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Gin ta rė K A  MI

„Brandosatestataivarguarbusprade
damiišrašinėtianksčiauneinuorugpjū
čio7dienos“,–manoprof.P.Žiliukas.
Todėlšiaismetaisstojantiejiprašymus

pagrindiniampriėmimuiBendrojopriė
mimoinformacinėjesistemojegalipildy
tinuobirželio1d.ikirugpjūčio18d.12
val.Kvietimostudijuotipaskelbimasnu
matytasrugpjūčio22d.iki12val.
Kalbantapiestojamųjųegzaminųor

ganizavimą,kaikuriųprogramųbūsi
miesiemsstudentamsjuostekslaikyti
nuotoliniubūdu.Taipnusprendėnevie
naaukštojimokykla.Pasakprof.P.Ži

liuko,tokiųegzaminųgalitikėtistiek
Lietuvosteatroirmuzikosakademijos,
tiekVilniausdailėsakademijosarVy
tautoDidžiojouniversitetųbūsimiejistu
dentai.
„LAMABPOtiesiogiaiorganizuoja

stojančiųjųįugdymokrypčiųgrupėsstu
dijųprogramasmotyvacijosvertinimą.
Jisvyksnuotoliniubūdu.
Turinysišesmėsnesikeičia,tiesiogne

busraštodalies,vykstikkiekilgesnis
pokalbis“,–sakoP.Žiliukas.

Palankūsminimalūsreikalavimai

AtsižvelgiantįSeimoŠvietimoirmoks
lokomiteto,universitetųirkolegijųsiūly
mus,taippatįstudentųirmokiniųat

siliepimus,priimtassprendimasšiektiek
supaprastinti2020m.minimaliuskri
terijusstojantiesiemsįaukštąsiasmo
kyklasirsudarytipalankesnessąlygas
pretenduojantiemsįuniversitetusirko
legijas.
Kaipiranksčiau,2020m.stojantiejiį

aukštąsiasmokyklasturėsbūtiišlaikę
benttrisbrandosegzaminus:lietuvių

Priė mi mas į aukš tą sias mo kyk las: 
dau giau vals ty bės fi nan suo ja mų 
vie tų ir būsimų pe da go gų bu mas

Karantinasbendrojopriėmimoorganizavimuiįaukštąsiasmo
kyklasirprofesiniomokymoįstaigasdaugįtakosneturėjo.Vie
nintelisdidesnispokytis–datųpasikeitimas.Tiesa,Lietuvos
aukštųjųmokyklųasociacijosbendrajampriėmimuiorganizuoti
(LAMABPO)prezidentasprof.dr.PranasŽiliukassako,kadnusta
tytilankstesniminimalūsreikalavimaistojantiesiems,kogero,
nulemsdidesnįstudijuojančiųjųvalstybėsfinansuojamosevieto
seskaičių.Proveržiolaukiamairpedagogikosstudijųprogramose.

LAMABPOprezidentasprof.dr.P.Žiliukas.
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kalbosirliteratūros,užsieniokalbosbei
matematikos,jųminimaliišlaikymori
ba–16balų.Išimtis–menųstudijos,sto
jantiemsįjasmatematikosegzamino
laikytinereikia.Tačiaunebebusskai
čiuojamasšiųtrijųprivalomųegzaminų
balųaritmetinisvidurkis:nuopraėjusių
metųbuvoreikalaujama,kadstojantie
siemsįuniversitetusjisbūtųnemažes
nisnegu40,ostojantiesiemsįkolegijas
–nemažesnisnegu25.
„Poilgųsvarstymųšiųskaičiųbuvo

atsisakyta,pasitenkintateigiamuįver
tinimu.Dalisasmenųfaktiškaimokosi
profiliuotai,yrapasinėręįsavomėgsta
mųdalykųmokymąsi,otamtikrąraš
tingumąjaubylojavalstybinioegzami
nolaikymas.Tuoirapsiribota“,–sako
LAMABPOvadovas.
Kaipiranksčiau,2020m.stojantį

aukštąsiasmokyklastaippatbusatsiž
velgiamaįmokomųjųdalykųmetinių
įvertinimųvidurkį.
Įuniversitetusgalėsbūtipriimami

stojantieji,kuriųpenkiųprivalomųmo
kytisdalykųįvertinimųvidurkisbusne
mažesnisnegu7,įkolegijas–nemažes
nisnegu6.
Tokieminimalūsreikalavimai,pasak

profesoriaus,yraparankesniirstudija
vusiemsužsienyjearbaketinusiemstai
daryti.
„Įvertinus,kadnemažaiasmenųban

dėstudijuotiužsienyjearbaketinotai
darytiirnekreipėdėmesioįvalstybinius
brandosegzaminus,juosrinkosipagal
kitąlogiką,toksminimaliųrodikliųpa
teikimasjiemsšiemetyraparankesnis“,
–sakoP.Žiliukas.
Patvirtintasir2020m.mažiausias

konkursinisbalasvalstybėsfinansuoja
momsvietoms,kurisstojantįuniversi
tetusturėsbūtinemažesniskaip5,4,
stojantįkolegijas–nemažesniskaip
4,3.Dėlkonkursiniobalokartelėsvals
tybėsnefinansuojamosevietosekieksu
dėtingiau.
„Dėlmažiausiokonkursiniobalokole

gijosnusprendėlabaiįvairiai–reikala
vimaibuslabaiskirtingi.Kaikurnu
matytaįmažiausiostojamojokonkursi
niobaloreikšmęįskaičiuotipapildomų
balų,nevisosvienodaielgiasilietuvių
kalbosirliteratūrosdalykoatžvilgiu–
vienosįkonkursinįbaląįtraukstikvals
tybinįbrandosegzaminoįvertinimą,ki
tos–irvalstybinį,irmokyklinį.
Kaikuriosvalstybinėskolegijosirmo

kamomsvietomslaikysisministronus
tatyto4,3minimalausbalo,odalispri
vačiųkolegijųpriimsirsumažesniuba
lu.Taigireiklumaskolegijosešiemetbus
nevienodas“,–kalbėjoLAMABPOpre
zidentas.
Tačiaupirmimetaiistorijoje,kaiuni

versitetaivieningaisusitarėirlaikysis
nustatytos5,4minimalausbaloribosir
mokantiemsužstudijasstojantiesiems.
Nelygustudijųkryptis,yrakeliosde

šimtyskonkursiniobalosandarosva
riantų.
Pavyzdžiui,menųstudijomssvarbiau

sistojamiejiegzaminai,kiturproporci

jossudaromospagaldalykųsvarbą.Ga
limagautiirpapildomųbalųužtarptau
tiniolygiokonkursųirolimpiadųlaimė
jimą,atliktąsavanoriškąkarotarnybą,
savanorystę.

Sutarčiųsudarymas–nuotoliniubūdu

Sutarčiųsudarymotvarkašiemetne
sikeitė,tačiaudalismokyklųjauturėjo
pasirengusioselektroninessutarčiųsu
darymosistemas,kuriomisirnaudosis,
okitospropagavofizinįatvykimą.Tais
atvejais,kaimokyklosnorėtųturėtielekt
roninįsutartiespasirašymobūdą,bet
neturiprograminėsįrangos,tokiągali
mybęsudarysLAMABPO.
„Matome,kadmūsųsistemanaudosis

nemažasskaičiuskolegijųirbeveikvi
sosprofesiniomokymoįstaigos“,–teigia
P.Žiliukas.

Daugiauvalstybėsfinansuojamųvietų

Praėjusiaismetaisbuvobeveik13tūks
tančiųvalstybėsfinansuojamųvietų,
šiemetjų–16tūkst.369irdar130stu
dijųstipendijų.
„Jospaskirstytosatitinkamomsstu

dijųgrupėmsarprogramoms.Daugiau
dėmesioskirtakaikuriųsocialiniųmoks
lųkryptims.
Stojant,pavyzdžiui,įvadybosprogra

masvalstybėsfinansuojamųvietųšie
metbusdaugiaunettriskart.Daugiau
slaugos,reabilitacijos,pedagogikosstu
dijųprogramoms“,–vardijaLAMABPO
vadovas.
Būsimiemspedagogamsskirtosir300

eurųstipendijos(kasmėnesį).Tokspaska
tinimas,panašu,buvoveiksmingas.
„Matome,kadbirželioantrąjąsavai

tęturimejauper600norinčiųjųstudi
juotipedagogikosstudijųprogramas.Di

džiojidalis–pirmuojupageidavimu.Pa
lygintisupraėjusiaismetais,kaiišviso
įšiasprogramasbuvopriimti429asme
nys,matyti,kadšiemetpedagogųbu
masbusnemažas.Būsimiemspedago
gamsšiemetskirtos585valstybėsfi
nansuojamosvietos.Yradarirvadina
mosiosprofesinėsstudijos,kuriosepe
dagogikąstudijuojajaubakalauroar
magistrolaipsnįturintysstudentai.Vie
tųskaičiuspadidintasirčia.Skatina
mąsiasstipendijasturėsgalimybęgau
tiirpedagogikosstudijaskaipgretuti
nesvyresniuosiuosestudijųkursuose
pasirinkęstudentai.Galibūti,kadvals
tybėjeįvykslūžisir,kalbantapiepeda
gogųrengimą,išduobėsbusiškopta“,–
manoprof.P.Žiliukas.
Prasidėjuspapildomampriėmimuibus

atsižvelgtaįprašymųgausąatskirose
kryptyseirvalstybėsfinansuojamųvie
tųlikučiaibusperskirstyti.Tadšiemet
didelėgalimybėįstotivisiems,kurieįvei
kėmažiausiokonkursiniobalokartelę.
ProfesoriuspatarėnaudotisLAMA

BPOkonkursiniobaloskaičiuokleir,jau
turintkonkursiniobaloreikšmę,pasiži
ūrėti,arjonorimojestudijųprogramoje
topakankapagalpernykštęstojimųpa
tirtį.
„Rinktisreikėtųrealistiškai.Tačiau

galimybiųnemažai.Prašymegalimapa
teiktinet9pageidavimuspagrindinio
priėmimometuir6–papildomopriėmi
mometu.Taigisavosvajoniųvariantus
įrašytikliūčiųnėra“,–teigiajis.
Šiemetišvisoprognozuojamapriimti

apie20–21tūkst.studentų.Manoma,
kadmokančiųjųužstudijasšiemetbus
koneperpusmažiau.Studijųprogramas
šiemetsiūlo36aukštosiosmokyklos,si
ūlomaapie650studijųprogramų.

PagrinDinėSDatoS

Pagrindinispriėmimas

Prašymųregistravimas 20200601–2020081812val.

Kvietimostudijuotipaskelbimas 20200822iki12val.

Sutarčiųsudarymasaukštosiose
mokyklose 202008248val.–2020082617val.

El.sutarčiųsupakviestaisiaissudarymas 202008248val.–2020082624val.

Papildomaspriėmimas

Prašymųregistravimas 20200828–2020083114val.

Kvietimostudijuotipaskelbimas 20200904iki12val.

Sutarčiųsudarymasaukštosiose
mokyklose 202009058val.–2020090717val.

El.sutarčiųsudarymas 2020090415val.–2020090724val.

