
 
Profesinio orientavimo projektas „Studentų ugdymas karjerai – studento karjeros s÷km÷s link“ (Nr. EG-2013-196) 

Ši projektin÷ veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
Ši medžiaga atspindi projekto vykdytojų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos 
Komisija neatsako už šios medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą. 

NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA 
 
STUDIJOS 
 
Studijų pasirinkimas Tavo gyvenime yra svarbus žingsnis, kadangi nuo to, kokią studijų programą 
studijuosi, koks specialistas (-÷) tapsi, priklausys ir tolimesn÷ tavo karjera.  
Studijų galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra labai daug, bet ką pasirinkti? 
 
STUDIJOS LIETUVOJE  
 
Lietuvoje aukštasis mokslas skirstomas į neuniversitetinį (koleginį) ir universitetinį išsilavinimą.  
 
Neuniversitetin÷s studijos Universitetin÷s studijos 
Tai yra vienos pakopos, į praktinę veiklą orientuotos 
profesin÷s studijos aukštojoje mokykloje, 
sudarančios sąlygas įgyti taikomaisiais moksliniais 
tyrimais ir (ar) taikomąja moksline veikla grindžiamą 
profesinę kvalifikaciją.  
Neuniversitetin÷s studijos yra vykdomos kolegijose ir 
yra vienos pakopos.  
Studijų kolegijoje trukm÷ priklausomai nuo studijų 
formos yra 3 metai nuolatin÷se studijos, 4 metai 
ištęstin÷se studijose. Baigus tos pačios pakopos 
skirtingų formų studijų programas, įgytas 
išsilavinimas yra lygiavertis.  
Baigus neuniversitetines studijas, įgyjamas aukštasis 
išsilavinimas ir išduodamas aukštojo mokslo 
profesinio bakalauro diplomas.  
Į kolegijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys 
ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, t. y. baigę 
vidurines mokyklas, gimnazijas ar profesin÷se 
mokyklose įgiję brandos atestatą.  
Pri÷mimas į kolegijas vykdomas bendrojo pri÷mimo 
metu per LAMA BPO sistemą (www.lamabpo.lt).  
Lietuvoje galima rinktis neuniversitetines studijas iš 
13 valstybinių ir 11 nevalstybinių aukštųjų 
neuniversitetinių mokyklų (kolegijų). 

Tai yra nuosekliosios studijos, sudarančios sąlygas 
asmeniui įgyti teoriniu pasirengimu ir moksliniais 
tyrimais grindžiamą aukštąjį išsilavinimą ir 
kvalifikaciją, taip pat mokslo laipsnį (apgynus 
disertaciją).  
Universitetin÷s studijos yra trijų pakopų:  

� pirmoji pakopa – pagrindin÷s studijos (4 
metai nuolatin÷s studijos, 5 metai ištęstin÷s 
studijos) 

� antroji pakopa – magistrantūra ir specialiosios 
profesin÷s studijos  

� trečioji pakopa – rezidentūra, meno 
aspirantūra, doktorantūra. 

Baigus tos pačios pakopos skirtingų formų studijų 
programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis. 
Baigus pirmosios pakopos studijas, įgyjamas 
bakalauro kvalifikacinis laipsnis, baigus 
magistrantūrą – magistro kvalifikacinis laipsnis, 
baigus doktorantūrą – mokslo daktaro laipsnis, 
baigus meno aspirantūrą – meno licenciato 
diplomas, o baigus rezidentūrą – rezidentūros 
pažym÷jimas. 
Nepertraukiamos universitetin÷s studijos, 
apimančios pirmąją ir antrąją pakopas, vadinamos 
vientisosiomis. Studijų metu įgyta kvalifikacija 
prilygsta antrosios studijų pakopos kvalifikacijai. 
Į universitetus konkurso keliu priimami asmenys, 
turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą, t. y. 
baigę vidurines mokyklas, gimnazijas ar profesin÷se 
mokyklose įgiję brandos atestatą. Pri÷mimas į 
universitetus vykdomas bendrojo pri÷mimo metu per 
LAMA BPO sistemą (www.lamabpo.lt).  
Lietuvoje galima rinktis universitete studijas iš 14 
valstybinių ir 8 nevalstybinių aukštųjų universitetų.   

