PATVIRTINTA
Klaipėdos valstybinės kolegijos
direktoriaus 2017 m. balandžio 19 d.
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KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
STUDENTŲ PRIĖMIMO 2017 METAIS TAISYKLĖS
Studentų priėmimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą priėmimo į Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vykdomų
pirmosios pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas, bendruosius
principus ir tvarką.
2017 m. priėmimas į Klaipėdos valstybinę kolegiją (toliau Kolegija) vykdomas vadovaujantis LAMA BPO1 priėmimo į aukštąsias mokyklas taisyklėmis, LR ŠMM
ministro dokumentais reglamentuojančiais bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas2.
Studentų priėmimo 2017 metais taisyklėse į Kolegiją pateikiama tik papildoma informacija, kuri gali būti tikslinama atsižvelgiant į bendrąsias priėmimo
taisykles. Bendrosios priėmimo taisyklės skelbiamos http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2017#857
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus įsakymu paskirta priėmimo komisija. Priėmimą vykdo – dokumentų priėmimo tarnyba,
įsteigiamas dokumentų priėmimo punktas.
Visais su bendruoju priėmimu susijusiais klausimais konsultuoja Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO) telefonu (837) 320728 ir el. paštu info@lamabpo.lt .

1. Reikalavimai stojantiesiems
Asmenims, iki 2014 metų įskaitytinai, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip
pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos studijų valstybės finansuojamas studijų
vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
Asmenys, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi
būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas;
 užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų
nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
Asmenys, nuo 2016 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi
būti išlaikę:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas;
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 užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis būtų
nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 (arba aukštesnį) lygmenį.
 matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programas.

2. Konkursinio balo sandara ir studijų programos
Konkursinių eilių sudarymo principai skelbiami vadovaujantis LR ŠMM 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900„ Geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašu“, kurį rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51
Visiems 2017 m stojantiesiems į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas taikomas minimalus
konkursinis balas – 1,6.
Papildomi balai stojantiems į valstybės finansuojamas (VF), valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija (VNF/ST) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) vietas:
 tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų, prizinių vietų laimėtojams skiriami papildomi balai: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas; šalies olimpiadų
ir konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasėse parodyti pasiekimai);
 stojantiesiems į pirmosios pakopos 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, bendrojo priėmimo metu
prie konkursinio balo pridedamas 1 papildomas balas;
 asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą (visų studijų programų), prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo.
 asmenims, stojantiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos
įvertinimą Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.
V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, nustatyta tvarka, pridedami 1 arba 2 balai (0 balų įvertinimą gavęs stojantysis laikomas
neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į paminėtų studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas);
Papildomi balai skiriami tik pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:
 stojantiems į visas studijų programas ir baigusiems profesines mokyklas - 1 balas;
 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažiau kaip 6 savaičių darbo patirties savanorystės programose - 0,5 balo;
 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažesnį kaip trijų metų darbo patirtį – 1 balas;
 stojantiems į visas studijų programas ir turintiems ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį studijų kryptyje, susijusioje su ketinama studijuoti studijų programa – 1,5
balo;
 stojantiems į visas studijų programas ir baigusiems neformaliojo švietimo programas bei ketinantiems studijuoti tos pačios studijų krypčių grupės studijų programas 0,5 balo;
 stojantiems į visas studijų programas ir ne mažiau kaip vienerius metus studijavusiems aukštojoje mokykloje Lietuvoje ar užsienyje - 1 balas;
 stojantiems į grožio terapijos studijų programą, baigusiems menų mokyklos dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas - 0,5 balo;
 stojantiems į kineziterapijos studijų programą, turintiems kūno kultūros mokytojo ar trenerio kvalifikaciją - 0,5 balo;
 stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir turintiems slaugytojo kvalifikaciją – 0,5 balo;
 stojantiems į burnos higienos studijų programą ir turintiems gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją– 0,5 balo;
 stojantiems į sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programas, turintiems kitą įgytą biomedicinos studijų srities kvalifikaciją - 0,5 balo;
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stojantiems į socialinio darbo studijų programą, turintiems pažymėjimą, jog yra visuomeninės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas, narys - 0,5 balo;
stojantiems į informatikos ar informatikos inžinerijos studijų programas ir turintiems ECDL pažymėjimą - 0,5 balo;
stojantiems agroverslų technologijų studijų programą ir išklaususiems ūkininkavimo pradmenų kursą - 0,5 balo;
ūkininkaujantiems ir pateikusiems ūkininko ūkio registracijos pažymėjimą, arba žemės ūkio valdos registracijos dokumentą -1 balas.

