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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ PRIĖMIMO 2020 M. KONKURSINIO BALO
SUDARYMO PRINCIPAI IR KITI KRITERIJAI
1. Konkursinis balas stojantiesiems į Marijampolės kolegiją formuojamas pagal pagrindinius ir
papildomus kriterijus.
2. Pagrindiniai kriterijai stojančiojo konkursiniam balui sudaryti yra 4 brandos atestato dalykų
įvertinimai. Brandos atestato dalykų įvertinimai padauginami iš svertinių koeficientų ir susumuojami.
Stojantiesiems į pedagogikos studijų krypties programas privalomas motyvacijos įvertinimas. Už
motyvacijos įvertinimą papildomi balai nepridedami.
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3. Papildomi kriterijai stojantiesiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas
yra kiti mokymosi pasiekimai ar socialiai aktyvi veikla. Prie konkursinio balo gali būti skiriama
papildomų balų:

Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (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
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (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
Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo
srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios
švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienų
metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra
ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne
trumpesnė nei 6 mėnesiai
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4. Už kitus pasiekimus stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas prie iš vidurinio
išsilavinimo dokumente pateiktų mokymosi rezultatų suskaičiuoto konkursinio balo (turi būti ne
mažesnis kai Švietimo ir mokslo ministro nustatytas minimalus balas) pridedami papildomi balai
Kriterijus
Ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose
Baigta tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programa
Baigta Marijampolės kolegijos studijų programa
Baigta aukštoji mokykla
Baigta aukštesnioji mokykla
MarKo moksleivių akademijos pažymėjimas
Baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo
vaikų švietimo mokyklų dailės programas, muzikos mokyklas (taikoma tik
stojantiems į vaikystės pedagogikos studijų programą)
Baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas (taikoma tik stojantiems į
informatikos inžinerijos krypties studijų programas)
Baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų dailės programas ar turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją
(taikoma tik stojantiems į vadybos krypties studijų programą)
ECDL pažymėjimas (pradmenų ar pagrindinio kurso) (taikoma tik
stojantiems į technologijų ir informacinių mokslų studijų krypčių grupės
studijų programas)
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5. Minimalūs reikalavimai stojantiesiems nustatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministro 201708-30 įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ (2019-08-31
redakcija).
6. Minimalų konkursinį balą stojantiems 2020 metais nustato Švietimo, mokslo ir sporto
ministras iki 2020-06-01. Minimalus konkursinis balas taikomas visiems stojantiems į Marijampolės
kolegiją.

7. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami Švietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatytas tvarka.
8. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Asmenų, baigusių vidurinio
ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas vykdomas, vadovaujantis Švietimo,
mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyta tvarka.
9. Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017-01-04 įsakymu Nr. V-9, (2017-0729 redakcija), užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, atvyko į
Lietuvos Respubliką, pradėjo mokytis 8–12 ar gimnazijos I–IV klasėse ir vidurinį išsilavinimą įgijo
Lietuvoje, pridedamas 1 papildomas balas.
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