
 

 

 
 

VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJA 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJĄ 2023 METAIS TAISYKLĖS 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

PATVIRTINTA 

VšĮ Kolpingo kolegijos direktorės 

2023-01-17 įsakymu Nr. Įsak-49 

 
 

1.1. Studentų priėmimo į VšĮ Kolpingo kolegiją 2023 metais taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmenų, įgijusių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą 

arba jam prilygintą išsilavinimą, patvirtintą dokumentais, priėmimo į VšĮ Kolpingo kolegijoje vykdomų pirmosios pakopos koleginių studijų programų 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas, konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus ir tvarką1. 

1.2. Asmenims, 2023 metais pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas pirmosios pakopos studijų vietas, taikoma LR Mokslo ir studijų įstatymo 59 

straipsnio 1 dalis: „1. Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos 

egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos 

nustatytus kriterijus. Šių asmenų priėmimas į aukštąsias mokyklas gali būti vykdomas iki studijų pagal atitinkamą studijų programą pradžios. Konkursinių 

mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, išskirdamos pagrindinį dalyką, kiekvienais metais nustato aukštosios mokyklos ir, suderinusios su Švietimo ir 

mokslo ministerija, paskelbia jį ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų studijų metų rugsėjo 1 dienos. Šioje dalyje nurodytas priėmimo į aukštąsias mokyklas 

reikalavimas netaikomas: 

1) asmenims, įgijusiems kvalifikaciją, suteikiančią teisę į aukštąjį mokslą, pagal tarptautinių organizacijų arba užsienio valstybių švietimo 

programas; 
2) asmenims, Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki šio įstatymo įsigaliojimo; 

3) asmenims, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir atvejais atleistiems nuo valstybinių brandos egzaminų. 
TAR pastaba: 1 dalyje nustatytas reikalavimas būti išlaikiusiems bent vieną valstybinį brandos egzaminą taikomas asmenims, stojantiems į aukštąsias mokyklas nuo 2018 metų. 

1.3. Priėmimą vykdo VšĮ Kolpingo kolegijos direktorės įsakymu paskirta Priėmimo komisija. 

1.4. VšĮ Kolpingo kolegijoje vykdomos: 

1) nuolatinės (NL) studijos su dienine tvarkaraščio forma; 

2) ištęstinės (I) studijos su sesijine tvarkaraščio forma; 

3) ištęstinės nuotolinės (In) 2 studijos su sesijine nuotoline tvarkaraščio forma. 

1.5. Studentų priėmimas į VšĮ Kolpingo kolegiją vykdomas dviem būdais: tiesioginis priėmimas (vykdomas ir internetu) bei bendrasis studentų 

priėmimas per įgaliotos institucijos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) sistemą. 

1.6. 2023 m. VšĮ Kolpingo kolegija skelbia priėmimą į 1 lentelėje pateiktas studijų programas. 

                                                      
1 Užsienio šalių piliečių priėmimas vykdomas pagal VšĮ Kolpingo kolegijos užsienio šalių piliečių priėmimo į VšĮ Kolpingo kolegiją tvarkos aprašą (aktuali redakcija).  
2 Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016-12-30 įsakymu Nr. V-1168 „Dėl bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 21.1. papunkčiu, 

pirmosios pakopos studijose kontaktinio darbo, tiesiogiai dalyvaujant dėstytojams ir studentams (ne nuotolinis kontaktinis darbas), dalis turi būti ne mažiau kaip 10 procentų. 



1 lentelė 

Studijų programų sąrašas 

 

 
Valstybinis 

kodas 

 
Studijų programa 

 
Specializacijos 

Studijų forma ir 

trukmė (m.) 
Studijų kaina  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 
NL3 

(dieninė) 
I 4 

ir In5 

(sesijinė) 

NL 

(dieninė) 

I ir In 

(sesijinė) 

Studijų krypčių grupė: SOCIALINIAI MOKSLAI 

Studijų kryptis: Socialinis darbas 

 
6531JX009 

 
SOCIALINIO DARBO 

VADYBA 

• Socialinių paslaugų 

organizavimas 

• Socialinis darbas 

bendruomenėje 

• Socialinis darbas su 

pabėgėliais 

 
3 

 
4 

 

