimas, stojant tiesiogiai vyksta nuo šių taisyklių priėmimo dienos iki
2019-09-30.
3.2.3. Studentas, norėdamas dalyvauti motyvacijos vertinime, turi išsiųsti el. paštu
priemimas@kolegija.lt arba pristatyti priėmimo komisijai Kalvarijų g. 129, Vilnius, šiuos dokumentus:
1. Struktūruotą motyvacinį laišką (laiško forma pateikta priede Nr. 1). Motyvacinis laiškas
prilyginamas stojančiojo prašymui dalyvauti motyvacijos vertinime.
Motyvacinio laiško struktūra/klausimai:
• Kodėl pasirinkote Vilniaus verslo kolegiją?
• Kodėl pasirinkote konkrečią studijų programą?
• Atskleiskite savo stiprybes ir pasirengimą/patirtį veikti profesinėje ir
visuomeninėje-socialinėje plotmėje.
• Atskleiskite savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Brandos atestatą (jeigu jis dar nėra išduotas, jį galima pristatyti vėliau, iki 2019-07-10
pagrindinio priėmimo metu arba 2019-08-14 papildomo priėmimo metu).
3.2.4. Per 24 val. priėmimo komisija susisiekia su motyvacinį laišką ir kitus privalomus
dokumentus pateikusiu abiturientu ir kviečia jį į pokalbį. Stojantiesiems individualaus pokalbio su
komisijos nariais metu pateikiami klausimai, kurių temos:
1. Aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvai.
2. Profesinės veiklos srities pasirinkimo motyvai.
3. Mokymosi patirtis.
4. Mokymosi sunkumų įveika.
5. Patirtis visuomeninėje-socialinėje plotmėje (savanorystės ir kt.)
6. Bendradarbiavimo patirtis.
7. Perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą.
3.2.5. Norėdamas pagrįsti savo patirtį, abiturientas gali papildomai pridėti neformalaus
mokymo dokumentus (neprivaloma).

3.3. Reikalavimai abiturientams
3.3.1. Abiturientai, stojantys į Vilniaus verslo kolegiją privalo turėti dokumentais patvirtinantį
vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
3.3.2. Reikalavimai abiturientams, stojantiems į Vilniaus verslo kolegijos valstybės
nefinansuojamas vietas su studijų stipendija (nemokamos studijos) (vnf/st) nustatomi remiantis LR
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Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-02-06 įsakymu ,,Dėl mažiausio stojamojo konkursinio balo
stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojantiems į studijų stipendijas 2019 metais nustatymo“ Nr. V-92 ir LR Švietimo ir mokslo
ministro 2017-08-30 įsakymu Nr. V-661„Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų aukštųjų
mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių
nustatymo“ ir jo pakeitimu (2018 m. lapkričio 29 d. Nr. V-939):
1. Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į
visų studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;
1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1
lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų
nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir
įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta, kad užsienio kalbos (anglų,
vokiečių ar prancūzų) brandos egzaminas įvertintas 16 ar daugiau balų, laikoma, kad mokinio
pasiekimai atitinka ne žemesnį nei B1 lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
Lietuvoje įskaitomų tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sąrašas pateikiamas 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“;
2. Asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę 1
punkte nurodytus egzaminus ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų
studijų krypčių grupių koleginių studijų programas;
3. Asmenys, 2018 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:
3.1. 1 punkte nurodytus egzaminus;
3.2. matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų krypčių grupių
koleginių studijų programas:
3.2.1. ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų
krypčių grupės studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų
studijų krypčių grupei;
3.2.2. ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių
programas (išskyrus 3.2.1 papunktyje nurodytas studijų programas);
4. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2019 metais ir pretenduojantys į aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas
su studijų stipendija (nemokamos studijos) (vnf/st), turi tenkinti mokymosi rezultatų minimalius
rodiklius:
4.1.išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas
iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje:
4.1.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino;
4.1.2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinio brandos egzamino arba
tarptautinio užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne
žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam
valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir
atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų
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įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
4.1.3.matematikos valstybinio brandos egzamino;
4.2. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko
skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių
privalomų mokytis dalykų:
4.2.1.lietuvių kalba ir literatūra;
4.2.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
4.2.3.užsienio kalba;
4.2.4.matematika;
4.2.5.istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
4.2.6.biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
4.2.7.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;
4.2.8.bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties
(sporto) programos dalykas.
4.3. Mažiausias stojamasis konkursinis balas į kolegijas – 4,3.
5. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių
organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligų,
kurių sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d.
įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų,
sąrašo patvirtinimo“ arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai
įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų
studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti reikalavimai
netaikomi. Jiems minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
6. Vilniaus verslo kolegijos studentas, gavęs studijų stipendija, neturi padengti VVK nustatytos
ir norminės studijų kainos skirtumo.
7. Stojantieji į Vilniaus verslo kolegijos valstybės nefinansuojamas (mokamas) vietas turės turėti
brandos atestatą ir būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Mažiausias stojamasis
konkursinis balas – 3,0 balai.
IV. REIKALINGI DOKUMENTAI
4.1. Priėmimui į Vilniaus verslo kolegiją reikalingi dokumentai pateikti 7 lentelėje.
7 lentelė. Priėmimui reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą

Įforminant priėmimą

1. Prašymas (pildomas Kolegijoje arba internetu)

1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė
(parodyti)

2. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopija
3. Registracijos mokesčio, sumokėto banke, kvitas
arba registracijos mokestis (grynais)
4. Brandos atestatas ir jo priedas arba notaro
patvirtinti jų nuorašai (parodyti), šių dokumentų
kopijos (įteikti)
5. 1 fotonuotrauka
6. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl
kvalifikacijos akademinio pripažinimo (taikoma
tik baigusiems mokyklą už LR ribų)
11

Papildomi dokumentai: Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, visų papildomų išsilavinimą liudijančių dokumentų ir papildomų dokumentų, kopijos

V. ATVIRŲ DURŲ DIENOS
5.1. Apie dominančias studijas Vilniaus verslo kolegijoje galite sužinoti bet kurią darbo dieną
nuo 9 val. iki 16 val. (žr. 8 lentelę)
8 lentelė. Atvirų durų dienos
Adresas
Kalvarijų g. 129-401,
Vilnius
4 c korpusas, 4 aukštas

Patalpa

Data

Laikas

Administracija

Nuo pirmadienio iki
penktadienio

9.00–16.00

VI. REGISTRACIJOS MOKESTIS, SĄSKAITOS REKVIZITAI
6.1. Registracijos mokestis Europos Sąjungos šalių piliečiams – 30,00 Eur, ne Europos
Sąjungos šalių piliečiams - 100 Eur.
6.2. Asmenys, dalyvaujantys Bendrajame priėmime (LAMA BPO) registracijos mokestį moka
dokumentų įforminimo metu (pasirašant Studijų sutartį).
6.3. Asmenys, dalyvaujantys tiesioginiame priėmime, registracijos mokestį moka teikiant
prašymą studijuoti.
6.4. Registracijos mokestis mokamas Vilniaus verslo kolegijos kasoje arba banke į kolegijos
sąskaitą (AB „Swedbank“, b. k. 73000, a. s. LT397300 010002431920, AB „Dnb NORD“, b. k.
40100, a. s. LT594010049500144594), į. k. 191807983
6.5. Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba neįstojusiems studijuoti, registracijos
mokestis negrąžinamas.
VII. METINĖ STUDIJŲ KAINA
9 lentelė. Metinė studijų kaina, studijuojantiems lietuvių kalba:

Studijų programa
Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija
Informatikos mokslai
Interaktyvios medijos ir technologijos
Žaidimų kūrimas
Programavimas ir internetinės technologijos
Verslo ir viešoji vadyba
Turizmas ir renginiai
Logistikos verslas
Verslo vadyba ir marketingas
Verslo vadyba ir marketingas (studijos Team Academy metodu
(Suomija) (studijos lietuvių ir anglų kalba)

NL

I

1 800 €

1350 €

1 800 €

-

1 800 €

1 350 €

1 600 €

1 200 €

2 300 €

-
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10 lentelė. Metinė studijų kaina studijuojantiems rusų arba anglų kalbomis:
Studijų programa

Europos Sąjungos
piliečiams

Ne Europos Sąjungos
piliečiams
NL

Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija
2 100 €
(studijos anglų kalba)
Informatikos mokslai
Žaidimų kūrimas (studijos anglų kalba)
2 300 €
Programavimas ir internetinės technologijos
(studijos anglų kalba)
Verslo ir viešoji vadyba
Turizmas ir renginiai (studijos anglų kalba)
Logistikos verslas (studijos rusų kalba)
2 100 €
Verslo vadyba ir marketingas (studijos anglų
kalba; rusų kalba)
Verslo vadyba ir marketingas (studijos Team
2 300 €
Academy metodu (Suomija)) (studijos anglų
kalba)

2 700 €

3 000 €

2 700 €
3000 €

VIII. KITA INFORMACIJA
8.1. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus įsakymu
paskirta priėmimo komisija.
8.2. Asmenys, įgiję koleginėms studijoms reikalingą išsilavinimą užsienyje, priimami Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.
8.3. Priėmimo taisyklės ir kita informacija skelbiama Vilniaus verslo kolegijos interneto
puslapyje: www.kolegija.lt
IX. PRIĖMIMO KOMISIJOS KONTAKTAI
9.1. Priėmimą organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija. Norintys
studijuoti prašymus ir kitus dokumentus pateikia Priėmimo komisijai, kuri dirba Vilniaus verslo
kolegijoje darbo dienomis 9.00 – 17.00 val.
Adresas: Kalvarijų g. 129-401, LT-08221 Vilnius
 Tel./faks. (8 5) 215 4884, mob. 8 616 55 422
 El. paštas: priemimas@kolegija.lt; info@kolegija.lt.
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1 priedas. Motyvacinio laiško forma

(pavardė, vardas)

(studijų programa (-os), į kurią planuojama stoti)

(telefonas)
(el.paštas)

Vilniaus verslo kolegijos priėmimo komisijai

MOTYVACINIS LAIŠKAS
_____________
(data)

Motyvacinio laiško struktūra/klausimai:
• Kodėl pasirinkote Vilniaus verslo kolegiją?
• Kodėl pasirinkote konkrečią studijų programą?
• Atskleiskite savo stiprybes ir pasirengimą/patirtį veikti profesinėje ir visuomeninėjesocialinėje plotmėje.
• Atskleiskite savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse.

...........................................................
(parašas)
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