Stojantieji per bendrąjį priėmimą, turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus duomenis turi nurodyti teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje
sistemoje, o įrodančius dokumentus pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji kvietimą studijuoti studijų sutarčių pasirašymo metu dokumentų originalus turi
pateikti priėmimo tarnybai.
2017 m. priėmimas vykdomas į šias studijų programas:
STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS,
KRYPČIŲ PAVADINIMAI IR KODAI

STUDIJŲ
KRYPČIŲ
GRUPĖ

STUDIJŲ
KRYPTIES
PAVADINIMAS,
KODAS

KONKURSINIAI BALO SANDRA (svertiniai koeficientai)

STUDIJŲ PROGRAMOS
PAVADINIMAS

PIRMASIS
(PAGR.)
DALYKAS 0,4

ANTRASIS
DALYKAS 0,2

TREČIASIS
DALYKAS
bet kurio mokomojo
dalyko,
nesutampančio su
pirmuoju ir antruoju,
svertinis koeficientas

6531EX014

matematika

fizika

0,2

0,2

6531EX011

matematika

chemija arba
fizika

0,2

0,2

STUDIJŲ
PROGRAMOS
KODAS

SPECIALIZACIJOS

Lietuvių kalbos
ir literatūros
svertinis
koeficientas

TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Inžinerijos
mokslai

Elektros
inžinerija, E08

Elektros ir automatikos
inžinerija

Matavimų
inžinerija, E04

Geodezija

Mechanikos
inžinerija, E06
Statybos
inžinerija, E05
Transporto

Technologijos
įrenginių ir sistemų
valdymas
Vartotojų elektros
įranga ir elektros
tinklai
Taikomoji
geodezija
Žemės tvarkymas
Geoinformacinės
sistemos

