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PATVIRTINTA
Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus
2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-11

2022 METŲ PRIĖMIMO Į ŠV. IGNACO LOJOLOS KOLEGIJOS
STUDIJŲ PROGRAMAS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
priėmimą į Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje (toliau – Kolegija) 2022 m. vykdomas studijų programas.
2.
Taisyklės reglamentuoja priėmimą į nuolatinės studijų formos studijų programas.
3.
Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (toliau - VF) ir valstybės nefinansuojamas
(toliau - VNF) studijų vietas.
4.
Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas konkurso būdu per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį
priėmimą.
5.
Bendrasis priėmimas į studijas vykdomas per Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos įgaliotą instituciją – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti
(toliau –LAMA BPO).
II. STUDIJŲ PROGRAMOS
6. 2022 metais Kolegija vykdo priėmimą į aštuonias pirmosios pakopos studijų programas,
suteikiančias profesinio bakalauro laipsnį*:
Eil.
Nr.

Studijų programa

Studijų forma**
ir trukmė (m.)
NL

1.

Ortopedijos technologija

3

2.

Grožio terapija

3

3.

Skubi medicinos pagalba

3

4.

Įvaizdžio dizainas

3

5.

Socialinis darbas

3

6.

Svetingumo vadyba

3

7.

Sielovadinė rūpyba

3

8.

Tvarkaraščio forma

Kulinarinis menas

3

dieninis
mišrus (LT, EN)
dieninis
mišrus
dieninis
mišrus (LT, EN)
dieninis
mišrus
dieninis
mišrus
dieninis
mišrus
dieninis
mišrus
dieninis
mišrus (LT, EN)

Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis
Sveikatos mokslų
profesinis bakalauras
Sveikatos mokslų
profesinis bakalauras
Sveikatos mokslų
profesinis bakalauras
Menų profesinis
bakalauras
Socialinių mokslų
profesinis bakalauras
Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Socialinių mokslų
profesinis bakalauras
Technologijų mokslų
profesinis bakalauras

* Kolegija pasilieka teisę papildyti studijų programų sąrašą naujomis studijų programomis iki 2022 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos
aukštąsias mokyklas pradžios.
** NL – nuolatinė studijų forma.
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III. STUDIJŲ FINANSAVIMAS
7. Studijų kainos.
STUDIJŲ
PROGRAMA

Norminė studijų kaina,
Eur
Pagal ŠMM
2022-01-13, įsakymo
Nr.V-69

Kolegijos nustatyta
metinė studijų kaina,
Eur

Mokėtina metinė studijų
kaina, Eur
valstybės finansavimu (vf)
Eur

Nuolatinė studijų forma
Ortopedijos
technologija
Grožio terapija
Įvaizdžio dizainas
Socialinis darbas
Svetingumo vadyba
Skubi medicinos
pagalba
Sielovadinė rūpyba
Kulinarinis menas

2915

2915*

-

2535

2535*

-

3885

3885*

-

1853

1853*

-

1853

1853*

-

2915

3200**

285

1853

1853*

-

2535
4350**
1815
*Galimas pilnas valstybės finansavimas
**Galimas dalinis valstybės finansavimas: Skubi medicinos pagalba - 91% valstybės finansavimas (2915 EUR),
Kulinarinis menas - 58% valstybės finansavimas (2535 EUR).