Stojamųjųegzaminųsesija

Egzaminaitvarkaraštyjenurodytose
vietose 20200720–20200814

Nuotoliniubūduorganizuojami
egzaminai 20200625–20200814

Rezultatųpaskelbimas Iki20200814

Stojančiųjųįugdymomokslųstudijųprogramasmotyvacijosvertinimas

Nuotolinisvertinimasprašymųteikimo
laikotarpiu

20200608–20200814
20200828–20200831
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Nacionalinėsšvietimoagentūros(NŠA)
laikinojidirektoriauspavaduotojaAsta
Ranonytėsako,kadbrandosegzaminai
vykspagalįprastinesprocedūras.
„Busorganizuojamapagrindinėirpa

kartotinėbrandosegzaminųsesijos,mo
kiniaiatliksnumatytosstruktūroseg
zaminus,pavyzdžiui,užsieniokalbųeg
zaminokalbėjimodalis,atskirtanuo
klausymo,skaitymoirrašymodalių,
vyksskirtingulaiku.Esminispokytis
yratai,kadegzaminųsesijosprasidės
vėliauirjomskeliamididesnisaugosrei
kalavimai.
Kaipjauesameskelbę,šiemetegzami

nusmokiniailaikys9asmenų,oinfor
maciniųtechnologijųegzamine6asme
nųgrupėse.Pernaiegzaminaibuvolai
komi14asmenųgrupėse“,–aiškinoji.

atmintinėatvykstantįegzaminus

Saugumasegzaminųmetubusužtik
rinamasdidesniaisatstumaistarpkan
didatų,mažesnėmisegzaminuslaikan
čiųjųgrupėmisirbūtinomisdezinfekci
nėmispriemonėmis.
„Įegzaminąatvykstantysabiturien

taikaipvisadaturiatsineštisavoas
menstapatybępatvirtinantįdokumen
tą,egzaminoužduočiaiatliktireikalin
gaspriemonesirdėvėtinosįirburną
dengiančiasapsaugospriemones:veido
kaukes,respiratoriusarkitaspriemo
nes,jeiprivalomąapsaugospriemonių
dėvėjimąviešojojevietojenumatokaran
tinorežimąreglamentuojantysteisės
aktai.Rekomenduosimedėvėtinosįir
burnądengiančiasapsaugospriemones:
veidokaukes,respiratoriusarkitasprie

monesirvienkartinespirštines,norsto
kiospareigoskarantinorežimąregla
mentuojantysteisėsaktaituometuir
nenumatys“,–apieegzaminųlaikymo
tvarkąpasakojoNŠAatstovė.

išlaikymoribosišlieka

Kaipirankstesniaismetais,liekatos
pačiosegzaminųišlaikymoribos.Lai
kantbiologijos,chemijos,fizikos,geog
rafijos,istorijos,matematikos,užsienio
kalbų(anglų,prancūzų,rusų,vokiečių)
valstybiniusbrandosegzaminusreikia
surinkti16proc.užduotiestaškų,infor
maciniųtechnologijų–20proc.užduo
tiestaškų,olietuviųkalbosirliteratū
ros–30proc.užduotiestaškų.
A.Ranonytėnurodė,kadapeliacijų

tvarkašiemettaippatnesikeičia–pore
zultatųpaskelbimokandidataiperdvi
darbodienassavomokyklosvadovuiga
lipateiktiprašymą,kadjodarbasbūtų
vertinamasišnaujo,irpridėtiargumen
tuotąinformaciją,kodėlvertinimastu
rėtųbūtipakeistas.„Atkreipiamedėme
sį,kadapeliacijosnagrinėjimometudar
basvertinamasišnaujo–joįvertinimas
galiirpadidėti,irsumažėti.
Visiemsbrandosegzaminųsesijosvyk

dymoetapamsruošiamėskruopščiaiir
atsakingai.Esametikri,kadmokiniai,
priešteikdamiapeliacijas,apgalvossa
voargumentusirteikimopriežastis“,–
teigėNŠAlaikinojidirektoriauspava
duotoja.

Pasinaudojoteisepersigalvoti

Dėlkarantinoabiturientaigalėjoat
sisakytipasirinktųegzaminų.

PagrinDinėSDatoS
Pagrindinėssesijosvalstybiniaibran
dosegzaminaiprasidėsnuo 2020 m. 
bir že lio 22 d. ir vyks iki lie pos 21 d.
Pagaltvarkaraštįpakartotinėssesijos
egzaminaivyksiki rugp jū čio 4 d.
Pagrindinėssesijosvalstybinių
brandosegzaminųrezultataibusskel
biamiiki rugp jū čio 5 d.
Didžiajaidaliaivalstybiniusbrandos
egzaminusišlaikiusiųmokinių
brandosatestatusmokyklosgalėtų
pradėtiteiktirugp jū čio 7 d.
Apeliacijųirpakartotinėssesijosrezul
tataibuspaskelbti iki rugp jū čio 17 d.

Bran dos eg za mi nai –  
su di des niais sau gu mo 

rei ka la vi mais

Karantinassukėlėnemažąsumaištįtarpabiturientų.Daugeliui
opusklausimasbuvobrandosegzaminųsesija.TačiauNaciona
linėšvietimoagentūraramina–bepasikeitusiųdatųirdides
niųsaugumoreikalavimų,netikėtumųšiemetneturėtųbūti.

Dalisšiagalimybepasinaudojo.
„Gegužėsmėn.mokiniaiiš100837

2019m.rudenįpasirinktųegzaminųat
sisakėlaikyti5701egzaminą.Ikigegu
žės18d.apsigalvojoirsavosprendimą
laikytimatematikosegzaminąpakeitė
922kandidatai.Istorijosvalstybinįbran
dosegzaminąlaikytiatsisakė682,už
sieniokalbos(anglų)valstybinįegzami
ną–539kandidatai.
Kitųegzaminųatsisakėmažiaukan

didatų.Išvisoatsisakytalaikyti5,6proc.
egzaminų“,–sakoA.Ranonytė.
Šiemetabiturientųpasirinkimastra

dicinis–daugiausiajųrinkosilaikyti
anglųkalbosvalstybinįbrandosegza
miną–18tūkst.653,potomatemati
kosvalstybinįbrandosegzaminą–15
tūkst.965kandidatai,istorijosvalsty
binįegzaminą–8tūkst.462kandida
tai.Lietuviųkalbosirliteratūrosvals
tybinįbrandosegzaminąlaikys17tūkst.
268,omokyklinį–8tūkst.511kandi
datų.2020metųgegužės19d.duome
nimis,egzaminuslaikys26360baigia
mosiosklasėsmokinių.
Išviso28267kandidatai–abiturien

tai,buvęmokiniaiireksternai.

atestatuigauti–duegzaminai

Kaipirankstesniaismetais,brandos
atestatuigautireikiaišlaikyti2bran
dosegzaminus:privalomąlietuviųkal
bosirliteratūrosirdarvienąpasirink
todalykobrandosegzaminąarpareng
tibrandosdarbą.
Kandidatailietuviųkalbosirliteratū

rosbrandosegzaminotipą–valstybinį
armokyklinį–rinkosilaisvai.Išviso
kandidataigalėjorinktisirlaikytine
daugiaukaip7brandosegzaminus.
Liekagaliotitapatitvarkadėlegza

minųlaikymopakartotinėjesesijoje.Jos
metuegzaminusgalilaikytitiekandi
datai,kuriedėlpateisinamospriežas
ties,pvz.,ligos,neatvykstaįpagrindi
nėssesijosegzaminusirkartusupra
šymunukeltiegzaminąmokyklosvado
vuipateikiapriežastįpagrindžiančius
dokumentus,pvz.,sveikatospriežiūros
įstaigosišrašą.Pakartotinėjesesijojega
lidalyvautiirpagrindinėssesijosmetu
neišlaikiusiejilietuviųkalbosirlitera
tūrosbrandosegzamino–jiemsleidžia
malaikytimokyklinįšiodalykobrandos
egzaminą.
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Patrauklių,rinkaireikalingų
profesijųgalimaįgytinetik
taiaukštosiosemokyklose.

Profesinėsmokykloskasmetsiūlonau
joviųirtampavispatrauklesnėsprak
tiniųįgūdžiųieškantiemsmoksleiviams,
oneretaiirjaustudijasbaigusiemsab
solventams.

Skaidruspriėmimas

Švietimo,moksloirsportoviceminist
rasArūnasPlikšnyssako,kadprieštre
jusmetusimtasiįstatymokorekcijų,ku
riosužtikrinopriėmimoįprofesinesmo
kyklasskaidrumą.
„Prieštrejusmetusrengiantnaująpro

fesiniomokymoįstatymoredakcijąįra
šytanuostata,kadpriėmimasįprofesi
nesmokyklasvykstacentralizuotai.No
rintiejiįgytiprofesinękvalifikacijąturi
prašymusteiktiperLietuvosaukštųjų
mokyklųasociacijosbendrajampriėmimui
organizuoti(LAMABPO)sistemą.Stoji
masvykstapanašiaikaipįaukštąsias
mokyklas.
Garantuojamasskaidrumas,beto,šis

būdaspateiktidokumentuspatogesnisir
dirbantiemsužsienyjevasarąarnuolat“,
–pasakojoviceministras.
Didžiausiasprofesiniųmokyklųpriva

lumas–praktinismokymas.A.Plikšnys
tikina,kadpraktiniomokymovertėšiuo
laikotarpiugerokaipadidėjo.
„Praktiniaiįgūdžiaivisuometpraver

čia,ypačdabar,kaidarborinkaireikia
daugnaujųkompetencijųturinčiųžmo
nių.Mokymoprogramosprofesinėsemo
kykloseyratrumpesnės,trunkanuome
tųikiporos,asmuopobaigimoįsiliejaį
rinką,galibūtikonkurencingąatlygini
mągaunančiudarbuotoju.Messakome,
kadvisamokykliniošvietimosistema
pagrįstaprincipu–mokyklakiekvienam.
Profesinėsmokyklostikraitaidaro–prii
mavisusnorinčius,perpraktinįmoky
mąyrapaprasčiausudomintijaunimą“,
–įsitikinęsviceministras.

Kviečiapasimatuotiprofesiją

Tiesa,visdargajuspožiūris,kadpro
fesinėsmokyklospriimatiktuos,kurie
netinkastudijuotiaukštosiose.
„Požiūrįkeistisudėtingairjisnepasi

keičiaperdienąarnetkeleriusmetus.
Svarbuatkreiptivisuomenėsdėmesįį
pokyčius,vykstančiusprofesinėsemo
kyklose.
Patiprofesiniomokymosistemapasi

keitė,vientikįįrangąinvestuotaapie
120mln.eurų.Atsiradosektoriniaiprak
tiniomokymocentrai.Norėdami,kad
mokytisprofesijosateitųirgimnazistai,
šiemetorganizuojamejiemspriėmimąį
profesiniomokymoprogramųmodulius“,
–sakėviceministras.
Šiemetstotiįprofesinesmokyklasga

liir9–12klasiųmoksleiviai.Jiemspagal
suderintągrafikąprofesinėjemokykloje
busgalimarinktisprofesiniomokymo
programąarbaatskirusjosmodulius.
„Bendrojougdymoprogramaprofesi

nėsemokyklosenėrapagrindinėveikla,
todėlsudarėmesąlygasneišeitiišgim
nazijos,kuriojemokinysmokosi,bettu
rėtigalimybęmokytisprofesijosmodulio
profesinėjemokykloje.Taipdidėsprofe
siniomokymopatrauklumas,mažėskon
kurencijatarpprofesiniųirbendrojoug
dymomokyklų.Didžiuosiuosemiestuose
tainėralabaiaktualu,tačiaukaimiško
siosevietovėsekonkurencijajaučiama“,
–apienaujovępasakojoA.Plikšnys.
KaraliausMindaugoprofesiniomoky

mocentrodirektorėdr.NoraPileičikie
nėpridūrė,kaddevintokaiirdešimto
kai,pasirinkętamtikrusmoduliuspro
fesinėsemokyklose,vienušūviunušau
tųduzuikius.
„Jiemstaibūtųgalimybėpasimatuo

tiprofesiją.Jieišprofesiniųmokyklųsiū
lomųmoduliųgaliišsirinktilabiausiai
patinkantįirkeletąmetųtomokytis.
Pavyzdžiui,mūsųprofesiniorengimo

centresiūlomeišmoktikomponuotiauga
lus,susipažintisumakiažopaslaptimis,
modeliuotišukuosenas,pasisiūtiteksti
lėsgaminiųirt.t.“,–aiškinoji.