1950 

 

1300 
 

Socialinių mokslų profesinis 

bakalauras 

6531JX010 
VAIKO GEROVĖ IR 

SOCIALINĖ APSAUGA 
- 3 4 

 

1950 

 

1300 
Socialinių mokslų profesinis 

bakalauras 

Studijų krypčių grupė: VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA 

Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis 

 
6531LX048 

 
EKOTURIZMAS 

 
- 

 
3 

 
4 

 

1950 

 

1300 
 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

Studijų kryptis: Verslas 

 

6531LX121 
TRANSPORTO 

LOGISTIKA 

 

- 
 

3 
 

4 
 

1950 

 

1300 

 

Verslo vadybos profesinis bakalauras 

 

1.7. Studijų programų aprašai pateikiami VšĮ Kolpingo kolegijos tinklapyje: https://www.kolpingokolegija.lt/studiju-programos/ 

 

                                                      
3 NL (dieninė) – nuolatinės studijos su dienine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai vyksta dienos metu darbo dienomis). 
4 I (sesijinė) – ištęstinės studijos su sesijine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais nuo 

8 iki 20 val.). 
5 In (sesijinė nuotolinė) – ištęstinės studijos su nuotoline sesijine tvarkaraščio forma (akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas nuotoliu darbo 

dienomis ir savaitgaliais nuo 8 iki 20 val.).  10 proc. visų studijų vyksta tiesiogiai  kontaktu dalyvaujant dėstytojui ir studentui. 

https://www.kolpingokolegija.lt/studiju-programos/


2. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO TVARKA 

 
2.1. 2023 metais į VšĮ Kolpingo kolegiją stojantiems asmenims yra nustatyti minimalūs rodikliai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661 „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2020 metų į aukštųjų mokyklų pirmos pakopos ir vientisųjų 
studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-09-01)6 (toliau - Konkursinės eilės sudarymo 2022 metais 
tvarkos aprašas) ir VšĮ Kolpingo kolegijos 2023 priėmimo taisyklėmis. 

2.2. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų konkursinių mokomųjų dalykų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus 
papildomus balus. 

2.3. Stojančiojo į VšĮ Kolpingo kolegiją konkursinis balas formuojamas iš trijų dalių: 

2.3.1. Brandos atestate nurodytų dalykų metinių pažymių ir / ar brandos egzaminų (bent vieno) įvertinimų, padalintų iš svertinių koeficientų, 

suma (2 lentelė). 

2.3.2. Papildomų balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus - olimpiadų ir konkursų laimėjimus bei kitus pasiekimus (3 lentelė). 

2.3.3. Papildomų balų skaičius už VšĮ Kolpingo kolegijos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų tenkinimą (4 lentelė). 

2.4. Asmenys, stojantys per bendrąjį priėmimą (LAMA BPO sistemą) ir turintys teisę į papildomų balų skyrimą, atitinkamus duomenis turi nurodyti 

teikdami prašymą studijuoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, o įrodančius dokumentus pateikti elektroniniu būdu toje pačioje sistemoje. Gavusieji 

kvietimą studijuoti studijų sutarčių pasirašymo metu dokumentų originalus turi pateikti VšĮ Kolpingo kolegijos Priėmimo komisijai. 

2.5. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai 
 

 

 
Studijų programa 

Konkursinio balo dedamosios 

 
Pirmasis 

dalykas 

Pirmojo dalyko 

svertinis 

koeficientas 

 

Antrasis dalykas 

Antrojo dalyko 

svertinis 

koeficientas 

Trečiojo dalyko, 

nesutampančio su 

kitais dalykais, 

svertinis koeficientas 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

svertinis 

koeficientas 

Socialinio darbo 

vadyba 

 

istorija 

 

0,4 
matematika arba 
technologijos, arba 
užsienio kalba 

informacinės 

geografija, arba 

 

0,2 

 

0,2 
 

 

 

 
 

0,2 

Vaiko gerovė ir 

socialinė apsauga 

 

istorija 

 