Šaltinis: http://www.aikos.smm.lt/aikos/ 
 
Pirmą kartą studijuojant aukštojoje mokykloje (tiek kolegijoje, tiek ir universitete) nepriklausomai 
nuo to, kurioje pakopoje studijuosi, turi galimybę pretenduoti į valstyb÷s finansuojamą vietą, 
t.y. gauti „studijų krepšelį“. Valstyb÷s finansuojamą vietą gali gauti tiek stojant į nuolatin÷s, tiek į 
ištęstin÷s formos studijas. Jei netenkintų studijų kokyb÷ ar sąlygos, studijų krepšelį, s÷kmingai 
išlaikius semestro egzaminus, gali „persinešti“ į tos pačios srities studijų programą toje pačioje ar 
kitoje aukštojoje mokykloje arba nutraukti studijas be finansinių pasekmių. 
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Aukštosios mokyklos kas semestrą ar vienerius studijų metus peržiūri studijų rezultatus. Jei 
valstyb÷s finansavimą gaunančio studento vidurkis bus daugiau kaip 20 proc. žemesnis už bendrą 
kurso vidurkį, studijų krepšelio jis neteks. Jo krepšelis atiteks geriausiai besimokančiam iki tol 
mok÷jusiam už studijas bendrakursiui. Tačiau jeigu nuspręsi nutraukti studijas viduryje semestro 
arba būsi pašalintas (-a) iš aukštosios mokyklos, prival÷si grąžinti gautą studijų krepšelį.   
 
Studijų krepšelio grąžinimas 
Valstyb÷s biudžeto l÷šos, skirtos studijų kainai valstyb÷s finansuojamose studijų vietose apmok÷ti, arba jų 
dalis grąžinamos į valstyb÷s biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, 
kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami 
iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka. 
Asmuo atleidžiamas nuo kainos grąžinimo, kai: 
� studijų semestrą baig÷ aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne v÷liau kaip 

iki naujo studijų semestro pradžios raštu praneš÷ aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą arba 
asmuo įvykd÷ studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą aukštajai 
mokyklai, tačiau baigiamojo darbo negyn÷ (neapgyn÷); 

� teis÷s aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia fondui tai patvirtinančią pažymą; 
� kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių skolų ir ne v÷liau kaip per 10 darbo 

dienų nuo studijų rezultatų palyginimo paskelbimo aukštojoje mokykloje ir raštu praneš÷ aukštajai 
mokyklai apie studijų nutraukimą; 

� kuriems sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jie baig÷ aukštosios mokyklos nustatytu laiku, neturi 
akademinių skolų ir ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu 
praneš÷ aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą; 

� kurie buvo išvykę dalin÷ms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, neturi 
akademinių skolų ir ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje 
mokykloje pabaigos raštu praneš÷ aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą; 

� kurie buvo išleisti akademinių atostogų d÷l ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai 
rekomendavus arba n÷štumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių 
atostogų terminui raštu praneš÷ aukštajai mokyklai apie studijų nutraukimą; 

� miršta. 
 
Plačiau https://www.vsf.lt/lt/studiju-krepselio-grazinimas 

 
Negavus valstyb÷s finansuojamos vietos tu gali studijuoti valstyb÷s nefinansuojamoje vietoje, 
t.y. savo l÷šomis, ir už studijas mok÷ti aukštosios mokyklos nustatytą metinę studijų kainą. Tačiau, 
jeigu tu studijuosi ir pasieksi geriausius studijų rezultatus, gausi teisę į sumok÷tos už studijas 
kainos kompensavimą.  
 
Studijų kainos kompensavimas 
Už studijas sumok÷ta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, 
pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumok÷tos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos 
aukštojoje mokykloje valstyb÷s nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo: 
� kuris turi teisę į valstyb÷s finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir 

studijų įstatymo 72 straipsnis); 
� kuris neturi akademinių skolų; 
� kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos 

to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 
Pats asmuo neturi kreiptis į Fondą ar aukštąją mokyklą d÷l už studijas sumok÷tos kainos kompensacijos 
skyrimo. Sąrašą geriausiai besimokančių asmenų, kurie gali gauti už studijas sumok÷tos kainos 
kompensaciją, sudaro pačios aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka ir pateikia Valstybiniam studijų 
fondui. Visi asmenys, esantys tame sąraše, informuojami tame sąraše aukštosios mokyklos nurodytu 
studento elektroninio pašto adresu. 
 