Tokiemoksleiviaitaippatturiregist
ruotisperLAMABPOsistemą.

mokymokokybėpatenkinalūkesčius

Direktorėatkreipėdėmesį,kadskir
tingoišsilavinimomokiniamspareng
tosirskirtingosmokymosiprogramos.
„Tų,kurieįstojapo10klasių,irtų,ku

riejauturividurinįišsilavinimą,skiria
siprogramųkvalifikacinislygmuo.Opas
tarasislemiatamtikrųįgyjamųįgūdžių
sudėtingumą.Mokiniaipo10klasių,įs
tojęįprofesiniorengimocentrą,įgyjair
vidurinįišsilavinimą.Kartaisatrodo,
kadvidurinisišsilavinimasnebustoks
kokybiškaskaipgimnazijose.Nenoriusu
tikti.Mūsųmokyklojedirbapuikūspe
dagogai,brandosatestatųpažymiaidžiu
gina,nemažaibaigiančiųjųišbrandos
egzaminųsulaukiakoneaukščiausiųįver
tinimų.11–12klasėsedaugiaudėmesio
skiriamebendrųjųgimnazijosdalykų
mokymuisunedideliaisprofesijosintar
pais.Tretiejimetaibūnaskiriamiišskir
tinaiprofesijai“,–apiemokymoprocesą
aiškinodr.N.Pileičikienė.
Paklausiausiosliekaparamedikų,ma

sažuotojų,kosmetikų,kirpėjųspecialy
bės.Augasusidomėjimasslaugytojopa
dėjėjoprofesija.Ganapopuliarifloristo
specialybė.Nepelnytaiprimirštosavaly
nėsgamintojo,siuvėjo,sukirpėjokonst
ruktoriausmokymoprogramos.

Prof.dr.Pranasžiliukas
LAMABPOprezidentas

„Šiuometudarborinkojenestinga
pokyčių,todėltiksliaiprognozuoti,
kiekbusstojančiųjųįprofesinio
rengimomokyklas,sudėtinga.Vietų
šiemetčiaskirtadaugiau–apie20,5
tūkst.Praėjusiaismetaisįprofesines
mokyklaspriimta19,3tūkst.asmenų.
Prašymaiteikiaminuogegužės20
dienos.Nuošiosdatosgautadaugiau
nei3tūkst.prašymų.Iš9–10klasių
moksleiviųkolkasgautaapiepusę
šimtoprašymų.“

Pro fe si nis mo ky mas šie met si ūlo 
išskirtinę ga li my bę gim na zis tams
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Priėmimasįvalstybėsfinan
suojamasbakalauroirvienti
sąsiasstudijasšiemetdidėja
net25proc.Didinantvalsty
bėsfinansuojamųstudijų
vietųskaičiųsiekiamadidinti
aukštojomoksloprieinamumą
iružtikrintididesnesgalimy
besstudijuotivalstybėslėšo
mis,išlaikantkokybėskartelę.

2020m.priėmimasorientuojamastiek
įpačiųstojančiųjųpasirinkimus,tiekir
įvalstybėsporeikius.
Būsimiemsstudentamsplečiamospa

sirinkimogalimybės,valstybėsfinan
suojamųvietųdaugumojestudijųkryp
čiųdaugėjaarbaišliekapraėjusiųmetų
kvota.Dvigubaididėjairsocialinėssti
pendijos.

Studentaidžiaugiasipaskatinimu

Lietuvosstudentųsąjungos(LSS)pre
zidentasEigirdasSarkanassako,kad
toksŠvietimo,moksloirsportoministe
rijosžingsnisseniaibuvoskatinamas,
irvertinataiteigiamai.
„Patyslabaiskatinometaidaryti.Ypač

po2018metųstudentųpriėmimo,kaiiš
beveik17tūkst.valstybėsfinansuojamų
vietųbuvonepanaudotaapie5tūkst.
Tuometutaibuvoaiškussignalas,kad
reikiakitosstrategijos.Šiemettikimės,
kaddidžiojidaliskrepšeliųbuspanau
dota“,–sakėjis.
Studentaidžiaugiasiirpirmaisiais

stojimoįpedagogikosstudijųprogramas
rezultatais.
PasakE.Sarkano,darreikiapalauk

tisutarčiųpasirašymo,tačiaupanašu,
kadbūsimistudentaisusiviliojovalsty
bėsfinansuojamomisstudijomisirsti
pendijomis.
„Valstybėnevienusmetuskalba,kad

reikiadaugiaustudentųinžinerinėse
studijųprogramose.Taippatreikiane
pamirštitamtikrųsocialiniųirhuma
nitariniųstudijųprogramų.Pavyzdžiui,
studentaigananenoriairenkasifiloso
fijos,sociologijosstudijas,ojosyrafun
damentalios“,–kalbėjoE.Sarkanas.
NetrukusSeimebussvarstomairini

ciatyvadėltiksliniųstipendijųvisiems
studentams.E.Sarkanastikisi,kadją
priėmustaitaptųdarvienapaskatastu
dijuoti.
Studijųprogramasšiuometubesiren

kantiemsabiturientamsE.Sarkanaspa
tariakuodaugiauskaitytiirdomėtis.
„Informacijosyradaugybė,turbūtsvar

biausiaatsižvelgtiįStudijųkokybėsver
tinimocentroapžvalgas,esamųarbu
vusiųstudentųatsiliepimus.Rinkitės,
kasištiesųdomina,onetai,kąpataria
artimiejiardraugai“,–sakėLSSprezi
dentas.

Patarė,kaiprinktisprofesinįkelią

KarjeroskonsultantėDaivaŠilienė
sako,kadprofesijospasirinkimas–at
sakingasirsąmoningasprocesas.Svar
biausia,kadtaibūtųpatiesžmogaus
sprendimas.
„Vaikasturėtųbūtineprofiliuojamas

irnukreipiamas,betšviečiamas,ugdo
mas,supažindinamassumoksloirdar
bopasauliu,kadirnuopriešmokyklinio
amžiaus.Kuoanksčiauapietaipradė
simekalbėti,tuolengviaumūsųvaikams
buspasirinkti“,–teigėji.
Pasakkonsultantės,didesnisvalsty

bėsfinansuojamųvietųskaičiusyrapui
kižiniadaugeliui,tačiaupultistačiagal
vairneapgalvotaipasirinktitikraine
reikėtų.
„Domėtisstudijųprogramomispata

riujaunuoaštuntosklasės,kadviskas
vyktųlaipsniškaiirprireikustainetap
tųdarvienugalvosskausmu.Šiandien

bendrojougdymomokyklosegimnazis
taivienuoliktojeirdvyliktojeklasėsemo
kosipagalasmeniniusugdymosiplanus.
Taireiškia,kadjaudešimtojeklasėje
jiemstenkapriimtisprendimą,kurisga
liturėtiįtakospasirinkimuipomokyk
losbaigimo.
Dažnuatvejuatsisakomatųdalykų,

kuriesunkiausekasi,ojųimairprirei
kia,nespatinkančiojestudijųprogramo
jejieyra.Kitaiptariant,reikiamokėti
skaitytistudijųprogramas,tainemažai
laikoreikalaujantisdarbas.
Renkantisstudijassvarbuužduotisau

tinkamusklausimuspagaldomėjimosi
sritį.Kotikiuosiišstudijų?Arturiuto
kiųgebėjimų,kuriųreikiamanopagei
daujamaistudijųprogramai?Kurnoriu
studijuoti–Lietuvojearužsienyje?Ar
yratarptautiniųmainųgalimybė?Ar
yragretutiniųstudijųpasirinkimas?
Kamskiriuprioritetą–valstybėsfinan
suojamaiarnefinansuojamaivietai?
Visadageraigautiinformacijosištų,

kuriejaustudijuojanorimojeprogramo
je,tikreikiabūtipasiruošusiamatsijo
tiinformaciją,nesjibūnasubjektyvi.
Prašykitesurašytipliususirminusus:
kaspatinkairkasne.Raginupasidomė
ti,kasdėstovienąarkitądalyką,įver
tintivisaspotencialiasmokymosivie
tas,akademinęaplinką.Taippatnusi
teikti,kadbusvisko:kažkasgallabai
patiks,kažkasgalne,betbentjaubūsi
tepasiruošę“,–patarėD.Šilienė.

Svarbuspriminimastėvams

D.Šilienėsnuomone,norstėvaidaro
didžiulęįtakąsavovaikams,karjeros
keliąturirinktispatysvaikai.
„Nuolatossukolegomiskartojame,kad

vaikasrenkasiTIKpirmąsiasstudijas.
Tadtegujosteikiadžiaugsmą,malonu
mą,onenuolatinįnusivylimą.Mokytis,
persikvalifikuotiteksvisąlaiką.Poky
čiaimūsųvaikuslydėsnuolatosirjietu
ribūtitamatsparūs.Taireikiaįsisąmo
ninti,nestaip,kaipbuvoanksčiau,ne
bebus“,–tėvamspriminėkarjeroskon
sultantė.

Ne mo ka mos stu di jos šiais 
metais – priei na mes nės

“ Informacijosyra
daugybė,svarbiausia

atsižvelgtiįStudijųkokybės
vertinimocentroapžvalgas,
esamųarbuvusiųstudentų
atsiliepimus.Rinkitės,kasiš
tiesųdomina,onetai,ką
patariaartimieji,draugai.

E.Sarkanas

Numatoma,kadvalstybėsfinansavi
mąšiemetgausapie16,5tūkst.
pirmakursių:10,3tūkst.stojančiųjųį
universitetus,6,2tūkst.–įkolegijas.
2019m.buvosuplanuota13,2tūkst.
stojančiųjų:7,8tūkst.–įuniversite
tus,5,4tūkst.–įkolegijas.
2020m.priėmimuiįbakalauroir
vientisąsiasstudijasnumatomaskirti
13,1mln.eurų,tai41proc.daugiau,
neibuvosuplanuotaskirti2019
metais.
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Komokomibūsimiejimokytojaiirkoiš
jaunųpedagogųtikisimokyklųvadovai?
Atsakymai–išpirmųlūpų.

Studijųprogramoskinta

VilniauskolegijosEdukologijoskated
rosvedėjaLinaPečiulienėsako,kadpe
dagoginėsstudijosyraganagriežtaireg
lamentuojamosvalstybės.
„Pagrindiniaidalykai,kuriųmokosi

pedagoginiųstudijųstudentai,–vaiko
armokinioirjoaplinkospažinimasir
ugdymoturiniokūrimas,kurisapima
dalykinesžinias,didaktiką,aplinkoskū
rimą,pasiekimųvertinimą.Pedagogi
nėsstudijosugdoirbendruosiusgebėji
mus:bendravimoirbendradarbiavimo,
tarpkultūriniosąmoningumo,taippat
gebėjimąatliktiįvairiustyrimus“,–aiš
kinoL.Pečiulienė.
Nepaisantreguliavimo,studijųprog

ramoskeičiasi,prisitaikoprierinkospo
reikių.
„Pavyzdžiui,Vilniauskolegijosvykdo

mosevaikystėspedagogikosstudijose
atsiradoalternatyviaipasirenkamas
Lietuvospedagoginėsestudijosedarnau
jaslaukopedagogikosdalykas.Šipeda
gogikapastaraisiaismetaissparčiaipo
puliarėja,tėvaivisdažniaurenkasilau
kodarželius,tadstengiamasi,kadvi
suosedarželiuosedirbtųvisapusiškaiiš
silavinępedagogai“,–sakėVilniausko
legijosEdukologijoskatedrosvedėja.