0,4 

matematika arba 

technologijos, arba 
užsienio kalba 

informacinės 
geografija, arba 

 

0,2 

 

0,2 

 

Ekoturizmas 

 

istorija 
 

0,4 

matematika arba informacinės  

0,2 
 

0,2 technologijos, arba geografija, arba 

užsienio kalba  

Transporto logistika matematika 0,4 
istorija arba informacinės technologijos, 

0,2 0,2 
arba geografija, arba užsienio kalba 

 

                                                      
6 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/629ff9f28e8711e7a5e2b345b086d377/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/629ff9f28e8711e7a5e2b345b086d377/asr


2.6. Papildomi balai už kitus stojančiojo pasiekimus stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (Vnf) visose studijų programose pateikiami 3 

lentelėje. 
3 lentelė 

Papildomi balai už kitus stojančiojo pasiekimus 
 

Kriterijus Kriterijaus vertė 

Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo 

Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba (į aukštųjų mokyklų priėmimo taisyklėse 
nurodytas studijų programas) 

0,5 balo 

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 

Aukso medalis – 2,5 balo; 

Sidabro medalis – 1,5 balo; 

Bronzos medalis – 1 balas 

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 

1 vieta – 1,5 balo; 
2 vieta – 1 balas; 
3 vieta – 0,5 balo 

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 vienerių 

metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją 

 
1 balas 

 

2.7. Papildomi balai už VšĮ Kolpingo kolegijos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų tenkinimą stojantiems į valstybės  

nefinansuojantiems (Vnf) studijų vietas pateikiami 4 lentelėje. 
4 lentelė 

Papildomi balai už VšĮ Kolpingo kolegijos nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų tenkinimą 
 

Kriterijus Kriterijaus vertė 

Ne mažiau kaip 6 savaičių darbas savanorystės programoje 0,5 balo 

Ne trumpesnis kaip vienerių metų darbo stažas (taikoma tik stojantiems į tos pačios studijų krypties programas) 1,5 balo 

Baigta profesinio mokymo programa 1 balas 

Baigta bakalauro studijų programa 1,5 balo 

Baigta magistro studijų programa 2 balai 

Ne trumpesnės kaip vienerių metų studijos Lietuvos ar užsienio šalių aukštosiose mokyklose 1 balas 

Dalyvavimas Kolpingo kolegijos neformalaus ugdymo veiklose, iniciatyvose, projektuose, mokymuose ar seminaruose 0,5 balo 

Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija (taikoma tik stojantiems į socialinio darbo studijų programas) 0,5 balo 

Motyvacijos vertinimas* 0,5 balo 

Baigta Kolpingo kolegijos studijų programa 2 balai 

* Stojantieji Priėmimo komisijai pateikia motyvacinį laišką pagal šiomis Taisyklėmis patvirtintą formą (1 priedas). 



2.8. Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: 

2.8.1. asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2018 m. ir vėliau, konkurso būdu priimami, jei yra išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir 

turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą; 

2.8.2. asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2017 metais ir anksčiau, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų 

ar įgimtų sutrikimų bei asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, 

minimalus reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

2.9. Nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, taikomas minimalus (slenkstinis) stojamasis konkursinis balas - 1. Mažiausias konkursinis 

balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro 

2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 ,,Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“. 

2.10. Studijų vietų skaičius VšĮ Kolpingo kolegijoje yra neribojamas. 

 

3. PRIĖMIMO VYKDYMAS 

 

3.1. Priėmimo į VšĮ Kolpingo kolegiją faktas įtvirtinamas pasirašant studijų sutartį tarp VšĮ Kolpingo kolegijos ir įstojusiojo. Vienas pasirašytas studijų 

sutarties egzempliorius priėmimo metu atitenka įstojusiajam. 

3.2. Visi asmenys, įstoję į VšĮ Kolpingo kolegiją ir pasirašantys studijų sutartis, moka registracijos įmoką (40 Eur). 

3.3. Būsimai studento bylai formuoti, VšĮ Kolpingo kolegijos Priėmimo komisija pasilieka originalių dokumentų kopijas. 

3.4. Stojančiojo įgaliotieji asmenys, norintys Priėmimo komisijai pateikti dokumentus, privalo turėti raštišką notaro patvirtintą įgaliojimą, ir stojančiojo 

dokumentų originalus (arba notaro patvirtintas kopijas). 