IV. PRIĖMIMO Į STUDIJAS ORGANIZAVIMAS
8. Priėmimas į studijas vykdomas konkurso būdu per Bendrąjį priėmimą ir Institucinį priėmimą.
9. Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti (toliau – LAMA BPO) pagal šių Taisyklių V dalyje nustatytą tvarką ir terminus.
10. Institucinį priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kolegijos
priėmimo komisija pagal šių Taisyklių VI dalyje nustatytą tvarką ir terminus.
11. Stojantieji privalo iš eilės atlikti visas reikalingas priėmimo procedūras:
11.1. prašymo dalyvauti konkurse pateikimas;
Stojantieji, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgiję 2011-2022 metais, savo brandos atestato duomenis
į LAMA BPO informacijos sistemą turi įkelti elektroniniu būdu; stojantieji, vidurinį išsilavinimą
Lietuvoje įgiję iki 2010 metų įskaitytinai arba vidurinį išsilavinimą įgiję užsienyje, atestatų kopijas
turi pateikti elektroniniu būdu.
11.2. Stojamojo egzamino laikymas (Įvaizdžio dizaino studijų programa);
11.3. registracijos studijoms įmokos mokėjimas;
11.4. studijų sutarties pasirašymas.
12. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie atitinka stojantiesiems keliamus reikalavimus ir nustatytu
laiku atlieka visas reikalingas priėmimo procedūras.
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V. BENDRASIS PRIĖMIMAS
13. Asmenys, stojantys į Kolegijoje vykdomas studijų programas per Bendrąjį priėmimą, gali pretenduoti
į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
14. Minimalūs rodikliai 2022 metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems į Kolegiją
asmenims, siekiantiems, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis (t. y. pretenduojantiems į VF) yra šie:
14.1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
14.2. matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių
grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas) studijų programas;
14.3. stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą;
14.4. penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki
sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
14.4.1. lietuvių kalba ir literatūra;
14.4.2. gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
14.4.3. užsienio kalba;
14.4.4. matematika;
14.4.5. istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
14.4.6. biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
14.4.7. 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;
14.4.8. bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties
(sporto) programos dalykas.
15. Pretenduojantiems į menų studijų krypčių grupės studijų programas (Įvaizdžio dizainas), būtina
laikyti stojamąjį egzaminą. Neišlaikę ir/ar nelaikę stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse.
Brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino
įvertinimas.
16. Šių taisyklių 14 punkte nurodyti rodikliai taikomi asmenims nuo 2022 metų įgijusiems vidurinį
išsilavinimą Lietuvoje.
17. 2019- 2020 metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą asmenims taikomi minimalūs rodikliai, nustatyti
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V-661
„Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ ir jo pakeitimuose.
17. 2018 metais įgijusiems vidurinį išsilavinimą asmenims taikomi Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakyme Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės
finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių
nustatymo“ patvirtinti minimalūs rodikliai.
18. Šių taisyklių 14 punkte nurodyti rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį
išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo
programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat
asmenims, iki 2018 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Šiems asmenims taikomi
jų vidurinio išsilavinimo įgijimo metais švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyti minimalūs rodikliai;
19. Minimalūs rodikliai pretenduojantiems į VNF vietas:
19.1. vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2015 - 2022 metais taikoma Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo 59 straipsnio 1 dalis (bent 1 valstybinis brandos egzaminas).
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19.2. vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 2014 m. įskaitytinai, minimalus stojimo rodiklis – vidurinį
išsilavinimą liudijantis dokumentas (brandos atestatas).