Praktikosužsienyjegalimybės

Pedagogikosstudentaiskatinamipa
sinaudoti„Erasmus+“irkitųmainųprog
ramųgalimybėmis.Galimagautifinan
savimądalinėmsstudijomsarpraktikai

šalysepartnerėseatlikti.Pabaigusstu
dijasgalimavyktiįpodiplominęprakti
ką,kuriaitaippatskiriamastipendija.
Sudaromospraktikosgalimybėsirli

tuanistinėsemokyklose.
VilniausuniversitetoFilosofijosfakul

tetoUgdymomokslųinstitutodirektorė
doc.dr.IrenaStonkuvienėsako,kadpe
dagogui,einantdirbtiįmokyklą,labai
svarbuturėtitarpkultūrinėspatirties.
„Tąpatirtįgalimaįgytinebūtinaiiš

vykusįužsienįilgamlaikui.Kaipžino
ma,pedagogikosstudijasneretairenka
siirjaudirbantys,šeimasturintysas
menys,kuriemsišvyktipusmečiuigali
būtisudėtinga,tačiautarptautinėspa
tirtiesgalimaįgytiirdalyvaujantįvai
riosetarptautinėsevasarosstovyklose
arnetnuotoliniubūdu.Alternatyvųtarp
kultūrineikompetencijaiįgytitikraiyra“,
–aiškinodocentė.

renkasiiršimtukininkai,irmokslo
daktarai

Doc.dr.I.Stonkuvienėtaippatakcen
tavo,kadvienapiebūsimųmokytojųįgy
jamąkompetencijąkalbėtibūtųmaža.
Labaisvarbuirmotyvacija.
Nepaisantvyraujančiosnuomonės,kad

pedagogikąrenkasitie,kurieneranda
vietoskitur,tarppedagogikosstudentų
kasmetatsirandairšimtukininkų,irtu
rinčiųjųdaktarolaipsnį,irgarsiausių
užsieniouniversitetųabsolventų.Pasta
riejistojaįvienųmetųtrukmėsprofesi
nespedagogikosstudijas.
„Priežasčių,kodėlžmonėsrenkasipe

dagogikosstudijas,daugybė.Tačiaudau
gumabesirenkančiųmatošiopasirin
kimoprasmę.Mokytojaistampatie,ku

natalijaKaunickienė
Salduvėsprogimnazijosdirektorė

„Išjaunimotikimėsnaujoenergijos
sūkuriomokykloje,kurisįsukaįbend
rąveikląirkolegas,irvaikus,irtėve
lius,pozityvaus,abipusiškaivertingo
bendravimotarpskirtingąpatirtįtu
rinčiųjaudirbančiųirtikpradedan
čiųsavokeliąpedagogų.Labaisvar
bu,kadįpedagogikosstudijasatei
tųlaisvi,kūrybingi,mylintysgyveni
mąžmonės,kadjiekeliautųieškoji
mųiratradimųkeliudraugesušian
dienosmokiniais–smalsiais,drą
siais.Pedagogasturėtųbūtiempatiš
kas,mokantisišklausyti,galintispa
tarti,jeireikia,paskatinantissiek
titikslųirsvajoti.Vaikaimėgstamo
kytojų,kurieturihumorojausmą,yra
optimistai,mokadžiaugtis,žavėtis,
grožėtis,draugiją.Svarbumokytojui
irsavęssupratimas,gebėjimasbend
radarbiauti,vertybinėsatsakomybės,
sąžiningumo,pagarbosirtolerancijos
nuostatos.Ir,žinoma,norasmokytis,
tobulėti,nuolateitipirmyn.“

rienoridalytissukauptomisžiniomis,
keistipasaulį.Kadmokytojasgalibūti
itinsvarbusžmogus–netikskambifra
zė.Jukretasprisimena,kaskažkuriais
metaisbuvošvietimoministrasarmi
nistraspirmininkas,tačiaukasbuvojų
pradiniųklasiųmokytojaarmokytojas,
prisimenavisi.Tapsmasmokytojunesi
baigiaformaliaiįgytakvalifikacija,tai
yranuolatinisprocesas“,–sakėdoc.dr.
I.Stonkuvienė.
Jipriminė,kadbaigusiejipedagogikos

studijasgalidirbtinetikmokyklose,bet
irneformaliojougdymosferoje:organi
zuotibūrelius,stovyklasirt.t.
Pirmųjųdviejųsavaičiųregistracijos

įaukštąsiasmokyklasskaičiairodoau
gantįjaunimosusidomėjimąpedagogi
kosstudijomis.Programosatnaujina
mos,aukštosiosmokyklossiūloįvairius
praktikosLietuvojeiružsienyjevarian
tus.Norintystaptimokytojaisvisąsvar
biausiąinformacijąapiepedagogines
studijasgalirastiinternetotinklalapy
jewww.mo ky siu.lt.

aidaStaputytė
Vilniaus„Ryto“progimnazijos
pradiniųklasiųmokytoja

„Mokyklojedirbudvejusmetus.Kaip
mokytojaiirbuvusiaistudentei
labiausiaipatinkastudijųindėlisį
manodarbokelią.Susavodėstytojais
ikišiolšiltaibendrauju.Matauaiškius
rezultatus.Pedagogikosstudijas
vertinulabaipozityviai.Specialybė
įdomi,jitinkamažmogausvisavertiš
kamtobulėjimui.Norsmokykloješiek
tieksudėtingiau,neibuvoperprakti
ką,jaučiuosipasiruošusi.Musišmokė
rinktismetodikas,matometolesnę
perspektyvą,dirbdamižiūrimenetikį
Lietuvos,betirįvisopasauliokonteks
tą,esameparuoštiirpsichologiškai.“

pa keis ti pa sau lį
Švietimo,moksloirsportoministerijašiemetdaugdėmesioskyrė
pedagogikosstudijųprogramoms.Padidintasvalstybėsfinan
suojamųstudijųvietųskaičius,busskiriamostikslinės300eurų
stipendijos.Pirmiejiregistracijosįaukštąsiasmokyklasduome
nysrodo,kadšiospriemonėspasiteisinoirstojančiųjųįpedago
gikosstudijaspirmunumeriudaugiauneipraėjusiaismetais.

pa keis ti pa sau lįpa keis ti pa sau lį

Bū si mi 
pe da go gai tu ri no rė ti
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Lietuvojemažėjantdarbingo
amžiausžmoniųprognozuo
jama,kadilgainiuišalyjegali
imtistigtidarbojėgos.

Pasakspecialistų,suvokusiššūkiusaki
vaizdu:vienasrealiausiųbūdųįveiktikri
zę–mokymasispameistrystėsforma.

Dėmesyspraktiniamsįgūdžiams

Pameistrystė–mokymoorganizavi
moforma,kaidalyvaujatryspartneriai:
besimokantisasmuo,mokymoinstituci
jairverslas.Skaičiuojama,kadasmens
produktyvumasjauįsiliejantįdarborin
kąpopameistrystėsmokymosigalige
rokaiviršyti80procentųkonkrečiaidar
bovietaireikalaujamoproduktyvumo.
„30proc.laikomokomasiprofesinioren

gimocentre,70proc.darbovietoje.Mo
kymoįstaigojepirmiausiaužtikrinami
baziniaiįgūdžiai,kadnebūtųgadinama
produkcijaarlabaigaišinamaspatspro
cesas,odarbovietojetieįgūdžiaiprižiū
rintmeistruitobulinami.Pameistrysne
vienmokosi,betkartuirįdarbinamas
įmonėje“,–aiškinoVisaginotechnologi
josirversloprofesiniorengimocentrodi
rektoriusdr.VytautasPetkūnas.
Visaginoprofesiniorengimocentreto

kiaformamokosiapie27proc.mokinių.
Taipirmasisprofesiniorengimocentras
Lietuvoje,kuriamepameistrystėsforma
priešketveriusmetuspradėjomokytis
ištisosgrupėsmokinių.
Pameistrystėsmokymoformadomi

natiekužsieniokapitaloįmones,tieklie
tuviųverslininkus,kuriemielaibend
radarbiaujasuprofesiniorengimocent
raisirpriimapameistriusmokytisdar
bovietoje.
„Susidomėjimaspameistrysteauga.

Pradėjomepriešketveriusmetussuvie
nadideleįmone,pometųįgavomepasi
tikėjimą,kadįmūsųprofesiniorengimo
centrątikraivertakreiptis,nesmūsų
pameistriaiįgyjareikiamoskompeten
cijos.Pasitikėjimastarpdarbdavioir
profesiniorengimocentro–labaisvar
busveiksnys.Šiandienturimevisąbū
rįpameistriųpageidaujančiųįmonių“,–
aiškinoV.Petkūnas.
JampritarėKaunotechnikosprofesi

niomokymocentrodirektoriusdr.Pau
liusČepas.Pasakjo,žinojimas,kadiki
70proc.praktiniomokymogalėsatlikti
realiojeįmonėje,galėtųbūtipapildomas
motyvasstojantiesiems.
Alytausprofesinioregimocentrodi

rektoriusVytautasZubrastaippatpri
dūrė,kadpastaraisiaismetaispasida
rėaiškesnėteisinėbazė,viskastapoaiš
kiau,subrendoirmokyklos,irverslas,

todėlmokiniaimielairenkasimokytis
pameistrystėsforma.
„Įmonėsvislabiausupranta,kadžmo

giškiejiištekliaiyralabaisvarbusveiks
nysįmonėssėkmeiirsavodarbuotojus
reikiaauginti“,–teigėV.Zubras.

Lankstuspasirinkimas

P.Čepasmano,kadpameistrystė–sis
teminisreiškinys,pranašesnisužkitas
mokymoformassavolankstumu.
„Mokydamiesipagalmoduliusmoki

niaiturigalimybęišbandytiirįgytiskir
tingųpraktiniųkompetencijų.Jieyramo
bilesniirturidaugiaugalimybiųneiįpras
tigamybosdarbuotojai.Galipajausti,kas
jiemslabiausiaitinka“,–teigėP.Čepas.
Įtarpsektoriniusprofesiniorengimo

centrusvalstybėinvestavodideleslėšas,
atnaujintaįranga,keliamamokytojų
kvalifikacija,tadvadovaivieningi–jie
pasiruošępatenkintiverslininkųporei
kius.V.Zubrasakcentavo,kadmokiniai
dažnaibūnajaunižmonės,niekuomet
neturėjędarbosutarčių,todėlitinsvar
bu,kadpameistrystėsformaleidžiaįgy
tirealiospatirties.
„Tiesa,pabrėžčiau,kadnevisųspecia

lybiųpameistrystėsformagalimamo
kytisnuopradiniųmokymosietapų.Kai
kuriųgalimamokytistikpaskutiniais
metais,kaikuriųiranksčiau“,–sakė
jis.Pameistriaiiškartosocializuojasi
įmonėje,taipkurkaspatogiaupačiam
darbdaviui,aiškiaumatomigalbūtbū
simonuolatiniodarbuotojogebėjimai.
„Tamtikraisatvejaisįmonėselieka

dirbtinetapie60proc.buvusiųpameist
rių“,–pavyzdįpateikėV.Petkūnas.

Specialistaisutaria,kadpameistrys
tėsformagalimamokytisfaktiškaivi
sųspecialybių:tiekinžinerinių,tiekme
chanikos,sveikatos,socialiniodarboir
kitųsričių.Pameistriuspriimantysdarb
daviaitaippatgaunaiki40proc.dydžio
kompensacijaspameistriųdarboužmo
kesčiuisumokėti.

