
Karjeros specialistė 

Jolanta Macaitienė 
 



susidaryti individualų ugdymo(si) planą 

dvejiems mokslo metams; 

 

- rinktis dalykus, jų kursus, mokyklos 

siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų 

modulius atsižvelgiant į Aukštųjų mokyklų 

studentų priėmimo sąlygas. 



 - 2016 m. studentų priėmimo sąlygos 

skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje, 

skiltyje „Karjeros centras“. 

 

- 2017 m. studentų priėmimo sąlygos bus 

skelbiamos vėliau (rugpjūčio mėn.).  



www.senamiescio-g.lt 

 





Lietuvoje profesijos įgyjamos šiose įstaigose:

www.aikos.smm.lt

http://www.aikos.smm.lt/




AUKŠTOSIOS 
MOKYKLOS 

 
www.lamabpo.lt  

http://www.lamabpo.lt/


www.lamabpo.lt 

 



STUDIJŲ  

SRITYS 
Socialinių mokslų 
studijų sritis  

Humanitarinių mokslų 
studijų sritis  

Fizinių mokslų  
studijų sritis  

Biomedicinos mokslų  
studijų sritis  

Technologijos  
mokslų studijų sritis  

Meno studijų 
sritis  



Įstojimą į aukštąją mokyklą nulemia  
konkursinis balas (KB): 
1. Pirmojo dalyko egzamino įvertinimas  
(arba stojamojo egzamino, sporto pasiekimų) 
2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas  
arba metinis pažymys 
3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas  
arba metinis pažymys 
4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzamino įvertinimas. 
 
*Lietuvių kalbos brandos egzaminas yra privalomas visiems. 



Minimalūs reikalavimai stojantiems , siekiantiems, kad jų studijų 
kaina būtų apmokama LR valstybės biudžeto lėšomis:



Studijų kryptys: 

filologija; 

istorija;  

filosofija,  

teologija;  

kultūros studijos. 

Konkursinis balas: 

 

1. Lietuvių k./istorija 

2. Geografija/istorija 

3. Matematika/biologija 

/užsienio k./IT/menai 

4. Užsienio k./lietuvių k. 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS 



SOCIALINIAI MOKSLAI 
Socialinės 
studijos 

Ekonomika  

Politikos mokslai  

Sociologija  

Socialinė politika  

Socialinis darbas 

Antropologija  

Visuomeninė geografija 

Psichologija 

Visuomenės saugumas 

Teritorijų planavimas 

Socialinės studijos 

Teisė  Teisė pagal galiojimo teritoriją  

Teisė pagal tematiką  

Teisė 

Verslas ir vadyba Verslas  

Vadyba  

Finansai  

Apskaita  

Rinkodara  

Žmonių išteklių vadyba  

Viešasis administravimas 

Turizmas ir poilsis 

Verslas ir vadyba  

Komunikacija Informacijos paslaugos  

Viešieji ryšiai 

 Leidyba  

Žurnalistika  

Komunikacija  

Švietimas ir 
ugdymas 

Pedagogika  

Edukologija  

Andragogika 

Švietimas ir ugdymas  

Konkursinis balas: 

1. Istorija/geografija/matematika/lietuvių k. 

2. Matematika/IT/istorija/biologija 

3. Geografija/biologija/užsienio k./IT/menai 

istorija/matematika 

4. Lietuvių k./istorija 



BIOMEDICINOS MOKSLAI 
Medicina ir sveikata  Medicina  

Odontologija  

Burnos priežiūra 

Visuomenės sveikata 

Farmacija  

Reabilitacija 

Mityba  

Slauga  

Medicinos technologijos 

Medicina ir sveikata  

Gyvybės mokslai Biologija 

Botanika  

Zoologija  

Genetika  

Mikrobiologija  

* Sportas  

Molekulinė biologija, biofizika ir 
biochemija  

Gyvybės mokslai  

Žemės ūkis ir 
veterinarija 

Ikiklinikinė veterinarinė medicina  

Veterinarinė medicina  

Žemės ūkis  

Miškininkystė  

Maisto studijos 

Žemės ūkio mokslai 

Žemės ūkis ir veterinarija  

Konkursinis balas: 

1. Biologija/chemija/ 

*sporto pasiekimai 

1. Fizika/chemija 

2. Istorija/geografija/fizika/ 

chemija/biologija/užsienio k./ 

IT/menai 

3. Lietuvių k. 



TECHNOLOGIJOS MOKSLAI 
Inžinerija Bendroji inžinerija  

Statybos inžinerija  

Mechanikos inžinerija  

Aeronautikos inžinerija  

Jūrų inžinerija  

Elektronikos ir elektros inžinerija  

Gamybos inžinerija  

Chemijos ir procesų inžinerija  

Informatikos inžinerija 

Sausumos transporto inžinerija 

Energijos inžinerija 

Inžinerija 

Technologijos 
  

Gamtos išteklių technologijos  

Keramikos ir silikatų technologijos  

Polimerų ir tekstilės technologijos  

Medžiagų technologijos  

Jūrų technologijos  

Biotechnologijos 

Statybų technologijos 

Maisto technologijos 

Technologijos 

Konkursinis balas: 

1. Matematika 

2. Fizika/chemija 

3. Istorija/geografija/fizika/ IT/ 

chemija/biologija/užsienio k./ 

menai 

4. Lietuvių k. 



FIZINIAI MOKSLAI 
Gamtos mokslai Chemija  

Medžiagotyra  

Fizika  

Astronomija  

Geologija  

Aplinkotyra  

Gamtinė geografija  

Gamtos mokslai  

Matematika ir  
kompiuterių mokslas 

Matematika  

Statistika  

Informatika  

Informacijos sistemos  

Programų sistemos  

Sveikatos informatika  

Matematika ir kompiuterių 
mokslas  

Konkursinis balas: 

1. Chemija/matematika/fizika/ 

geografija 

2. IT/fizika/chemija/biologija/m

atematika 

3. Istorija/geografija/IT/fizika/ 

matematika/chemija/biologija

/užsienio k. 

4. Užsienio k./lietuvių k. 



REKOMENDACJOS 
• Svarbu tinkamai pasirinkti ir mokytis išplėstiniu kursu (A) 

dalykus, kurie turės reikšmės pretenduojant į tam tikras 

studijų programas ir studijuojant (domėtis individualiai). 

 

• Rekomenduoju rinktis 4-5 dalykus išplėstiniu (A) kursu ir 

planuoti ateityje laikyti bent 4 brandos egzaminus.  

 

• Svarbiausi mokomieji dalykai – lietuvių kalba, užsienio 

kalba, matematika (rinktis šių dalykų modulius). 

 

• Rekomenduoju neskubėti atsisakyti rusų kalbos. 

• Patariu mokytis IT bent B lygiu (3 klasėje). 





SĖKMĖS  