Plačiau https://www.vsf.lt/lt/studiju-kainos-kompensavimas 
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Baigei kolegiją, bet nori siekti universitetinio bakalauro ar magistro diplomo?  
 
Jeigu Tu sieki universiteto bakalauro ar magistro išsilavinimo ir diplomo tačiau nepasisek÷ iš karto 
įstoti į pasirinktą universitetą ir baigei studijas kolegijoje, gali rinkti išlyginamąsias (pokolegines) 
arba papildomąsias studijas universitete.  
 
Išlyginamosios (pokolegin÷s) studijos Papildomosios studijos 
Tai pirmosios pakopos universitetin÷s studijos, 
skirtos kolegijų absolventams, baigusiems to profilio 
studijų programas, turintiems aukštąjį neuniversitetinį 
išsilavinimą, įgijusiems profesinę kvalifikaciją arba 
profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti 
universitetinį išsilavinimą.  
Studijų trukm÷ bei apimtis priklauso nuo universiteto 
ir studijų krypties, į kurią ketina stoti stojantysis.  
 
Išlyginamąsias (pokolegines) studijas galima rinktis: 
� Vilniaus universitete 
� Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame 

fakultete 
� Vilniaus Gedimino technikos universitete 
� Mykolo Romerio universitete 
� Klaip÷dos universitete (Sutrumpintos studijos) 
� Šiaulių universitete 
� ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 

 
Baigusiems išlyginamąsias (pokolegines) studijas 
išduodamas bakalauro diplomas. 

Tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas 
aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas 
tolesn÷ms pageidaujamos krypties (šakos) 
aukštesn÷s pakopos (magistrantūros) ar 
vientisosioms studijoms.  
Studijų trukm÷ bei apimtis priklauso nuo universiteto 
ir studijų krypties, į kurią ketina stoti stojantysis.  
 
Papildomosios studijos organizuojamos kai: 
� Asmuo yra baigęs kolegines studijas. 
� Pasirinkta magistrantūros studijų kryptis 

nesutampa su asmens baigtų universitetinių 
pirmosios pakopos studijų pagrindine ar 
gretutine kryptimi, išskyrus atvejus, kai 
Universiteto Senatas yra pri÷męs nutarimą, 
kad šias pirmosios pakopos universitetines 
studijas baigusiam stojančiajam į konkrečias 
studijų programas pakanka nustatyto pobūdžio 
ir trukm÷s praktin÷s veiklos patirties. 

 
Papildomąsias studijas galima rinktis: 
� Vilniaus universitete 
� Vilniaus Gedimino technikos universitete 
� Mykolo Romerio universitete 
� Vilniaus dail÷s akademijoje 
� Kauno technologijos universitete 
� Vytauto Didžiojo universitete 
� VU Kauno humanitariniame fakultete 
� Lietuvos sporto universitete 
� Aleksandro Stulginskio universitete 
� Klaip÷dos universitete (Papildomosios studijos) 
� Šiaulių universitete 
� ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 
� Kazimiero Simonavičiaus universitete (Kolegijų 

absolventams) 
� VU Tarptautinio verslo mokykloje.  

 
Baigusiems papildomąsias studijas išduodama to 
universiteto, kuriame studentas studijavo papildomas 
studijas, akademin÷ pažyma. Baigusiems 
papildomąsias studijas suteikiama galimyb÷ 
dalyvauti pri÷mime į to universiteto antrosios studijų 
pakopos (magistrantūros) studijų programas.  

 
STUDIJOS UŽSIENYJE  
 
Studijos užsienyje gali būti pagrindin÷s, papildomos, antrosios arba trečiosios pakopos 
(podiplomin÷s, daktaro studijos). Kelių pakopų studijos trunka nuo 4 metų (3 metai bakalauro ir 1 
metai magistro) iki 10 ir daugiau metų (įskaitant bakalauro, magistro ir daktaro studijų laikotarpį). 
Aukštojo mokslo sistema skirtingose užsienio šalyse gali būti labai skirtinga, tod÷l renkantis 
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studijas užsienyje pirmiausia svarbu apsispręsti kurioje šalyje norisi studijuoti ir po to išanalizuoti 
tos šalies aukštojo mokslo sistemą, išsirinkti universitetą ir išsiaiškinti pri÷mimo sąlygas.  
 