Pameistriaimokosiirgaunaatlyginimą

Išsovietiniųlaikųvisdaružsilikusi
profesiniomokslostigmadaugelįverčia
rinktistikaukštąjįmokslą,tačiaukar
taisvisaibereikalo.
„Apie10procentųmūsųmokiniųtik

raijauturikoleginįapieaukštąjįišsila
vinimą.Tairodo,kadgalbūtžmonėsne
visadalaikusuprantasavopašaukimą,
tinkamaipasirenkaprofesiją.Šiuolaiki
nėjepramonėje,ITsektoriujeirkituose
pramonėssektoriuosešiandienreikalin
gigeraisavoamatąišmanantysspecia
listai,turintysatitinkamųpraktiniųįgū
džių,otaigalisuteiktiprofesiniorengi
mocentrai“,–teigėV.Petkūnas.
OanotP.Čepo,besimokantiejibendro

jougdymomokyklose,gimnazijosenedaž
naigaunarealiosinformacijosapiepro
fesinįmokymą,taiirnulemiajųapsispren
dimąstotiįaukštąsiasmokyklas.
„Deja,dažniausiaigirdimepagąsdini

mus,kadjeinesimokysi,eisiįprofesinę
mokyklą.Taivisiškaineatitinkašiųdie
nųsituacijos“,–sakėjis.
V.Zubronuomone,pameistriaisuku

riapridėtinęvertę,otaisprendžiatam
tikrusžmogiškųjųištekliųtrūkumoklau
simus.
Pameistriųdarboatlygisyraasmeni

niosusitarimoreikalas,jispriklausonuo
darbointensyvumo,išdirbtolaikoirki
tųveiksnių.

gediminasSokolovas
Pameistrys

„ĮgijęsvidurinįišsilavinimąPabra
dės„Ryto“gimnazijojeruošiausistu
dijuotimechaniniųtechnologijųin
žinerijąVilniaustechnologijųirdizai
nokolegijoje.Tačiaumokslamsreikė
joužsidirbti,todėlįsidarbinaumedi
cininiųkvėpavimosistemųgaminimo
įmonėje„Intersurgical“.Tenpama
čiauskelbimą,kadrenkamimokiniai,
norintysmokytismechatronikosspe
cialybėspagalpameistrystėsmokymo
formą.Nusprendžiauišbandytisa
vešiojesrityje.Mokantisbuvomoka
mastipendija,užkomandiruotėsdie
nasVisagineirdarboužmokestis.Šiuo
metujaubaigiamešiąmokymoprog
ramą.Esulaimingas,nesįmonėje„In
tersurgical“suteiktosvisosgalimybės
norintsiektikarjerosaukštumų.“

Mo ky ma sis dar bo vie to je: 
ko ne ži no jo te apie pa meist rys tę
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Iššūkiųpatyrėvisašvietimosistema,
betuniversitetųatstovairaminabūsi
muosiusstudentus–pirmakursiųatėji
muijiejauruošiasi.„Šiemetdėlesamų
aplinkybiųbuvopriimtasnutarimaspa
vėlintipriėmimąįaukštąsiasmokyklas
irsumažintietapųskaičių.Birželio1ąją
prasidėjęspriėmimasšiemettruksnet
ikirugsėjo4dienos“,–sakoVilniausGe
diminotechnikosuniversiteto(VGTU)
studijųprorektoriusprof.dr.Romualdas
Kliukas.

iškosusidėsstojamasisbalas?

Norintiejistotiįaukštąsiasmokyklas,
kaipirkasmet,turiperžengtiminima
lausbalokartelę.Šiemetjinedidėja–
Lietuvosuniversitetaisutarėišlaikyti
5,4stojamojobalo.
R.Kliukasprimena,kadnorintpre

tenduotiįvalstybėsfinansuojamąvietą
reikiaišlaikytilietuvių,matematikosir
užsieniokalbosegzaminus.Visųjųmi
nimaliišlaikymoriba–po16balų.„Šių
metųpokytistoks,kadnebebusskai
čiuojamastrijųprivalomųegzaminųba
lųvidurkis.Praėjusiaismetaisbuvorei
kalaujama,kadpretenduojančiųjųstoti
įuniversitetusjisbūtųnemažesnisnei
40“,–atkreipiadėmesįVGTUstudijų
prorektorius.
Busatsižvelgiamairįmokomųjųda

lykųmetiniusįvertinimus.„Stojančiųjų
įuniversitetąmokomųjųdalykųmeti
niųpažymiųvidurkisturėtųbūtinema
žesniskaip7.Minimalūsmokomųjųda
lykųmetiniųpažymiųvidurkiųbeiiš
laikytųvalstybiniųegzaminųreikalavi
maitaikomitikstojantiesiemsįvalsty

bėsfinansuojamasvietas,otiems,ku
rierinksisvalstybėsnefinansuojamą
vietą,užtenkaišlaikytibentvienąvals
tybinįbrandosegzaminąirpasiektimi
nimalausbalokartelę“,–pasakojaR.
Kliukas.
Anotjo,netirįstojusįvalstybėsnefi

nansuojamąvietąnereiškia,kadužstu
dijasreikėsmokėtivisąlaiką.„Geraiiš
laikiussesijosegzaminusiratsiradus
laisvųvalstybėsfinansuojamųvietųjos
galiatitektiikitolužstudijasmokėju
siemsgeriausiemsstudentams.Visdėl
toreikėtųpasidomėti,kokiosyrarealios
galimybėspereitiįnemokamąvietąskir
tingoseaukštosiosemokyklosebeistu
dijųkryptyse,matdėlspecialistųporei
kioirnevienodostudijųpopuliarumo
tiksliuosiuose,inžineriniuosemoksluo
setaipadarytigalibūtilengviauneiso
cialiniuosearhumanitariniuosemoks
luose“,–atkreipiadėmesįVGTUprorek
torius.

Kąsvarbuatliktiperpagrindinį
priėmimoetapą?

Bendrąjįpriėmimąįaukštąsiasmo
kyklassudaropagrindinisirpapildomas
etapai.Prašymaistudijuotiteikiamipri
sijungusprieBendrojopriėmimoinfor
macinėssistemosperLAMABPOtink
lalapį.„Prašymegalimanurodytiiki9
norimųpageidavimųstudijuotiuniver
sitetuoseirkolegijose.Svarbuatkreipti
dėmesįįeiliškumąirsurašytistudijų
programasnuolabiausiainorimosiki
mažiausiaipageidaujamos“,–pabrėžia
R.Kliukas.
Prašymusstojantiejigaliregistruoti

PriėmimasįVGTU  
pandemijos są ly go mis:  
ką bū ti na ži no ti?
Besibaigiantysmokslometai,abiturientamsirtaiptampantys
nelengvuišbandymu,šiemetpateikėdaugstaigmenų:pavasarį
mokytisirbrandosegzaminamsruoštistekonuotoliniubūdu.

ikirugpjūčio18d.12val.,oikitolaiko
yragalimybėjuoskoreguoti,papildyti
arišbrauktistudijųprogramas,keistijų
eiliškumą,finansavimopobūdį.Stoja
mosiosstudijųįmokosšiemetnėra,taip
patnereikiamokėtiiružprašymeatlie
kamaskorekcijas.
Pasibaigusprašymųteikimoterminui,

atsižvelgiantįprašymuosenurodytus
prioritetus,stojantiejirugpjūčio22d.ar
bagausvienąkvietimąužimtistudijų
vietą,arbasulauksneigiamoatsakymo.
Gavusiejivietąnorimojestudijųprogra
mojerugpjūčio24–26d.turėssudaryti
studijųsutartįsuaukštąjamokykla.To
nepadariuskvietimasstudijuotibusanu
liuojamas,oatsilaisvinusioslėšosbus
perkeltosįpapildomąpriėmimoetapą.
PakviestiejistudijuotiįVGTUstudi

jųsutartįgalėspasirašytielektroniniu
būduVGTUinternetinėjeprašymųre
gistravimosistemoje.

Kąsvarbužinotidalyvaujant
papildomamepriėmimoetape?

Pasibaiguspagrindiniampriėmimui,
rugpjūčio28–31d.visinorintiejigalės
dalyvautipapildomopriėmimoetape.Jo
metubusgalimapretenduotiįlikusias
laisvasvietas.
„Svarbunepamiršti,kadpapildomame

priėmimegalidalyvautiirtie,kuriene
dalyvavopirmajameetape.Papildomam
priėmimuistojantiejiregistruojaatnau
jintusprašymus,ojeinedalyvavopagrin
diniamepriėmime,teikianaujusprašy
musirnurodonedaugiaukaip6pagei
davimus“,–primenaR.Kliukas.
Jisakcentuoja,kadjeistojantysisjau

dalyvavopirmameetapeirjausudarė
valstybėsfinansuojamųstudijųsutartį
suaukštąjamokyklaarbagavostudijų
stipendiją,jisgalipretenduotitikįvals
tybėsnefinansuojamąstudijųvietą.Jei
stojantysissuaukštąjamokyklasuda
rėvalstybėsnefinansuojamųstudijųsu
tartįarbajeigunegavoarnepriėmėjo
kiokvietimostudijuoti,tokiuatvejujis
galipretenduotitiekįvalstybėsfinan
suojamą,tiekįnefinansuojamąstudijų
vietą,taippatirįstudijųstipendiją.
Atrankoskonkursasvykstokiapat

tvarka.Kvietimųstojantiejisulauksiki
rugsėjo4dienosirpertrisdienasturės
sudarytistudijųsutartįsuaukštąjamo
kykla.

VGTUstudijųprorektoriusprof.dr.R.Kliukas.
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Ra sa UN GU RĖ

– Pa pa sa ko ki te, ką vei kia te, kuo už
sii ma te. Kas yra „Gat vės gy vos“?
–Ašesugidas,kviečiužmoneskartu

tyrinėtimiestą.„Gatvėsgyvos“yrato
kianedidelėekskursijųorganizacija.
Kviečiamevilniečiusįekskursijasnetra
diciniaismaršrutais.Taipžmonėsgali
pažintimiestorajonusirkitaserdvesuž
įprastųturistųtakųribų.Taippator
ganizuojameteminesstovyklasvaikams,
kitusedukaciniusrenginius.

– Kuo jus įk ve pia, kuo jums įdo
mus gi do dar bas? Kas ska ti na kas
dien ju dė ti pir myn?
–Manviskasyraįdomu.Tiesiogįdo

muieškoti,stebėti,tadadalytissužmo
nėmis.Opokeleriųmetųpačiampama
tyti,kaipviskaspasikeitė.Tiesiogpa
čiamdarosiįdomiaugyventi.

– Ar jau čia tės sa vo vie to je? Ką reiš
kia dirb ti gi du?
–Kogero,taip.Dabar–taip.Manla

baipatinkašisdarbas.Jaučiu,kadįgy
vendinupotraukįpriekūrybos.Jisbu
vovisada.Netkaipomokyklosįstojauį
finansųekonomiką.Irekonomikaman
buvoįdomi,betsupratau,kadtainevi
saimanosritis.Anksčiau,kaibuvau
paauglys,irmuzikalabaidomėjausi,ją

kūriau,irdailėbuvomanolabaimėgs
tamasritis.Studijuodamasdirbauug
niagesiu,paskui–banke.Tačiauvistiek
išvidausspaudėnoraskurti.Obūda
masgidasįgyvendinušįnorąkurti.Mū
sųdarbekūryboslabaidaug.Kuriame
maršrutus,rašomeknygas.Galųgaleir
svetainę,irdaugdalykųpasidaromepa
tys.Taiirgikūrybinisprocesas.Tadjo
yradaugirįvairaus.

– O kaip jū sų gy ve ni me at si ra do 
eks kur si jos?
–Grįžtantšiektiekatgal,2014metais

ašdardirbaubanke.Dirbautokįeilinį,
tikraineįspūdingądarbą–operacinį,
mašininį.Kartąpamačiauskelbimą,kad
Vilniujerengiamigidųkursai.Pama
niau–buspuikipopamokinėveikla.Di
deliųtikslųtuometneturėjau.Baigiau
kursus,toliaudirbaubanke.Tačiausu
siklostėtokiasituacija,kadturėjauga
limybęišvažiuotiįParyžių.Norėjauap
lankytidraugę,būsimąžmoną.Betkad
galėčiaupabūtitenmėnesįarpusantro,
manreikėjopriimtirimtąsprendimą:
išeinuišdarbobankeirvažiuojuarba
lieku.Nusprendžiauišeiti.Kaigrįžau,
jaubuvogegužėsmėnuo.Buvo2015ieji.
Maniau,dabarišsitrauksiugidopažy
mėjimą,kurįturiustalčiuje,irpradėsiu
vestiekskursijas.Buvaulabaioptimis
tiškainusiteikęs.Maniau,štai2015ie
ji,turimeeurą,Lietuvadabarvisurrek

lamuojamakaippatogikeliautišalis.De
ja,jokiųužsakymųišužsieniečiųarrek
lamosagentūrųnegalėjaugauti.Buvo
sunku.Neturėjaudarbo,nesulaukiau
užsakymų,agentūrosnesamdė.Ėmiau
galvoti–reikiapradėtikabintis.Nusp
rendžiau–vesiuekskursijas.Bentjau
draugams,lietuviųkalba,otadažiūrė
sime,kasbus.Obuvotaip,kadpama
čiau,jogvietiniamsžmonėms,lietuviams,
apieVilniųsužinotigalnetįdomiaunei
užsieniečiams.Pirmąkartąžmonespa
kviečiauįekskursijąUžupyje.Maršru
tąkūriauužsieniečiamsturistams,ta
čiaunutikotaip,kadekskursijojedaly
vavovilniečiai.Draugamspatiko,jiepra
dėjoprašytikitosekskursijospoNauji
ninkųrajoną.Taipirprasidėjo.