Mechanikos inžinerija

-

6531EX013

matematika

fizika

0,2

0,2

Statyba

-

6531EX012

matematika

fizika

0,2

0,2

Automobilių transporto

-

6531EX015

matematika

fizika

0,2

0,2
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inžinerija, E12

Informatikos
mokslai

Technologijų
mokslai

inžinerija
Transporto logistikos
inžinerija

-

6531EX016

matematika

Informatika,
B01

Informatika

-

6531BX004

Informatikos
inžinerija, B04

Informatikos inžinerija

-

6531BX005

matematika

6531FX002

matematika

Maisto
technologijos,
F06

Maisto technologijos

Žuvų produktų
technologija
Viešojo maitinimo
technologija

matematika

fizika

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

chemija

0,2

0,2

informacinės
technologijos
arba fizika
informacinės
technologijos
arba fizika

Maisto sauga

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
Apskaita, L04

Buhalterinė apskaita

-

6531LX010

matematika

istorija arba
geografija

0,2

0,2

Finansai, L03

Finansai

-

6531LX009

matematika

istorija arba
geografija

0,2

0,2

Vadyba, L02

Įstaigų ir įmonių
administravimas

-

6531LX008

matematika

istorija arba
geografija

0,2

0,2

Sveikatingumo paslaugų
vadyba

-

6531LX005

istorija

matematika

0,2

0,2

Turizmo administravimas

-

6531LX011

istorija

matematika

0,2

0,2

Verslas, L01

Logistikos vadyba

-

6531LX007

matematika

istorija arba
geografija

0,2

0,2

Rinkodara, L05

Skaitmeninės rinkodaros
komunikacija *

-

6531LX

matematika

istorija arba
geografija

0,2

0,2

Verslo ir
viešoji vadyba
Turizmas ir
poilsis, L08

4

Ugdymo
mokslai

Pedagogika,
M01

Ikimokyklinė ir
priešmokyklinė
pedagogika

6531MX001

-

(reikalingas motyvacijos
įvertinimas)**

lietuvių
kalba ir
literatūra

matematika

0,2

istorija
0,2

SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS
Slauga ir
akušerija, G08

Bendrosios praktikos
slauga

-

6531GX002

biologija

chemija arba
matematika

0,2

0,2

Mityba, G07

Dietetika

-

6531GX005

biologija

chemija arba
matematika

0,2

0,2

Kosmetologija,
G10

Grožio terapija

-

6531GX007

biologija

chemija arba
matematika

0,2

0,2

Odontologinė priežiūra

-

6531GX004

biologija

0,2

0,2

Burnos higiena

-

6531GX003

biologija

0,2

0,2

Reabilitacija,
G06

Kineziterapija

-

6531GX006

biologija

chemija arba
matematika
chemija arba
matematika
chemija arba
matematika

0,2

0,2

Socialinis
darbas, J04

Socialinis darbas

-

6531JX001

istorija

matematika

0,2

0,2

Sveikatos
mokslai

Burnos
priežiūra, G03

Socialiniai
mokslai

RIETAVO STUDIJŲ CENTRAS
Žemės ūkio
mokslai

Agroverslų technologijos

-

6531IX002

biologija

chemija arba
matematika

0,2

0,2

Dekoratyvioji
želdininkystė

-

6531IX003

biologija

chemija arba
matematika

0,2

0,2

Žemės ūkis, I01

*Nauja. Priėmimas vyktų studijų programą įregistravus SKVC.
**Stojantiesiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai.
Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Motyvacijos testo laikymo datos ir vieta patvirtinama pateikus prašymą studijuoti per www.lamabpo.lt.
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Studijų programų aprašus rasite: https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=d8ca8dac-0081-4c68-b4af-bcae87831176

3. 2017 m. priėmimo į Kolegiją planas ir kainos
Studijų kainos metams patvirtintos vadovaujantis LR ŠMM 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.V-189 „Dėl studentų, priimamų 2017 metais į aukštąsias mokyklas, norminių
studijų kainų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0706f9800f9911e79800e8266c1e5d1b

STUDIJŲ PROGRAMA

STUDIJŲ TRUKMĖ

PRIĖMIMO PLANAS 2017 METAMS PAGAL STUDIJŲ IR
TVARKARŠČIŲ FORMAS
Nuolatinės (dieninės) studijos*

Ištęstinės studijos

3 metai
(Išimtis: Bendrosios praktikos
slauga – 3,5 m.)

