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KONKURSINIO BALO SANDARA IR KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO PRINCIPAI
1.
Konkursinio balo sandara stojantiems į nuolatines pirmos pakopos studijas:
1.1. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai:
Studijų
programos
pavadinimas

Gynybos
technologijų
vadyba

Pirmasis
dalykas

Matematika

Svertinis
koeficientas

Antrasis dalykas

Svertinis
koeficientas

0,4

Istorija arba
informacinės
technologijos,
arba geografija,
arba užsienio
kalba

0,2

0,2

0,2

0,4

Geografija arba
užsienio kalba,
arba
matematika,
arba
informacinės
technologijos

0,2

0,2

0,2

Tarptautiniai
santykiai
Nacionalinis
saugumas ir
gynyba

Istorija

Trečiojo dalyko,
Lietuvių kalbos
nesutampančio su
ir literatūros
kitais dalykais,
svertinis
svertinis
koeficientas
koeficientas

1.2. Konkursiniam balui sudaryti imami:
1.2.1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
1.2.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
1.2.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
1.2.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
1.3. Papildomi balai stojantiesiems į bet kurią studijų programą pridedami:
1.3.1. tarptautinių olimpiadų bei konkursų, kurių sąrašą tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras,
laimėtojams: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas. Vertinami tik 10, 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;
1.3.2. šalies olimpiadų bei konkursų, kurių sąrašą tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministras,
laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo. Vertinami tik 10, gimnazijos
II–IV klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas
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(didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai
sumuojami;
1.3.3. dalyvavusiems programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose
tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos
programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo
savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius –
0,25 balo;
1.3.4. stojantiesiems, kurių pirmojo arba antrojo konkursinio dalyko brandos darbo įvertinimas ne
žemesnis nei 9, – 0,25 balo;
1.3.5. baigusiesiems bazinius karinius mokymus ar atlikus nuolatinę privalomąją karo pradinę
tarnybą – 0,7 balo;
1.3.6. šauliams, pateikusiems šaulio pažymėjimą – 0,5 balo;
1.3.7. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariams savanoriams, pateikusiems kario savanorio
pažymėjimą – 0,5 balo;
1.3.8. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus abiturientams – 0,5 balo;
1.3.9. asmenims, baigusiems kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“ arba programą „Nacionalinis
saugumas ir krašto gynyba“, – 0,1 balo.
1.4. Konkursinė eilė sudaroma vadovaujantis einamaisiais metais LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministro įsakymu patvirtintu stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
tvarkos aprašu.
2.
Konkursinio balo sandara ir konkursinės eilės sudarymo principai stojantiems į ištęstines
pirmos pakopos studijas:
2.1. Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai:

Studijų programos
pavadinimas

Gynybos ir viešoji
vadyba

Pirmasis
dalykas

Istorija

Svertinis
koeficientas

Antrasis dalykas

Svertinis
koeficien
tas

0,4

Geografija arba
užsienio kalba,
arba matematika,
arba informacinės
technologijos

0,2

Trečiojo
dalyko,
nesutampančio
su kitais
dalykais,
svertinis
koeficientas

Lietuvių
kalbos ir
literatūros
svertinis
koeficientas

0,2

0,2

2.2. Konkursiniam balui sudaryti imami:
2.2.1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
2.2.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
2.2.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
2.2.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
2.3. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Pažymiai perskaičiuojami
vadovaujantis Asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymo ir
perskaičiavimo principais, patvirtintais einamaisiais metais LR švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymu.
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2.4. Konkursinės eilės sudarymo principai:
2.4.1. konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinį balą mažėjančia tvarka;
2.4.2. jei surinktas vienodas balų skaičius, pirmenybė teikiama prioriteto tvarka stojantiesiems,
kurių:
2.4.2.1. įskaitomų į konkursinį balą brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių
koeficientų, suma yra didesnė;
2.4.2.2. istorijos brandos egzamino įvertinimas – didesnis.
3. Konkursinio balo sandara ir konkursinės eilės sudarymo principai stojantiems į ištęstines antros
pakopos studijas:
3.1. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=2D+3K.
KB – konkursinis balas;
D – studijuotų dalykų diplomo priedėlio (priedo) pažymių (be kvalifikacinių (valstybinių)
egzaminų, baigiamojo darbo pažymių) aritmetinis vidurkis;
K – kvalifikacinių (valstybinių) egzaminų arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis;
2, 3 – svertiniai koeficientai.
3.2. Jei stojančiojo įgytas kvalifikacinis laipsnis prilyginamas universitetinių studijų bakalauro
laipsniui ir yra pripažintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, tačiau jis neturi nei valstybinių,
nei baigiamojo darbo pažymio įvertinimo, vietoj jų imamas stojančiojo studijuotų dalykų diplomo
priedo pažymių vidurkis.
3.3. Konkursinės eilės sudarymo principai:
3.3.1. konkursinė eilė sudaroma pagal konkursinį balą mažėjančia tvarka;
3.3.2. Jei surinktas vienodas balų skaičius, pirmenybė teikiama prioriteto tvarka stojantiesiems,
kurių:
3.3.2.1. kvalifikacinių (valstybinių) egzaminų arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis,
padaugintas iš svertinio koeficiento, yra didesnis;
3.3.2.2. tarnyba (pareigos) susijusi su pasirinkta studijų kryptimi.
_______________________