– Su ko kiais dar iš šū kiais te ko su
si dur ti?
–Ašnesuekstravertiškaasmenybė.

Išeitiirvestiekskursijasmanbuvola
baididelislūžis.Pirmosiosekskursijos
darnieko,vistiekdaugiausiadalyvavo
pažįstamižmonės.Jieatleis,priims,jei
kasnorsbusnetaip.Tačiauįvienąeks
kursijąUžupyjenetikėtaisusirinkosep
tyniasdešimtžmonių.Nepažįstamižmo
nės.Irtada,kaibuvauįmestasįsitua
ciją,kaireikėjoišsisuktiišpadėties,pa
mačiau,kadpabendrautisudidesnegru
pežmoniųgalibūtivisaiįdomu.Irkad
ašgaliu,kadtaiįmanoma.

„Būdamasgidasįgyvendinunorąkurti“

R.
U
n
gu

rė
s

n
uo

tr
.

Al ber tas Kaz laus kas: 

KaikalbagidasAlbertas
Kazlauskas,iniciatyvos
„Gatvėsgyvos“pradininkas,
dviejųknygųapieVilniaus
miestoperiferijąautorius,
atrodo,lygpoezijąskaitytų.
Ramus,malonusbalsotemb
rasaplinkkuriaharmoniją,
masinasužinotidaugiau:apie
Vilnių,joistoriją,pamirštas
vietas,ošiandien–irapie
gidoprofesijossubtilybes.
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– Žmo nių, ku rie bai gė gi dų kur
sus, dau gy bė. Kaip ma nai, ko dėl vie
ni jų sėk min gai pra de da veik lą, o 
ki tų gi do pa žy mė ji mas nu gu la stal
čiu je?
–Manogidopažymėjimasirginugu

lėstalčiuje.Gerampusmečiui,jeigune
metams.Galbūtreikianuoširdžiaiįdė
tidaugdarbo,stengtisdėlžmonių,kad
jiemsbūtųįdomu.Irviskas.

– Ar ga li pa pa sa ko ti, kaip at ro do 
ta vo dar bo die na?
–Rašaudienoraštį.Paprastą,ranka,

nesmanlabaipatinkarašytiranka.Tai
yrapirmasdalykas,kurioimuosiatsi
kėlęsrytą.Labaigerairytąpradėtibe
jokiųtrikdžių,betelefonų,socialinėsme
dijos.Parašaudienoraštyjeapietai,kas,
tarkime,vakarįvykoreikšmingoarne
reikšmingo.Užverčiujįirpradedudie
ną.Odarbodienaprasidedalabaiįvai
riai.Tasgerasisatvejis–kaiišvakaro
susiplanuojudarbus,užsirašau,kąda
rysiurytoj.Jeigutonepadarau,pritin
giu,tadadienatampachaotiškesnė.Bet
šiaipbūnalabaiįvairiai–kartaiskokie
norsskubūslaiškaiarbaskambučiai
pradedapulti.
Kartaispasitaikoramesnėdiena.Bū

na,kadgaliusauleistikokįtrečiadienį
sėstiantdviračioirpavažinėti.Tadsta
bilumonėra.Ikikarantino,vertinantvi
susmetus,vidutiniškaipermėnesįves
davauapiepenkiolikaekskursijų.Įskai
čiuojuirprivačias.Vadinasi,kasantrą
dienąpoekskursiją.

– Re gis, iki šiol ne ma žai jū sų eks
kur si jų vyks ta Vilk pė dė je, Nau ji
nin kuo se ir ki tuo se pra mo ni niuo se 
ra jo nuo se, taip pat Žvė ry ne. At ro
do, kad dau giau sia dė me sio ski ria
te ne toms vie toms, ku rio se daž niau
siai lan ko si tu ris tai.
–Manpačiamįdomiausiatai,kasto

liaunuocentro.Jeikasnorsišmestųiš
lėktuvo,kogero,manbūtųsavotiškai
įdomupasidairytibetkur,kurVilniuje
pataikyčiaunusileistiparašiutu.Jeigu
manpavykstapačiamsavesudominti,
taiatrodo,kadirkitiemsbusįdomu.Pa
siruošimasekskursijomsįtokiasmažiau
lankomasvietasvykstavisiškaikitaip.
Informacijąreikianetikišmokti,betir
jossurasti.Kadreikiaieškoti,manla
baipatinka.Kitasaspektas:kaikūriau
pirmuosiusmaršrutus,sąmoningaiieš
kojaunišoskitosegeografinėsevietose.
Beto,galvojauapietai,kadesunaujo
kas.Maniau,jeiiškartoeisiuįSena
miestį,bandysiukąnorspasakoti,man
galibūtilabaisunku,nesyragerokaila
biaupatyrusiųžmonių,kuriečiadirba.

– At ro do, kad įž vel gia te dau gy bę 
tei gia mų sa vo dar bo as pek tų. O ko
kie bū tų nei gia mi?
–Dabartinėsituacija,koronavirusas

viskągeraiiliustruoja.Kovomėnesio
pradžiojeatrodė,jogšiemetaibusfan
tastiški.Tikrailabaidaugbuvopriva
čiųužsakymų.Darboperakis.Irstaiga

perdienąviskasišsijungia.Liekaabso
liutusnulis.Visiužsakymaiatšaukia
mi.Dabardirbame,kaikąkuriame,tik
raiskiriamelaiko.Daugdarome.Bet
nežinome,argalėsimegrįžtiįšiąvietą
iruždirbti.Ovalgytireikia.Tadnesta
bilumasyravienasneigiamųgidodar
boaspektų.Okitasdalykasyradarbas
sužmonėmis.Turibūtivisadareprezen
tatyvus,pasiruošęsartimamkontaktui.
Negalibūtiblogainusiteikęs,paniuręs.
Negalisirgti.Kažkadatekosergantan
ginavestiekskursiją.Norėjositikkuo
greičiaueitinamo.Beto,šiojesrityjeyra
nemažakonkurencija.Jiaugakasmet.
Kaipradėjau,įniekąnežiūrėjau.Da
riau,irviskas.Betdabarmatau,kad
pastaraisiaismetaislabaipadaugėjoeks
kursijųpoVilnių.Konkurencijaaštrėja.
Visadaturigalvotiapieišlikimą.Bettai
galiojabetkokiamverslui.Kartaispa
sitaikoirtaip,kadbūnasunkudirbti,
kadnevisinorėjoekskursijoskaippas
laugos.Dažnaiekskursijasužsakoįmo
nėssavodarbuotojams.
Būna,kaddutrysžmonės,iniciato

riai,tikraidega,jietikrainori,ovisiki
tiatvestiperprievartą.Tadapačiamne
malonudirbti.Tasdvivalandasatvaikš
tau,betnoriugreičiaubaigti,nesatro
do,kadkankinužmones.Tokiayradar
bosužmonėmisspecifika.

– Ką stu di ja vo te ir kaip nusp ren
dė te, kur sto ti? Kaip pa si rin ko te pir
mą ją pro fe si ją?
–ĮstojauįMykoloRomeriouniversite

tą,finansųekonomiką2009aisiais–
krizėsmetais.Tadavisibegalobuvosu
sidomėjęekonomika.Irvisųtėvaikal
bėjoapiepinigus.Taipnutiko,kadiraš
įstojauįfinansųekonomiką,norspa
raiškojerašiauirgrafinįdizainą,irlei
dybą,irpolitikosmokslus...Tiksliaine
žinojau,konoriu,laikiaunetšešisbran
dosegzaminus–tiek,kiekbuvoleidžia
ma.Įdomu,kadtaismetaismūsų,finan
sųekonomikospirmakursių,buvotrys
šimtaišešiasdešimt.Buvosudarytadvy
likagrupių.Čia–visiškasrekordas.Pap
rastaibūdavovosvienadvigrupės.
Tuometutikraibuvodaugiauargu

mentųrinktistokiąspecialybęneinesi
rinkti.Krizė,viskasgriūva.Tadagal
voji,galirgeraibūtųišmanytiekonomi
ką.Manfinansųekonomikosstudijos
davėtikraigerųbaziniųžinių.Dėltoda
bargaliugeriausuprastitai,kaipvis
kasveikiapasaulyje.Tačiaumanyjevi
sadabuvodvikariaujančiospusės–vie
nakūrybinė,kitaracionalesnė.

– Dar mi nė jo te, kad dir bo te ug nia
ge siu. La bai ori gi na li pa tir tis. Ar 

ga li te dau giau pa pa sa ko ti apie šią 
pa tir tį? Gal esa te iš ban dęs ir dau
giau pro fe si jų, nes kai čiuo jant dar
bo ban ke?
–Ugniagesiupradėjaudirbti2009ai

siais,taispačiaismetais,kaipradėjau
studijuoti.Manotėtisbuvogaisrininkas
daugybęmetų.Irjismanepaskatinotap
tiugniagesiu.Sako,šiaismetaisbussu
kurtapaskutinėgrupė,kuriturėsmo
kytisdumėnesius,vėliaulaikotarpisbus
pratęstasikidevyniųmėnesių.Kaiptik
buvovasara.
Pabaigiaukursus,pradėjaudirbti.Ir

taipdirbau,kolstudijavau,pusketvirtų
metųgesinaugaisrus.Buvolabaiįdo
musdarbasirtikrailabaioriginalipa
tirtis.Tasdarbasvisaikitoks.Tačiauvi
sadasuvokiau,kadčialaikina,kadtai
nėramanosritis.

– Ką ga lė tu mė te pa tar ti ki tiems 
žmo nėms? Kaip sėk min gai pa si rink
ti ar pa keis ti pro fe si ją?
–Turbūtnėraniekogeresnioneinebi

jotiirpabandyti.Jeigužmogusnoripa
keistiprofesiją,turėtųpagalvotiapietai,
kasblogiausiagalinutikti,jeijisišeisiš
darbo.Kiekžinau,visi,kurieišeinaiš
nemėgstamodarbo,visiatsiduriaten,
kurgeriau.Taippatpatarčiauprisimin
ti,kadjaunystėyradabar.Irjilabaigrei
taigaliprabėgti.
Vėliaugalinebebūtigalimybiųtaip

mobiliaiviskąkeisti.Metamsbėgant,
jeibūsiišbandęstikvienąsritį,galitie
siognebebūtitokspaklaususdarborin
koje.Galųgaleirpačiambusbaisu,at
eiskitigyvenimoetapai.Šeima,vaikai,
galbūtreikėssergančiustėvusprižiūrė
tiirpanašiai.Irtadamobilumasbuskur
kasmažesnis.Kaiesijaunas,turikur
kasmažiauįsipareigojimų,taireikia
įvertinti.Būna,žmonėsturipaskolųir
nebegalipriimtiryžtingųsprendimų,
nestikraigalibūtididelėrizika.Ojau
nam–pirmyn.
Kasgalinutikti?Jeigustogąviršgal

vosturi,kadirgyvenisutėvais,tada
viskasgerai.Galigalirtėvainepalai
kyti,betkądarysi,vistiekreikiaban
dyti.Tiesiogdaryti.
Bendraspatarimasšiemslaikams–

mokytissusikaupti.Todabardaugkam
trūkstaarvisdažniauimatrūkti.Tai
galilabaitrukdytikąnorspasiekti.Bū
na,kadžmonėsbandoimtisveiklos,bet
negalipabaigtiikigalo.Meta,vėlieško
kitos.
Tačiaurealiaitaipniekoirneparagau

ja,tikkaikącapteli.Todėlreikianebi
jotiskirtilaikotam,kąsuplanavai.Gal
taiužtruksilgiau,tačiautiktaipįma
nomaįkąnorsįsigilinti.