Kitas studijų užsienyje variantas (kaip sud÷tin÷ studijų programos dalis) yra studijos pagal 
Erasmus programą (studentų mobilumas studijoms). Studijas pagal Erasmus programą galima 
rinktis studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurios teikia tokią galimybę. Studijos pagal 
mainų programą paprastai trunka 1-2 semestrus. 
 
Studentų mobilumo studijoms veikla sudaro sąlygas mokslo ir studijų institucijų (aukštųjų mokyklų 
ir mokslinių tyrimų institutų) studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitoje šalyje, 
dalyvaujančioje Mokymosi visą gyvenimą programoje.  
 
Min÷ta veikla leidžia pasisemti studijų, kalbos ir kultūrinių žinių, skatina institucijų 
bendradarbiavimą ir praturtina studentus priimančių institucijų švietimo aplinką, leidžia pl÷sti 
patirties užsienyje pasis÷musių būsimų specialistų bazę, palengvina kreditų perk÷limą ir studijų 
užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perk÷limo sistemą (ECTS) arba atitinkamą kreditų 
sistemą.  
 
Konkursai studijoms pagal Erasmus vyksta kovo-balandžio m÷nesiais ir juos skelbia Lietuvos 
aukštųjų mokyklų tarptautinių ryšių skyriai.  
 
Nori išvykti studijoms pagal Erasmus programą? Kreipkis į Alytaus kolegijos Tarptautinių 
ryšių skyrių. 
 
ALYTAUS KOLEGIJOS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIUS 
217 kabinetas, Studentų g. 17, 62252 Alytus 
Tel. 8-315-79342 
El. paštas: trs@akolegija.lt 
 
Tarptautinių ryšių skyriaus ved÷ja 
Rozalija Radlinskait÷ 
El. p.: rozalija.radlinskaite@akolegija.lt 
 
Tarptautinių ryšių skyriaus administrator÷ 
Jurga Rybelyt÷ 
El. p.: jurga.rybelyte@akolegija.lt 
 
http://www.akolegija.lt/?id=show&nr=119  
 
Daugiau apie Erasmus studijas čia. 
 
Naudingos nuorodos 

� http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm - Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, 
švietimo ir mokslo institucijas Lietuvoje 

� www.studijos.lt - Išsami informacija apie mokslus ir studijas Lietuvoje. Universitetai, 
mokyklos, švietimo naujienos, egzaminai, informacija, kur stoti 

� http://www.kurstoti.lt - Apie studijas Lietuvoje ir užsienyje 
� http://www.lamabpo.lt/ - Informacija apie bendrąjį pri÷mimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, 

studijų programas, konkursinio balo skaičiuokl÷ 
� http://www.studyinlithuania.lt/lt/ - Apie studijas Lietuvoje 
� http://lietuva.lt/lt/mokslas_ir_svietimas/studijos_lietuvoje - Trumpa informacija apie studijas 

Lietuvoje 
� http://www.rinkispats.lt/ - Informacija apie studijas, darbą, karjerą, savanorystę 
� http://www.skvc.lt/content.asp?id=484 - Informacija apie Lietuvoje įgytą išsilavinimą ir jo 

pripažinimą 
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� http://www.kastu.lt/studijos_uzsienyje - Informacija apie studijas užsienyje, stojimo procesą 
į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas, teikia atsakymus į visus klausimus, susijusius su 
studijomis ir gyvenimu užsienyje 

� http://eac.osf.lt/lt/ - Studijų užsienyje informacijos centras 
� http://www.zinauviska.lt/lt/mokymasis/studijos-uzsienyje - Informacija apie studijas 

užsienyje pagal šalis 
� http://fox.lt/ - Apie studijas užsienyje 
� http://www.kalba.lt/studijos-uzsienyje/- Apie studijas užsienyje 
� http://www.smpf.lt/lt/tikslines_grupes/aukstasis_mokslas - Informacija apie studijas ir 

praktiką užsienyje 
� http://www.skvc.lt/content.asp?id=475 - Informacija apie užsienyje įgytą išsilavinimą ir jo 

pripažinimą 
� http://www.smpf.lt/lt/programos/erasmus/studentu_mobilumas_studijoms - Informacija apie 

Erasmus studijas 
  