20. Konkursinis balas formuojamas vadovaujantis šių Taisyklių 1 priede išdėstytais principais.
21. Minimalus konkursinis balas taikomas stojant į Kolegijos studijų programų valstybės
finansuojamas (VF) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) vietas yra 4,3 balai nustatytas Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakyme Nr. V-174 „Dėl mažiausio stojamojo
konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų
vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2021 metais nustatymo“. Minimalus stojamasis
konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18.
21. Konkursiniai balai stojantiesiems yra skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1862 patvirtinto Stojančiųjų į pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų
stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašo nuostatuose ir Lietuvos kolegijų
direktorių konfederacijos prezidento 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-9 „2022 m. stojančiųjų į
kolegines studijų programas konkursinio balo sudarymo principai ir kituose kriterijuose“:
21. Stojančiojo konkursinį balą sudaro šie kriterijai:
21.1. brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų, nurodytų aprašo 1 ir 2 prieduose, įvertinimų,
padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Brandos atestato dalykų įvertinimų dedamosios (išskyrus
menų studijų krypties grupės studijų programas):
21.1.1. pagrindinio (pirmojo) dalyko brandos egzamino įvertinimas, jo svertinis koeficientas – 0,4. Jeigu
šio įvertinimo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui;
21.1.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą)
svertinis koeficientas – 0,2, išskyrus maisto technologijų ir maisto studijų kryptyse, kurių svertinis
koeficientas – 0,1;
21.1.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą),
jo svertinis koeficientas – 0,2; išskyrus maisto technologijų (kolegijose) ir maisto studijų kryptyse,
kuriose svertinis koeficientas – 0,3; šią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio
balo dalyku nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis
brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).
Technologijų mokslų, studijų krypčių grupėse (Kulinarinis menas) šia dedamąja gali būti laikomas ir
kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją
(baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų
aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio
kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis;
21.1.4. 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 ar metinis pažymys; svertinis koeficientas – 0,2.
21.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus, nurodytus aprašo 3 ir 5 prieduose. Kitų pasiekimų
įvertinimai papildo konkursinį balą aprašo 3 priede nurodytomis vertėmis. Stojantiesiems į visų studijų
krypčių grupių programas į konkursinį balą įskaičiuojami tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų,
nurodytų aprašo 5 priede, I vietos, arba aukso medalio, II vietos, arba sidabro medalio, arba III vietos,
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arba bronzos medalio, šalies ir tarptautinių olimpiadų ar konkursų laimėjimų rezultatai, nurodyti aprašo
3 priede. Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti laimėjimai.
Vertinamos dalykinės olimpiados ir konkursai, organizuojami LMNŠC, ir kitos olimpiados ir konkursai,
nurodyti aprašo 5 priede. Visa informacija apie LMNŠC organizuojamas olimpiadas ir konkursus
skelbiama LMNŠC interneto svetainėje. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas
balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus
skirti papildomi balai sumuojami, tačiau taip, kad bendra aprašo 3 priede nurodytų dedamųjų suma
neviršytų 2,5.
22. Papildomi kriterijai ir papildomi balai. Papildomų kriterijų ir papildomų balų įtaka
konkursiniam balui nustatoma „Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022
metais tvarkos aprašas“ 3 ir 5 prieduose ir pagal šias Taisykles. Papildomi balai už šiuos kriterijus
suteikiami stojantiems į visas Kolegijos studijų programas, į VF ir VNF studijų vietas (22.7 – 22.11
punktuose numatyti papildomi balai skiriami tik stojant į VNF vietas. Šie balai įskaičiuojami į mažiausią
stojamąjį konkursinį balą 4,3, tokiu atveju nėra galimybės gauti VNF/ ST vietos):
22.1. brandos darbo įvertinimas (pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas)