Šisinterviuparengtasprojekto„Euroguidance“iniciatyva.
Daugiauinformacijosapieprojektą:www.euroguidance.lt.
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ManokelionėįBriuselįprasidėjoneta
da,kaisusikroviaulagaminusirsėdau
įlėktuvą,odauganksčiau–kaitiksu
žinojau,kadpatekautarpžmonių,kurie
važiuosįmainus.Nuotadaviskastapo
kitaip,pradėjautvarkytidokumentus,
ieškoti,kurgyventi,morališkainusitei
kiaupaliktidraugusiršeimątoliiril
gam,bettaibuvogeriausiassprendimas
pervisus22manogyvenimometus.
Atėjuskelionėsdienaivelniškaijau

dinausiirbijojau.Bijojaudaugdalykų.
Keisčiausia,kadlabiaubijojaupasiklys
tiorouoste,onepasiilgtišeimosarko
norsnemokėti.Dabarsupratau,kadbai
mėyragerai.Geraibijotipasiklysti,pa
siilgtišeimos,keliautivienai,nestaiiš
stumiaiškomfortozonos.Norsesivie
nassvetimoješalyje,nežinai,kurtiks
liaieitiirkaipviskasbus,betžinai,kad
reikiaperžengtisaveirnugalėtivisas
baimesnorintdžiaugtisgyvenimu.Jau
nuopatpirmosminutėsBelgijojesupra
tau,kadšipatirtisduoslabaidaug.
Pirmosdienosbuvosunkiausios–min

tysesaukartojau,kad5mėnesiainėra
daugirjiegreitaipraeis,labainorėjau
namo.Tačiauneleidausauliūdėti,turė
jaulabaikomunikabiliąkorėjietękam
bariokaimynę,kurisupažindinosusa
vodraugais.Gyvenaustudentųbendra
butyje,taigikaskartnuėjusiįvirtuvęar
svetainęrasdavausukuopabendrauti.
Pokokiossavaitėsįvykopersilaužimas
irsuvokiau,kadgeriauirbūtinegali,
kadesulabailaiminga.
Prasidėjokelionės,vakaraisudrau

gais,nebuvodienos,kadneturėčiauveik
los,irtaibuvonuostabu!Žmonės,kurie
pradžiojebuvotiesiogdraugai,tapoge
riausiaisdraugais–manošeima.Ikišiol
palaikomeryšį,dažnaisusirašome,su
siskambiname,aplankomevienikitus
irtikiu,kadtaipbusirateityje.
Kaiesilaimingas,laikasbėgalabai

greitai,todėlnejučiomartėjostudijųmai
nųpabaiga.Nenorėjau,kadviskastaip
greitaibaigtųsi,todėlparašiaulaišką
koordinatoreidėlstudijųpratęsimo.Tai
buvoantrasnuostabussprendimasma
nogyvenime.Prasitęsiaustudijasirli
kaudarvienampusmečiui.
StudijųkokybėBriuselyjelabaiaukš

ta,dėstytojųanglųkalbosžinioslabai
geros,dalykopateikimastaippatšiek
tiekkitoksneipasmus:daugiaudalija
masipatirtimi,diskutuojama.Visiaka
deminiaidalykaibuvolabaiskirtingi,
pradedantnuokreditųskaičiaus:Lietu
vojedalykasdažniausiaituri5ECTS
kreditus,oten3ECTS,todėlperpus
metįreikiamokytisdaugiaudalykųno
rintsurinkti30arba60kreditų.
Kitasdalykas,kurisskyrėsinuoVU

paskaitų,–egzaminassudarovisąbalą,
nėraišskaidytasįkeliasdalisirtaipa
daroegzaminųsesijąganėtinaisudėtin
gą,nesviskaspriklausonuovienoegza
mino.Kaipirvisur,yrasavųpliusųirmi
nusų,betstudijųkokybėnėkieknenuvy
lė,kaiptikpaskatinotoliaumokytisir
tvirtintižinias,taippatparodė,kuristu
dijųkryptismanbūtųtinkamesnė.
Šipatirtisdavėlabaidaug,pradedant

tokiaispaprastaisdalykaiskaipgeres
nėsanglųkalbosžinios,pasitikėjimassa
vimi,norassiektikonorsdaugiauirnuo
lattobulėti.Dabarįviskąžiūriupapras
čiau,visussunkumuspriimukaipiššū
kius,kurieleidžiatobulėtiirpasiektidau
giau,neituriudabar.Keliautitapokur
kaspaprasčiau,nesturiudraugųvisa
mepasaulyje,irjeigutikyranoroirlai
ko,sėduįlėktuvąirkeliauju.Iki„Eras
mus+“tonebūčiaugalėjusipadaryti.
Šipatirtispaveikėmanotolesnįgyve

nimą–grįžusįVilniųmanopožiūrisnet
įmažiausiassmulkmenastapokitoks.
Netirpatsmiestas,kurisanksčiaubu
volabaiartimas,tapovisaikitoks,labai
daugkaspasikeitė,tačiaudžiaugiuosi
šiaispokyčiaisirtikrainenorėčiau,kad
viskasbūtųtaippat,kaipbuvopriešiš
vykstant.

Ag nė Balt rū nai tė
Vilniausuniversitetovadybosir
versloadministravimostudentė

Me tai, ku rie pa kei tė ma no gy ve ni mą, 
ar ba „Eras mus+“ Briu se ly je

„Erasmus+“daugiaunei30metų
suteikiastudentamsgalimybęišvykti
semestruiardviemstudijuotiužsienio
aukštosiosemokyklosearbaatlikti
praktikątarptautinėseįmonėse.
Daugiauinformacijos
www.erasmus-plius.lt
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„Erasmus+“studentųatsiliepimai:

„DarstudijuodamasLietuvojegirdė
jaudauggeroapieVokietijosteisėssis
temąirjosuniversitetus,tačiauapieKy
lioKristianoAlbrechtouniversitetąži
nojaunedaug–apsispręstipadėjotai,
kadKylisyranepertolinuoLietuvosir
tuometutaibuvovienaišnedaugelio
galimųstudijųkrypčių“,–savo,trečia
kursio,svarstymusprisimenateisębai
gęsTadas.„Daugmokiausi,nepraleidau
nėvienospaskaitosirsemestrąužbai
giaupuikiai.Egzaminuspastokiuspa
sauliniogarsoteisėsprofesoriuskaipRo
bertasAlexyišlaikiauaukščiausiaispa
žymiais„Erasmus“sistemojeirgrįžauį
Vilniųkupinasgeriausiųįspūdžių“,–pri
simenaTadas,išpradžiųvisdėltoneri
mavęs,kaipseksisstudijuotisudėtingus
teisiniusdalykusvokiečiųkalba.

Ta das,Vilniausuniversitetas

Klausiamas,kogalėtųpalinkėtitiems,
kurieplanuojarinktisstudijasarbaprak
tikąpagal„Erasmus+“programąužsie
nyje,Tomasnedvejodamasatsakė,kad
visiemsrekomenduotųišsikeltiambicin
gustikslusirnebijotipriimtinaujųgy
venimoišbandymų,nesvisosbaimėsyra
tikiliuzija.Jomanymu,būtinapasinau
dotigalimybėmis,nesjeitikraikonors
nori,viskasyraįmanoma.

To mas,
Lietuvossportouniversitetas

„Svarbiausianebijotiirpasiryžti.At
rodo,jogkeliautivienamįsvetimąšalį,
kurkalbamakitakalba,yralabaibai
su,tačiaubaisuvisiems.Netjeiišvyksi
vienas,niekuometnebūsivienas.Beta
vęs,busdar20,30ar100kitųlygiaito
kiųpatvienųžmoniųišskirtingųpa
sauliokampelių,kuriejaupopirmosdie
nostapsdraugaisamžiams.Tokiagali
mybenepasinaudotiyrakvaila,nestai,
kąpatiriišvykęs,yranepakartojamair
žodžiaisnenupasakojama,toneperteiks
jokiosfotografijosirneaprašysjokios
knygos.Neveltuisakoma„Once„Eras
mus“,always„Erasmus“,nestaiišliks
širdyjevisamgyvenimui.Patikėkit,juok
sitėsprisiminę,kaipišpradžiųbijojote,
oatėjuslaikuiišvyktiverksite,nesne
norėsitegrįžtinamo.Žinau,nespatitai
patyriau.“

Ka ro li na,
VytautoDidžiojouniversitetas

„Vienuarkituatveju,turintnegalią,
vyktipagal„Erasmus+“mainųprogra
mątikraiverta.Svarbiausiapriešprii
mantšįsprendimąpasidomėtiapiedo
minančiouniversitetogalimybespriim
tižmogų,turintįvienokiąarkitokiąne
galią,svarbuišsiaiškintiapiegyvena
mąjąvietą,kuribūtųpritaikyta,pasi
domėtiapiegalimybęgautipapildomą
finansavimą,jeitikjisbūtinasasmeni
niamsporeikiams.Reikiatiesiogišdrįs
tiišeitiiškomfortozonosirpatirtinau
jųįspūdžių.“

Ieva,Vilniausuniversitetas

27132211
ISPANIJA

LIETUVA

LATVIJA

2074

1558

2107

VOKIETIJA

ITALIJAPORTUGALIJA

„EraSmuS+“ProgramoSDaLyviaitEigia:

76 %
Įgijoprofe
siniųžiniųir

įgūdžių

90 %
Atsirado
didesnis

pasitikėji
massavimi

27 %
Susirado

savogyve
nimo

partnerį

87 %
Pagerino

bendravimo
irkomuni

kacijos
įgūdžius

99 %
Susirado
naujų

draugųiš
kitųpasau

liošalių

Šaltinis:EuroposKomisijosinformacinėsistema,20200610

vyKDamiį„EraSmuS+“LiEtuviaiDažniauSiairEnKaSišiaS
šaLiS(2014-2020 m. duomenys)

2014-2020m.„EraSmuS+“StuDijųgaLimybEPaSinauDojo

Pirmojivietatarpprogramoje
dalyvaujančiųšalių!

Programojedalyvavę
Lietuvosstudentaisudaro
didžiausiąpopuliacijosdalį,
lyginantsukitomisšalimis

0,8‑%

21 860 studentų
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Solidarumassusavostuden
taisirjųšeimomis,taippat
prieinamosstudijosvisiems
gabiemsstudentamsbeiš
imties–tokiosfilosofijosjau
nevienusmetuslaikosiKlai
pėdojeįsikūręsirstudentųiš
daugiaukaippusšimčiopa
sauliovalstybiųturintisLCC
tarptautinisuniversitetas.

Kasmetperpusęmilijonoeurųįvairioms
paramosiniciatyvomsirstipendijoms
skiriantiaukštojimokyklaCOVID19
krizėsakivaizdoješiofondonetiknesu
mažino,betirgerokaipadidino.
Studentamsjauišdalintadaugiaunei

600tūkst.eurųparamos,100tūkst.eu
rųskirtanaujomsstipendijomsirįmo
kųatidėjimoprogramoms,taippatvisi
beišimtiesstudentaiužartėjančiusaka
deminiusmetusmokės10proc.mažes
nesstudijųįmokas.Taipbendrafinan
sinėparamastudentamsišaugobeveik
ikimilijonoeurų.

Lėšųstoka–nekliūtis

ŠiaurėsAmerikojeįprastąišsilavinimo,
studijųorganizavimoirvadybosmodelį
sėkmingaiLietuvojepritaikęsLCCtarp
tautinisuniversitetas,netrukusšvęsian
tisveiklostrisdešimtmetį,ištenykščių
universitetųperėmėirstudijųfinansa
vimobeifinansinėsparamostradicijas.
Akademiniopažangumostipendijos

skiriamosakademiškaistipriemsstu
dentams,tuometufinansinėpagalba
skiriamaindividualiai,atsižvelgianttiek
įstudentųpažangumą,tiekįšeimosfi
nansinęsituaciją.
„Taipuniversitetodurysplačiaiatsi

veriavisiems,kurieatitinkamūsųaukš
tusstojimokriterijus,nepriklausomai
nuojųšeimųfinansiniųpajėgumų,–sa
kėLCCtarptautiniouniversitetorekto
rėdr.MarleneWall.–Universitetasnuo
latskirdavo,skiriairskirsdauglėšųga
biemsirfinansiškaijautriemsstuden
tamsremti,nesmanome,kadlėšųsto

kaniekadaneturėtųtaptikliūtimisiek
tisavosvajoniųiružsibrėžtųtikslų.“
Kadkasmetgalėtųskirtimažiausiai

500tūkst.eurųfinansineiparamai,LCC
yraįkūręsspecialųfondą,priekuriosva
riaiprisidedairuniversitetorėmėjaivi
samepasaulyje.
Asmeninesstipendijasskirianetik

pavieniaimecenatai,absolventaiirtarp
tautinėssudėtiesLCCdirektoriųtary
bosnariai,betirįvairiosorganizacijos
išvisopasaulio.
Taisuteikiagalimybęfinansiškaijaut

riemsstudentamskompensuotinuo10
iki100proc.studijųkainos.

