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VšĮ KOLPINGO KOLEGIJA
STUDENTŲ PRIĖMIMO 2016 METAIS TAISYKLĖS
1. Studijų programų sąrašas.
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Specializacija

Mokymosi
forma ir
trukmė (m.)
N
I

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
653N80006

EKOTURIZMAS

653M90005

TEISĖ

653L50005

SOCIALINIO DARBO
VADYBA








Socialinė sauga
Viešasis administravimas
Vykdymo procesas
Teisinis smulkaus ir
vidutinio verslo
aptarnavimas
Socialinių paslaugų
organizavimas
Atvejo vadyba

3

4

Turizmo ir poilsio profesinis bakalauras

3

4

Teisės profesinis bakalauras

3

4

Socialinio darbo profesinis bakalauras

3

4

Verslo profesinis bakalauras

3

4

Socialinio darbo profesinis bakalauras

3

4

Viešojo sektoriaus finansų apskaitos
profesinis bakalauras

653N10013
653L50010

653N43001

SOCIALINIS VERSLAS
VAIKO GEROVĖ IR
SOCIALINĖ APSAUGA
VERSLO IR VIEŠOJO
SEKTORIAUS
FINANSŲ APSKAITA

-

Santrumpos: N – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma.

2. Konkursinio balo sandara.
II-asis
dalykas
II-ojo
(brandos
dalyko
egzaminas
svertinis
arba metinis koeficientas
pažymys)
Socialinių mokslų sritis

I-asis dalykas
(brandos
egzaminas)

I-ojo dalyko
svertinis
koeficientas

Ekoturizmas

istorija

0,4

matematika

0,2

Teisė

istorija

0,4

matematika

0,2

Socialinio darbo
vadyba

istorija

0,4

matematika

0,2

Vaiko gerovė ir
socialinė apsauga

istorija

0,4

matematika

0,2

Socialinis verslas

matematika

0,4

istorija
arba
geografija

0,2

Verslo ir viešojo
sektoriaus finansų
apskaita

matematika

0,4

istorija
arba
geografija

0,2

Studijų programa

III-asis dalykas
(tik vienas iš išvardintų)
(brandos egzaminas arba
metinis pažymys)*

geografija / biologija/
užsienio kalba /menai
informacinės technologijos
geografija / biologija
užsienio kalba / menai
informacinės technologijos
geografija / biologija
užsienio kalba / menai
informacinės technologijos
geografija / biologija
užsienio kalba / menai
informacinės technologijos
užsienio kalba /
informacinės technologijos /
biologija / menai
geografija / istorija
užsienio kalba /
informacinės technologijos /
biologija / menai
geografija / istorija

III-ojo
dalyko
svertinis
koeficientas

Lietuvių kalbos ir
literatūros brandos
egzamino svertinis
koeficientas

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

*Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ar antruoju dalyku
2.1. Konkursinių brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių perskaičiavimas bei papildomų balų skyrimas.
Konkursinių brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių perskaičiavimas bei papildomų balų skyrimas yra vykdomi vadovaujantis Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014
m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-743 (PAKEITIMAS 2016-01-08 V-16)
Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo

3. Priėmimo vykdymas.
Studentų priėmimas į VšĮ Kolpingo kolegiją vykdomas dviem būdais:
3.1. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS (organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu paskirta priėmimo komisija, kuri dirba Kolpingo kolegijoje adresu:
Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas, tel. (8-37) 20 15 28 arba (8-37) 22 00 30, el. paštas info@kolping.lt.). Vykdomas priėmimas į:



studijų vietas, kurios finansuojamos STEIGĖJO STUDIJŲ STIPENDIJA (daugiau informacijos Kolpingo kolegijos tinklalapyje);
mokamas (valstybės nefinansuojamas – vnf) studijų vietas.
Priėmimo procedūros
Prašymų priėmimas
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas

Datos ir terminai
2016-04-01 – 2016-08-30
nuo 9.00 iki 16.00 val.
(penktadieniais iki 15.00 val.)
2016-08-30

Reikalingi dokumentai
Pateikiant prašymą





Asmens tapatybės kortelė arba pasas (originalą parodyti, kopiją
įteikti);
Prašymas su asmens fotonuotrauka (3×4 cm);
Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kiti vidurinį išsilavinimą
liudijantys dokumentai (originalą(-us) parodyti,kopiją įteikti);
Kvitas, įrodantis studijų registracijos (20 EUR) įmokos sumokėjimą
(įteikti).

Įforminant priėmimą


Pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos
egzaminus;
 Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji
mokykla);
 Visi kiti papildomą profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys
dokumentai;
 Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi
pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų
sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

*Dokumentų tvarkymo įmoka mokama į Kolpingo kolegijos sąskaitą AB SEB banke. Mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:
gavėjas
Kolpingo kolegija
gavėjo bankas
AB SEB bankas; sąskaita – LT137044060003231710
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas
dokumentų tvarkymo
mokėtojo kodas
įrašyti savo asmens kodą
Įmokos dydis
20 EUR
Atsiėmus prašymus, dokumentus arba neįstojusiems dokumentų tvarkymo mokestis negrąžinamas.

3.2. LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija Bendrajam priėmimui organizuoti) vykdomo priėmimo metu yra glimybė rinktis
NEMOKAMAS studijas Kolpingo kolegijoje – vnf/st – gaunant studijų stipendiją visoms studijų programoms:
 vyksta pagal LAMA BPO numatomas procedūras (www.lamabpo.lt) šiais terminais:
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas
LAMA BPO informacinėje sistemoje
Sesija
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija
Rezultatų paskelbimas

2016-06-01 – 2016-07-19 12 val.
2016-06-17 – 2016-07-08
Iki 2016-07-11

Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2016-06-20 – 2016-07-08

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2016-07-11 – 2016-07-12

Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

Pagrindinis priėmimas

Pirmasis etapas

Rezultatų paskelbimas

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
Likusių laisvų vietų paskelbimas

Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose
Likusių laisvų vietų paskelbimas

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų,
sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO
informacinėje sistemoje
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2016-07-13
2016-07-12 ir 2016-08-09
2016-07-23 iki 15 val.
2016-07-25 – 2016-07-28 17 val.
2016-07-29 14 val.
2016-07-29 16 val. –2016-07-31 17 val.
2016-08-03 iki 15 val.
2016-08-04 – 2016-08-05 16 val.
2016-08-06 17 val.

2016-08-06 17 val.– 2016-08-08 17 val.
2016-08-11 iki 15 val.
2016-08-12 – 2016-08-13 16 val.

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų,
kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo
egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir
studijų stipendijų.