(0,25 balo);
22.2. tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10 (II–IV gimnazijos) 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 (aukso
medalis (I vieta) – 2,5 balo; sidabro medalis (II vieta) – 1,5 balo; bronzos medalis (III vieta) – 1 balas).
22.3.šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10 klasių (gimnazijos II–IV gimnazijos)
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 (aukso
medalis (I vieta) – 1,5 balo; sidabro medalis (II vieta) – 1 balas; bronzos medalis (III vieta) – 0,5 balo);
22.4. profesinė patirtis. Tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su
pagyrimu arba tos pačios švietimo srities profesinio mokymo baigimo diplomas ir ne mažesnis kaip vienerių
metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją (1 balas);
22.5. baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (0,5 balo). Studijų vietų
skaičius yra neribojamas, balas pridedamas stojant į visas studijų programas
22.6. dalyvavimas 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).
22.7. motyvacinis laiškas (1 balas).
22.8. laisvos formos rekomendacija iš darbdavio, vidurinės/ profesinės mokyklos atstovo, kurioje
kandidatas baigė vidurinį mokymą, nevyriausybinės organizacijos atstovo, kurioje kandidatas yra narys,
religinės bendruomenės atstovo rekomendacija (1 balas).
22.9. pažyma, įrodanti ne mažesnį nei 1 metų stažą toje srityje, į kurią stojama (1 balas).
22.10. pretendento dalyvavusio ILK veiklose (konferencijose, neformaliojo mokymo kursuose,
seminaruose ir kt.), įrodantis pažymėjimas, pažyma, diplomas ne vėlesnis nei 3 metai iki dokumentų
teikimo datos (1 balas).
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22.11. Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje atliktą ne trumpesnę kaip 6 mėn. savanorystę patvirtinantis
dokumentas, kuri buvo atlikta toje srityje, į kurią stojama (0,25 balo).
23.
Bendrasis
priėmimas
vykdomas
etapais
pagal
nustatytus
terminus:
https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos-3/
24.Stojančiųjų prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu LAMA BPO informacinėje
sistemoje (www.lamabpo.lt). Prašymų pateikimo pradžia – 2022 m. birželio 1 d.
25. Stojantieji į Kolegijoje vykdomą menų studijų srities Įvaizdžio dizainas studijų programą ir
pretenduojantieji į VF studijų vietas privalo laikyti stojamąjį egzaminą, į kurį registruojamasi LAMA
BPO informacinėje sistemoje likus ne mažiau 24 val. iki stojamojo egzamino dienos pateikiant prašymą.
Informacija apie egzamino pobūdį, datą, laiką ir vietą skelbiama LAMA BPO tinklalapyje
www.lamabpo.lt ir Kolegijos tinklalapyje https://www.ilk.lt/ivaizdzio-dizainas/. Lietuvos kolegijų
direktorių konferencijos prezidento 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Bendrųjų
stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų krypties
studijų programas organizavimo ir vykdymo 2021 m. tvarkos aprašas.
26. Stojantieji į Kolegijoje vykdomą technologijos mokslų studijų krypčių grupės Kulinarinis menas
studijų programą trečiojo dalyko įvertinimu gali būti laikomas kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti
Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems profesinio mokymo
programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis arba
kompetencijų, įgytų, siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės
dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis.
27. Bendrojo priėmimo metu pateikiami dokumentai, nurodyti šių Taisyklių V dalyje. Dokumentų
pateikimo tvarka skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.
VI. INSTITUCINIS PRIĖMIMAS
28.Institucinis priėmimas organizuojamas ir vykdomas Kolegijoje vadovaujantis Kolegijos nustatyta
tvarka ir terminais, kurie nurodyti šiose Taisyklėse bei skelbiami Kolegijos interneto tinklalapyje:
https://www.ilk.lt/priemimas/.
29.Norint dalyvauti instituciniame priėmime reikia užsiregistruoti kolegijos priėmimo sistemoje
- https://mano.ilk.lt/Account/Register.
30.Stojantieji per Institucinį priėmimą gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas.
31.Instituciniame priėmime gali dalyvauti asmenys, dalyvavę Bendrajame priėmime ir jame nedalyvavę.
32. Institucinio priėmimo metu stojantieji privalo pateikti dokumentus, nurodytus šių Taisyklių V dalyje.
33. Institucinis priėmimo procedūros, datos ir terminai*:
Priėmimo procedūra
Institucinis
priėmimas