Fondaspadidintas100tūkst.eurų

Šiemet,vosprasidėjusCOVID19su
keltaiglobaliaikrizei,tapoaišku,kad
dėljosgalinukentėtistudentųirjųšei
mųfinansai.Beto,peršimtąstudentų
netekogalimybėspervasarosatostogas
išvyktidirbtiįužsienįpagaluniversite
tokuruojamąprogramą„Work&Tra
vel“irtaipužsidirbtipinigųstudijoms
apmokėti.
„Todėlbuvonuspręstaoperatyviaiim

tispriemonių.Vienmetinisfinansinės
paramosfondasbuvoiškartpadidintas
100tūkst.eurų.Nedelsiantpristatytos
irnaujosiniciatyvos,kuriosturipadėti
įkebliąfinansinęsituacijąpatekusiems
arbaekonominiuspandemijospadari
niusdartikpajausiantiemsstudentams
irjųšeimoms.Papildomaibuvopasiūly
ta10proc.nuolaidastudijųįmokomsuž
2020–2021akademiniusmetusvisiems
universitetostudentams.Vienšiosini

ciatyvosvertėsiekiaper200
tūkst.eurų“,–apienaujovespa
sakojodr.M.Wall.
Keliskartusbuvopadidintas

irnenumatytomsaplinkybėms
skirtasfondas,kuriolėšomisjau
daugelįmetųgalėjonaudotisį
kebliąfinansinępadėtįnetikė
taipatekęstudentai,pavyzdžiui,
darbostaiganetekusvienamiš
jųšeimosmaitintojų.
Taippatįsteigtasir100tūkst.

eurųįmokųatidėjimofondas.
ŠiamfonduipinigųskyrėLCC
direktoriųtarybospirmininkas,

verslininkasišJAVJohnasMcQuaigas,
iniciatyvąskyręsirfondąpavadinęssa
votėvoDouglasoJ.McQuaigovardu.
„ŠiuopasauliuiirLietuvainelengvu

laikotarpiuprivalomenetikužtikrinti
sklandųuniversitetodarbą,betirpasi
rūpinti,kadvisistudentaiturėtųgali
mybęrudenįsugrįžtistudijuoti,onau
jųstudentųnetiknesumažėtų,betir
padaugėtų“,–teigėuniversitetorektorė
dr.M.Wall.

ukrainietėstudijuojanemokamai

GeriausiaiLCCtarptautiniouniver
sitetostudijųfinansavimosistemosefek
tyvumąatskleidžiakonkretūsšiomis
priemonėmispasinaudojusiųstudentų
pavyzdžiai.
Vostikįstojusiįšįuniversitetąukrai

nietėJulijaRusianovskaiškartgavospe
cialųJaunojomokslininkoišUkrainos
apdovanojimą,kurisgarantavojainet
90proc.studijųįmokoskompensavimą.
Bešioapdovanojimo,merginadargavo
irRektoriauslyderystėsstipendiją,otai
ukrainieteiužtikrinogalimybęateinan
čiustrejusmetusuniversitetestudijuo
tinemokamai.
„Šiparamamanleidokoncentruotisį

studijas,judėtisavosvajoniųlinkirvi
siškainejaustinerimoirspaudimodėl
to,kaipsušeimasugebėsimesusimokė
tiužstudijas“,–pasakojoJ.Rusianovs
ka,gavusinetdviLCCtarptautiniouni
versitetoįsteigtasstipendijas.
Kątikbakalaurostudijasbaigusimer

ginajauyrapriimtaįmagistrostudijas
FordhamouniversiteteNiujorke.

ciatyvosvertėsiekiaper200
tūkst.eurų“,–apienaujovespa
sakojodr.M.Wall.

irnenumatytomsaplinkybėms
skirtasfondas,kuriolėšomisjau
daugelįmetųgalėjonaudotisį
kebliąfinansinępadėtįnetikė
taipatekęstudentai,pavyzdžiui,
darbostaiganetekusvienamiš
jųšeimosmaitintojų.
Taippatįsteigtasir100tūkst.

eurųįmokųatidėjimofondas.
ŠiamfonduipinigųskyrėLCC
eurųįmokųatidėjimofondas.
ŠiamfonduipinigųskyrėLCC
eurųįmokųatidėjimofondas.

direktoriųtarybospirmininkas,

Uni ver si te to reak ci ja į CO VID‑19 – 
tūks tan čiai eurų stu den tams pa rem ti

14 studijosirkarjera



Aud ro nė UR V E LY TĖ

Ateinantysmokslometaibusantri,kai
AlytauskolegijaInžinerijosirbiomedi
cinosfakultetepakviesstudijuotikine
ziterapijos–gydymojudesiu.
Taispecialybė,kuriosporeikisspar

čiaididėja,ošiosaukštosiosmokyklos
parengtastudijųprogramagavoaukš
čiausiusįvertinimus.

įsidarbinti–didelėsgalimybės

PasakAlytauskolegijosdirektoriaus
pavaduotojostrateginėmspartnerys
tėms,atliekančioInžinerijosirbiomedi
cinosfakultetodekanofunkcijasSigito
Naruševičiaus,kineziterapijosstudijų
programabuvokuriamaįvertinusjos
poreikįbeigalimybiųįsidarbintiregio
nebarometrą:buvokonsultuojamasisu
PietųLietuvojeveikiančiomissveikatos
priežiūrosbeireabilitacijosįstaigomis,
taippatsuUžimtumotarnyba.
PastaruojumetuirDruskininkuose,

irBirštonestatomosnaujossanatorijos
irSPAcentrai,Alytausregioneplėtoja
mosintegraliosslaugospaslaugos,ku
riasteikiantbūtinikineziterapeutai.
Šiomsįstaigomslabaitrūkstaspecialis
tų,kurienetikdirbtų,betirgyventųšia
meregione.
Betikipat2019ųjųrudensneiAly

taus,neiMarijampolėsapskritysekine
ziterapeutainebuvorengiami.
„Pastaruojumetušiųspecialistųpo

reikissparčiaididėja.Viena,plečiasiSPA
verslas,kuriamekineziterapijaiskiria
madaugdėmesio.Antra,keičiantisde
mografineisituacijai–gerėjantsveika
tosapsaugaiirilgėjantžmoniųamžiui,
didėjairkineziterapijospaslaugųporei
kis,neskineziterapeutas–pirmasisspe
cialistas,kurispadedaįveiktiskausmą
potraumų,ligų,operacijųaratsiran
dantįsenstantorganizmui“,–paaiški
noS.Naruševičius.
Svarbusrodiklisirkineziterapeutų

skaičius.Lietuvojevienasspecialistas
tenka4700gyventojų,Estijoje–3500,
Italijoje–1450,Švedijoje–600.Taigi
mūsųšalyjejųdarlabaitrūksta,oįsi
darbinimogalimybės–didelės.
Alytauskolegijoskineziterapijosstu

dijųabsolventaigalėsdirbtiįvairiųlygių
asmenssveikatospriežiūrosįstaigose,
ambulatorijose,poliklinikose,slaugosli
goninėse,sanatorijose,sportoklubuose,
šeimossveikatosklinikoseirkitur.
„Visdaugiaužmoniųdarbodienąlei

džiapriekompiuterių,otoksdarbopo
būdisdaroneigiamąpoveikįkaulųir
raumenųsistemai.Taigikineziterapijos
paslaugųporeikisirtoliauaugs,absol

ventųįsidarbinimogalimybėsirtoliau
didės“,–neabejojoS.Naruševičius.

Konsultuojagarsusišeivis

PasakS.Naruševičiaus,rengiantkine
ziterapijosstudijųprogramąmetodinę
paramąteikėpasaulyjegarsuskinezite
rapeutas,buvęsalytiškisShmuelisTat
zas,gyvenantisirdirbantisNiujorke.
„Taimanotėvųbendraamžis,oirmū

sųkolegijosvienadėstytojųvaikystėje
gyvenosujuokaimynystėje.Taigisvar
būssaitaiShmueliuiikišiolpadėjoiš
saugotisąsajassugimtine.Jiskasmet
atvykstaįLietuvą.Būtentjopaprašiau,
kadkuriantstudijųprogramąjismus
konsultuotų.Popernykščiovizitojisįkū
rėsavoparamosfondą,kuriolėšomis
busremiamimenininkai,kuriemsrei
kiakineziterapeutųpagalbos,taippat
geriausikineziterapijosspecialybėsstu
dentai“,–sakėS.Naruševičius.
Taigi,atsižvelgusįstudijųprogramos

konsultantųrekomendacijas,studijųpro
cesetaikomoslazeriųtechnologijosdės
tantmuzikosterapijos,fizioterapijos,hid
roterapijos,fitoterapijoskursą.Ateityje,
kainebelikskoronavirusopandemijos
sukeltųsuvaržymų,Sh.Tatzasatsiųsį
kolegijądėstytiirsavospecialistų.

Perėmėvokietijosmodelį

Darvienabūsimiemsstudentamssvar
bižinia–formuojantkineziterapeuto
profilįremtasiVokietijos„Weserbergland“
klinikospatirtimi.
„JAVbeiEuroposkineziterapijosmo

kyklosskiriasi.Amerikiečiaidaugiaudė
mesioskiriaemocineipacientobūsenai,
europiečiai–skausmokilmei,jamgydy

ti.Ašpatsnagrinėjauįvairiųšaliųkine
ziterapijosmokyklas,kolapsistojometies
Vokietija“,–pasakojoS.Naruševičius.
Pagal„Weserbergland“klinikojeįdieg

tąpacientųsaugosprogramąypačdaug
dėmesioskiriamaligassukeliančiųmik
roorganizmųpernešimoprevencijai.Per
visaskineziterapijosprocedūrasnaudo
jamimoderniausidezinfekcijosmetodai
irpriemonės.Išskirtinisdėmesysklini
kojetenkairpacientųbeipersonalodva
sineigerovei.Jojetaikomatokiaspecia
listųrengimosistema,pagalkuriąbend
radarbiaujamasuaukštojomoksloinsti
tucijomis,rengiančiomiskineziterapijos
specialistus.Tokiąpatnorimasukurtiir
Lietuvoje.

Kineziterapija:studijos,kuriosnenuvils
Nesportiškumasirstiprumas,betmokantisįgytosžiniosirjudesiųtikslumaslemiakinezite
rapijossėkmę.Taispecialybė,kuriąįgijusiejivieniemspacientamspadedaįveiktiskausmą,
kitiems–sustiprėtipotraumųarsunkiųligų,tretiems–tiesiogatgautijėgas.

PirmiauSia–žinioS,
Poto–PraKtiKa
● Teorinėmskineziterapijosžinioms
įtvirtintipraktikojeįdiegtaSimuliacinių
mokymųintegracijosvaldymosistema
–tokiąlaboratoriją,skirtąpirmosios
pagalbosįgūdžiamsįgyti,Lietuvoje
turitikAlytauskolegija.Studentai,
susiskirstęgrupėmispotris,jojeatlieka
gaivinimomanipuliacijassumuliažais,
otainuotoliniubūdustebiKrizių
tyrimocentrasKaune.
● AlytauskolegijapirmojiLietuvoje
gavoSveikatosapsaugosministerijos
pritarimąKineziterapijosstudijųprog
ramaivykdyti.
● Pasikeituskineziterapijospaslaugų
licencijavimotvarkaibusleidžiamašių
paslaugųteikimuužsiimtiirfiziniams
asmenims.Taigijaupirmoslaidos
absolventaiturėsgalimybęverstis
privačiakineziterapijosveikla.
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