3.5. Studentų priėmimas į VšĮ Kolpingo kolegiją vykdomas dviem būdais: 

3.5.1. TIESIOGINIS PRIĖMIMAS vykdomas nuo 2023 m. balandžio 1 d. Tiesioginį priėmimą organizuoja ir vykdo VšĮ Kolpingo kolegijos 

direktorės įsakymu paskirta Priėmimo komisija, kuri dirba VšĮ Kolpingo kolegijoje adresu: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas, tel. (8-37) 20 15 28 arba 

(8-37) 22 00 30, mob. tel. +370 620 30636; el. paštas: studijos@kolpingokolegija.lt. Taip pat tiesioginis priėmimas vykdomas internetu: 

https://www.kolpingokolegija.lt/tiesioginis-priemimas-2023/  

Priėmimas vykdomas į: 

• valstybės nefinansuojamas studijų vietas (Vnf); 

• valstybės nefinansuojamas studijų vietas (Vnf), kurios dalinai finansuojamos STEIGĖJO STUDIJŲ STIPENDIJA (daugiau informacijos 

Kolpingo kolegijos tinklalapyje - http://www.kolpingokolegija.lt/steigejo-stipendija/). 
 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

 

Prašymų priėmimas (galimas ir internetu) 

2023-04-01 – 2023-09-30 

nuo 9.00 iki 16.00 val. 

(penktadieniais iki 15.00 val.) 

Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas 2023-08-28 ir 2023-09-30 

mailto:studijos@kolpingokolegija.lt
https://www.kolpingokolegija.lt/tiesioginis-priemimas-2023/
http://www.kolpingokolegija.lt/steigejo-stipendija/


Reikalingi dokumentai: 

Pateikiant prašymą Įforminant priėmimą 

• 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(-as) įteikti); 

• Kvitas, įrodantis studijų registracijos (40 EUR) įmokos sumokėjimą* 

(įteikti). 

• 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 registracijos įmoka mokama į VšĮ 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 registracijos įmoka 

Mokėtojo kodas įrašyti savo asmens kodą 

Įmokos dydis * 40 EUR 

* Atsiėmus prašymą, dokumentus arba nutraukus sutartį, registracijos įmoka negrąžinama. 

3.5.2. BENDRASIS PRIĖMIMAS vykdomas per LABA BPO sistemą (www.lamabpo.lt). Vykdomo priėmimo metu yra galimybė rinktis valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas (Vnf) visoms studijų programoms. Studijų kainai apmokėti studentas gali gauti valstybės remiamą paskolą. Priėmimo 

procedūros ir datos skelbiamos tinklapyje https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/bendrojo-priemimo-tvarka/  

 

Po bendrojo priėmimo toliau vykdomas TIESIOGINIS priėmimas iki 2023 m. rugsėjo 30 d. adresu: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas. 

http://www.lamabpo.lt/
https://lamabpo.lt/pirmosios-pakopos-ir-vientisosios-studijos/bendrojo-priemimo-tvarka/


1 PRIEDAS 

Motyvacinio laiško forma 
 

 
(vardas, pavardė) 

(studijų programa, į kurią planuojama stoti) 

(telefonas) 

 
 

(el. paštas) 

 
VšĮ Kolpingo kolegijos Priėmimo komisijai 

 
 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 
 

(data) 

 

1. Kodėl pasirinkote VšĮ Kolpingo kolegiją? 
 
 

 

 

 

2. Kodėl pasirinkote konkrečią studijų programą? 
 
 

 

 

 

3. Apibūdinkite savo popamokinę veiklą mokykloje ir / ar kitose bendruomenėse / organizacijose. 
 
 

 

 

 

4. Apibūdinkite savo ateities planus ir ambicijas. 
 
 

 

 

 
 

 
........................................................... 

(parašas) 
3.1.  