Prašymų priėmimas,
priėmimo įforminimas ir
studijų sutarčių pasirašymas

Data ir terminai
2022-03-01 – 2022-09-16;
2022-09-26 – 2023-02-28

Priėmimo įforminimo vieta

Vilniaus g. 29, Kaunas, 209 210 kab.

*Kolegijos direktoriaus sprendimu institucinis priėmimas gali būti vykdomas ir kitu laiku.

34. Stojantiesiems Institucinio priėmimo metu pridedami papildomi balai stojant į visas studijų
programas:
34.1.baigta profesinio mokymo programa (2 balai).
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34.2.baigta magistro, bakalauro, profesinio bakalauro studijų programa (2 balai).
34.3.Motyvacinis laiškas (1 balas).
34.4.Laisvos formos rekomendacija iš darbdavio, vidurinės/ profesinės mokyklos atstovo, kurioje
kandidatas baigė vidurinį mokymą, nevyriausybinės organizacijos atstovo, kurioje kandidatas
yra narys, religinės bendruomenės atstovo rekomendacija (1 balas).
34.5.pažyma, įrodanti ne mažesnį nei 1 metų stažą toje srityje, į kurią stojama (1 balas).
34.6.pretendento dalyvavusio ILK veiklose (konferencijose, neformaliojo mokymo kursuose,
seminaruose ir kt.), įrodantis pažymėjimas, pažyma, diplomas ne vėlesnis nei 3 metai iki
dokumentų teikimo datos (1 balas).
34.7.ne trumpesnę nei 6 mėn. savanorystę patvirtinantis dokumentas, kuri buvo atlikta toje srityje, į
kurią stojama (JST arba kolegijoje atlikta praktika (pažymėjimas) (0,25 balo).
35.Institucinio priėmimo metu norintiems pretenduoti į mokamas Įvaizdžio dizaino studijų programos
studijas privaloma išlaikyti Profesinio tinkamumo egzaminą, kuris vyks kolegijoje, Vilniaus g. 29,
Kaunas.
36.Stojantieji laiko Profesinio tinkamumo egzaminą pagal Stojančiųjų instituciniu priėmimu į Šv. Ignaco
Lojolos kolegijos menų studijų krypčių grupės įvaizdžio dizaino studijų programą Profesinio tinkamumo
egzamino organizavimo ir vykdymo 2020 m. tvarkos aprašą.
VII. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS
37. Pakviestieji studijuoti Kolegijoje privalo nustatytu laiku atvykti į Kolegiją įforminti priėmimą.
38. Priėmimo įforminimo metu pateikiami šie dokumentai:
38.1.asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija;
38.2. asmens fotonuotrauka (3x4);
38.3. brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai (originalą
parodyti, kopiją įteikti);
38.4. pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus;
38.5. dokumentai, įrodantys teisę į papildomus balus:
38.5.1. diplomas ir jo priedėlis (jei baigta magistro, bakalauro, profesinio bakalauro studijų
programa);
38.5.2. profesinio išsilavinimo diplomas (baigta profesinio mokymo programa);
38.5.3. darbdavio pažyma, apibrėžianti darbo stažą (jei įgytas vienerių metų darbo stažas pagal
pasirinką studijų programos kryptį);
38.5.4. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, kopija;
38.5.5. kvitas, įrodantis registracijos studijoms įmokos sumokėjimą (įteikti).
39. Jei stojantysis negali nustatytu laiku atvykti pasirašyti studijų sutarties, tai gali padaryti notariškai
įgaliotas asmuo. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro arba sudarytas informacinių technologijų
priemonėmis per portalą Elektroniniai valdžios vartai (https://igaliojimai.lt).
40. Stojančiųjų dokumentai priimami Kolegijoje: Vilniaus g. 29, Kaunas. Pirmadieniais–
ketvirtadieniais: 9–16 val., penktadieniais: 9–15 val.; pietų pertrauka: 12–13 val. Kontaktai
pasiteirauti: tel. (8 37) 20 02 60, (8 37) 24 47 70 el. p.: priemimas@ilk.lt.
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VIII. REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI
41. Asmenys, priėmę kvietimą studijuoti Kolegijoje, turi sumokėti registracijos studijoms įmoką,
kurios dydis – 45 EUR.
42. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti registracijos studijoms įmoką, rekvizitai: įmokos gavėjas – Šv.
Ignaco Lojolos kolegija; įmonės kodas – 302485644; gavėjo bankas – Luminor bankas; sąskaita
– LT294010042502298966; įmokos pavadinimas – registracijos studijoms įmoka; mokėtojo
kodas – stojančiojo vardas, pavardė, gimimo data.
43. Nuo registracijos studijoms įmokos atleidžiami:
a. abiejų tėvų neturintys asmenys, kuriems sutarties pasirašymo metu nėra sukakę 25 metai;
b. turintys 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį.
c. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
44. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
45. Asmens duomenys renkami Taisyklėse apibrėžtais tikslais ir tik tokios apimties, kokios reikia
stojančiųjų atrankai ir studijų sutartims sudaryti bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais.
47. Stojančiajam paprašius panaikinti LAMA BPO ar aukštojoje mokykloje tvarkomus duomenis,
LAMA BPO ar aukštoji mokykla turi nedelsiant panaikinti stojančiojo asmens duomenis, jei
saugoti asmens duomenų nenumato jų tvarkymo tikslas ar galiojantys teisės aktai.

