PATVIRTINTA
Klaipėdos valstybinės kolegijos
direktoriaus 2021 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. V1-034
ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO KVALIFIKACIJĄ, ATSKIROJO PRIĖMIMO Į BURNOS HIGIENOS
STUDIJŲ PROGRAMĄ 2021 M., TVARKA
Asmenų, įgijusių gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją, atskirojo priėmimo į burnos higienos studijų programą, tvarka nustato asmenų, priėmimo į
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (toliau – Kolegija) vykdomą pirmosios pakopos koleginių studijų Burnos higienos studijų programos aukštesnį kursą, atlikus studijų
rezultatų įskaitymą vadovaujantis „Klaipėdos valstybinės kolegijos dalinių studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2020 m. lapkričio 12 d. Akademinės
tarybos protokoliniu nutarimu Nr. SV1-06.
Priėmimo vykdymo ir organizavimo tvarka:
1. Priėmimas vykdomas tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
2. Studijų trukmė – 1,5 metų.
3. Studijų forma – nuolatinė.
4. Paskaitų organizavimo būdas – vakarinis.
5. Studijų kaina (už 90 kreditų) – 3900 Eur (semestro kaina – 1300 Eur, 1 kredito kaina – 43,33 Eur).
6. Studijų vietų skaičius – 15. Minimalus grupės dydis – 6.
7. Jeigu atlikus dalinį studijų rezultatų įskaitymą užskaitoma mažiau kaip 90 kreditų, už neįskaitytus kreditus mokama papildomai pagal nustatytą kredito kainą.
Jeigu atlikus studijų rezultatų įskaitymą užskaitoma daugiau kaip 90 kreditų, studijų mokestis sumažinamas pagal nustatytą kredito kainą.
8. Dalyvauti konkurse gali asmenys įgiję aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą ir turintys gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją.
9. Prašymų studijuoti priėmimas vykdomas nuo 2021 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. 12 val.
10. Prašymai studijuoti priimami: Studijų ir karjeros centre 215 kab. adresu: Jaunystės g. 2, Klaipėda. Telefonas: +37067369077 ir +37063007738, el. paštas:
priemimas@kvk.lt
11. Priėmimo metu stojantysis pateikia:
11.1. Prašymą;
11.2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę;
11.3. Dokumentą patvirtinantį pavardės keitimą, jei ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde;
11.4. Brandos atestatą;
11.5. Aukštojo mokslo diplomą ir priedėlį;
11.6. Dokumentus patvirtinančius darbo patirtį.
12. Konkursinės eilės sudarymo principai:
12.1. Konkursiniam balui skaičiuoti naudoja 0-12 balų skalė;
12.2. Konkursinė eilė sudaroma pagal stojančiųjų aukštojo mokslo diplomo priedelyje esančių pažymių aritmetinį vidurkį (skaičiuojama iki tūkstantosios
dalies), išreitinguojant vidurkius nuo didžiausio iki mažiausio;
12.3.
Stojantysis gali gauti papildomus balus už:
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 aukštojo mokslo diplomas su pagyrimu – 1 balas;
 ne trumpesnė nei vienerių metų darbo patirtis gydytojo odontologo padėjėjo pareigose – 1 balas.
12.4. Jei kelių stojančiųjų konkursinis balas yra vienodas, papildomai skaičiuojamas konkursinis balas pagal brandos atestato įvertinimus (LAMABPO
skaičiuoklė http://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/). Kvietimas studijuoti teikiamas tiems stojantiesiems, kurių konkursinis balas yra didesnis.
13. Informaciniai pranešimai apie priėmimo rezultatus išsiunčiami visiems pateikusiems prašymus studijuoti, stojančiojo prašyme nurodytu el. paštu.
14. Atvykstantis pasirašyti studijų sutartį priėmimo tarnybai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir registracijos įmokos kvitą. Įgaliotieji asmenys,
įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtinantį (arba per www.igaliojimai.lt ) stojančiojo raštišką įgaliojimą.
15. Registracijos įmoka – 100 Eur, mokama į Kolegijos sąskaitą. Registracijos įmoka negrąžinama. Atliekant mokėjimą nurodomi šie rekvizitai:
Klaipėdos valstybinė kolegija,
kodas - 111968056,
Atsiskaitomoji sąskaita banke - LT477300010074179087,
Bankas „AB SWEDBANK“ (BANKO KODAS - 73000)
ĮMOKOS KODAS: 103356 (mokant privaloma nurodyti įmokos kodą ir Stojančiojo asmens kodą).
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