ne mažiau kaip 4 metai

NUOLATINIŲ
(dieninių) ir
NUOLATINIŲ
(sesijinių)
STUDIJŲ KAINA
METAMS

IŠTĘSTINIŲ
STUDIJŲ
KAINA
METAMS

Technologijų fakultete
Informatika

60

-

1386

-

Informatikos inžinerija

30

30

1386

924

Elektros ir automatikos inžinerija

40

30

1386

924

Statyba

36

36

1386

924

Automobilių transporto inžinerija

50

36

1386

924

Transporto logistikos inžinerija

30

30

1386

924

Mechanikos inžinerija

30

30

1386

924

Geodezija

30

-

1386

-

Maisto technologijos

30

30

1386

924

Socialinių mokslų fakultete
Buhalterinė apskaita

30

30

1073

715

Finansai

30

20

1073

715
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Logistikos vadyba

36

30

1073

715

Įstaigų ir įmonių administravimas **

60

-

1073

715

Turizmo administravimas

36

-

1073

-

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė
pedagogika

25

25

1732

1155

Sveikatingumo paslaugų vadyba

30

-

1073

-

Skaitmeninės rinkodaros komunikacija

20

-

1073

-

Sveikatos mokslų fakultete
Kineziterapija

60

-

1386

-

Grožio terapija

66

-

1386

-

Odontologinė priežiūra

30

-

1386

-

Burnos higiena

30

-

1386

-

Dietetika **

60

-

1386

-

Bendrosios praktikos slauga

90

-

1386

-

Socialinis darbas **

80

-

1073

-

Rietavo studijų centre
Agroverslų technologijos

20

20

1386

924

Dekoratyvioji želdininkystė

20

20

1386

924

* Nuolatinės (dieninės) studijos: paskaitų organizavimo būdas – dieninis (akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu);
**Nuolatinės (sesijinės) studijos: paskaitų organizavimo būdas – sesijos (Nuolatinių sesijinių studijų organizavimo būdas studentui suteikia galimybę derinti studijas ir darbą).

4. 2017 m. LAMA BPO priėmimo etapai ir datos
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Sesija
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2017-06-01 – 2017-07-19 17 val.
2017-06-16 – 2017-07-07

Rezultatų paskelbimas
Stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos
Sesija
vertinimas
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių Sesija
nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)
Rezultatų paskelbimas
Papildomas stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas
Sesija
motyvacijos vertinimas

Pirmasis etapas
Pagrindinis priėmimas
Antrasis etapas

Iki 2017-07-10
2017-06-19 – 2017-07-07
2017-07-10 – 2017-07-11
2017-07-12
2017-07-10 ir 2017-08-16

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-07-24 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas KVK

2017-07-25 – 2017-07-27 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-07-28 12 val.

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2017-07-28 12 val. – 2017-07-30 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-01 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas KVK

2017-08-02 – 2017-08-03 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017-08-04 12 val.

Prašymų priimti studijuoti į kolegijas teikimas**

Papildomas priėmimas

Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio
kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO
informacinėje sistemoje

2017-08-10 – 2017-08-16 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2017-08-21 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas KVK

2017-08-22 – 2017-08-23 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.

5. Priėmimo vykdymas
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Priėmimo į Kolegiją faktas įtvirtinamas pasirašant studijų sutartį tarp Kolegijos ir įstojusiojo. Vienas pasirašytos sutarties egzempliorius priėmimo metu atitenka
įstojusiam.
Bendrojo priėmimo metu įstojęs asmuo gali nutraukti studijų sutartį atvykęs į Kolegijos dokumentų priėmimo punktą ir Priėmimo tarnybai pateikęs nustatytos formos
prašymą nutraukti studijų sutartį. Raštu nepateikus ketinimo nutraukti studijų sutartį, sutartis laikoma galiojančia.
Visi asmenys įstoję į Kolegiją ir pasirašantys studijų sutartis, moka 40 Eurų registracijos įmoką.
Kolegijos priėmimo tarnybai būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas patvirtina įgaliotas kolegijos priėmimo tarnybos narys) arba
notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu.
Stojančiojo įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą, privalo turėti raštišką notaro patvirtintą įgaliojimą, ir stojančiojo dokumentų originalus (arba notaro patvirtintas
kopijas)
Pakviestieji studijuoti turi atvykti pasirašyti studijų sutartį ir pateikti šiuos dokumentus:
REIKALINGI DOKUMENTAI BENDROJO PRIĖMIMO METU
1. Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
3. Įmokėtos 40 Eur registracijos įmokos kvitas *
(Registracijos įmokos kvitas ir jo kopija turi būti pateikiami dokumentų priėmimo tarnybai prieš pasirašant sutartį. Registracijos įmoka negrąžinama.)
4. Papildomi dokumentai (Jeigu reikia, originalai arba notaro patvirtintos kopijos)
Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
Papildomų balų dokumentai išvardinti 2 punkte.
BENDROJO PRIĖMIMO METU DOKUMENTAI PRIIMAMI:

REGISTRACIJOS ĮMOKOS REKVIZITAI *

Bijūnų g. 10 LT-91223, Klaipėda
Informacija teikiama tel. 8 630 07738
El. pašas: priemimas@kvk.lt
Darbo laikas: sutarčių su pakviestaisiais pasirašymo dienomis
nuo 9.00 iki 16.00 val.