X. KITA INFORMACIJA
48. Taisyklės gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktus.
49. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Kolegijos priėmimo
komisija.
50. Informacija apie priėmimo tvarką ir studijas teikiama Kolegijoje (Vilniaus g. 29, Kaunas) darbo
dienomis (pirmadieniais–ketvirtadieniais: 9–16 val., penktadieniais: 9–15 val.; pietų pertrauka:
12–13 val.). Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 37) 20 02 60, (8 37) 244770, el. p. priemimas@ilk.lt.
51. Visa informacija apie Bendrojo ir Institucinio priėmimo tvarką skelbiama Kolegijos interneto
tinklalapyje: https://www.ilk.lt/priemimas/ ir LAMA BPO interneto svetainėje: www.lamabpo.lt.
_________________________________________
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Priedas Nr. 1
KONKURSINIO BALO FORMAVIMO PRINCIPAI

1. Konkursinis balas formuojamas iš 1 lentelėje nurodytų konkursinių dalykų valstybinių brandos
egzaminų (išskyrus šio priedo 2 punkte nurodytas išimtis), o stojant į menų studijų krypčių grupės studijų
programas – ir stojamojo egzamino įvertinimų. Trečiasis dalykas – bet kuris su kitu konkursinio balo
dalyku nesikartojantis brandos atestato dalykas, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis
brandos egzaminas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas).
2. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba
mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą). Pirmojo (pagrindinio) dalyko
imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama nuliui.
Stojantiesiems, kuriems privalomi minimalūs rodikliai, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos
brandos egzaminų įvertinimai yra privalomi, vietoje jų negali būti imami metiniai pažymiai.
3. Pirmojo (pagrindinio) dalyko svertinis koeficientas nustatomas 0,4, kitų dalykų svertiniai koeficientai –
nuo 0,1 iki 0,3. Stojamojo egzamino įvertinimo svertinis koeficientas – 1,0 (kaip nurodyta 1 lentelėje).
4. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir
perskaičiavimas atliekamas, laikantis principų, nurodytų LR ŠMSM 2021 m. lapkričio 30 d. įsakyme Nr.
V-2157 „Dėl stojančiųjų į pirmos pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir
pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
1 lentelė. 2022 metų brandos atestato dalykai ir stojamieji egzaminai bei jų įtaka konkursiniam balui

Studijų programa

Konkursiniai dalykai

Svertiniai koeficientai

Sveikatos mokslai
Ortopedijos technologija
Skubi medicinos pagalba
Grožio terapija

1. Biologija (egzaminas)
2. Chemija arba matematika, arba
informacinės technologijos, arba
fizika (egzaminas arba metinis
pažymys)
3. Trečiasis dalykas, nesutampantis su
kitais dalykais (egzaminas arba
metinis pažymys)
4. Lietuvių kalba ir literatūra
(egzaminas)

0,4
0,2

0,2
0,2

Socialiniai mokslai, Verslo ir viešoji vadyba
Socialinis darbas
Sielovadinė rūpyba

1. Istorija (egzaminas)
2. Matematika, arba informacinės
technologijos, arba geografija, arba

0,4

10
Svetingumo vadyba

užsienio kalba (egzaminas arba
metinis pažymys)
3. Trečiasis dalykas, nesutampantis su
kitais dalykais (egzaminas arba
metinis pažymys)
4. Lietuvių kalba ir literatūra
(egzaminas)

0,2

0,2
0,2

Technologijų mokslai
Kulinarinis menas

1. Matematika (egzaminas)
2. Chemija arba fizika, arba biologija,
arba informacinės technologijos,
arba geografija lietuvių kalba ir
literatūra (egzaminas arba metinis
pažymys)
3. Trečiasis dalykas, nesutampantis su
kitais dalykais (egzaminas arba
metinis pažymys)
4. Lietuvių kalba ir literatūra
(egzaminas)

0,4
0,1

0,3

0,2

Menai
Įvaizdžio dizainas

1. stojamasis egzaminas

1,0

* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas;
**- kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų
aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai, tačiau nedalijama iš 10.

_______________________________