Klaipėdos valstybinė kolegija,
kodas - 111968056,
Atsiskaitomoji sąskaita banke - LT477300010074179087,
Bankas „AB SWEDBANK“ (BANKO KODAS - 73000)
ĮMOKOS KODAS: 103356
Privaloma nurodyti įmokos kodą ir savo (studento) asmens kodą.
ĮMOKA – 40 Eur

6. Priėmimas baigusiems profesines mokyklas
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Baigusiems profesines mokyklas, vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ĮSAK- 1603 11.6 punktu, atlikus studijų rezultatų įskaitymą, studijų trukmė ir
kaina gali keistis.
Informacija teikiama fakultetuose:
Technologijų fakultetas
Socialinių mokslų fakultetas
Sveikatos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 10
Jaunystės g. 1
Dariaus ir Girėno g. 8
LT-91223, Klaipėda
LT-91274, Klaipėda
LT-92255, Klaipėda
Telefonas / faksas: +370 46 314 928
Telefonas / faksas: +370 46 489 266
Telefonas / faksas: +370 46 410 173
Mobilus: 8630 07743
Mobilus: 8630 07735
Mobilus: 8630 07752
El. pašas: tf@kvk.lt
El. pašas: smf@kvk.lt
El. pašas: svmf@kvk.lt

7. Atskiras priėmimas
2017 m. atskiras priėmimas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje vyksta nuo gegužės 2 d. Šiuo būdu gali stoti asmenys, turintys brandos atestatą ir nemažesnį kaip 1,6
konkursinį balą. Balas skaičiuojamas vadovaujantis šio dokumento 2 punkte esančia konkursinio balo sandara. Atskiro priėmimo metu galima pretenduoti tik į valstybės
nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas. Asmenys, pasirašę valstybės nefinansuojamų studijų sutartis atskiro priėmimo metu, gali dalyvauti ir bendrojo priėmimo konkurse
dėl valstybės finansuojamų vietų. Gavus palankesnį kvietimą, ankstesnė studijų sutartis nutraukiama, pasirašoma nauja studijų sutartis. Priėmimo tarnybai pateikti prašymą
studijuoti ir reikiamus dokumentus išvardintus 5 punkte.
Dokumentai priimami
Atskirasis priėmimas (tik į mokamas vietas)
Studijų ir karjeros centras
Jaunystės g. 2 LT-91274, Klaipėda
Važiuoti 18, 17 miesto autobusais iki „Jaunystės“ stotelės.
Geltonas buvusio dvaro pastatas, 212 ir 214 kab.
Informacija apie likusias laisvas vietas teikiama tel. 8 630 07738
skelbiama www.kvk.lt
Rašykite el. paštu: priemimas@kvk.lt
Bendrasis priėmimas (kvietimas iš LAMABPO)
Technologijų fakultetas
Bijūnų g. 10 LT-91223, Klaipėda
Mobilus: 8 630 07738
El. pašas: priemimas@kvk.lt

Atskiro priėmimo datos
2017 m. gegužės 2 d. – liepos 21 d.
2017 m. liepos 28 d. – liepos 31 d.
2017 m. rugpjūčio 4 d. – rugpjūčio 18 d.
2017 m. rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio 31 d.

2017 m. liepos 24 d. – liepos 27 d.
2017 m. rugpjūčio 1 d. – rugpjūčio 3 d.
2017 m. rugpjūčio 21 – rugpjūčio 23 d.
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Darbo laikas

I-IV nuo 10.00 iki 15.00
V nuo 10.00 iki 14.00
Pietų pertrauka: 12.00 iki 12.45

I-V nuo 9.00 iki16.00

