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MINIMALŪS REIKALAVIMAI IR KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO
METODIKA STOJANTIESIEMS Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS
STUDIJAS 2018–2019 MOKSLO METAIS
1. Į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas Vilniaus universitete (toliau –
Universitetas) gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos minimalius reikalavimus:
1.1. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą (toliau – Geriausiųjų eilės
sudarymo tvarkos aprašas) ir yra ne mažesnis kaip 3,6. Stojantiesiems į studijų programą
„Kiekybinė ekonomika“ (anglų k.) konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6. Minimalus
konkursinis balas netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl
ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos 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“.
1.2. 2018 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų
stipendija – išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir
literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu (bent 16 balų
įvertinimu) ir matematikos (bent 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į
humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių programas; bent 25 balų įvertinimu,
jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas);

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – išlaikytas bent vienas bet
kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
1.3. 2017 ir 2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Stojantiems į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas vietas su studijų
stipendija – išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir
literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu (bent 16 balų
įvertinimu) ir matematikos;

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – išlaikytas bent vienas bet
kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
1.4. 2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

Stojantiems į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų
stipendija vietas – išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir
literatūros bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) B1 lygiu (bent 16
balų įvertinimu);

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą
patvirtinantis dokumentas;
1.5. 2014 ir ankstesniais metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį
išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar
užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba
turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
2. Konkursinio balo formulė. Konkursinis balas (toliau – KB) apskaičiuojamas susumavus
perskaičiuotų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir / ar metinių pažymių bei jų svertinių
koeficientų, nurodytų Priėmimo į Universiteto studijų programas taisykles (toliau –
Taisyklės) įgyvendinančiuose teisės aktuose („Konkursinio balo sandara stojantiesiems į
pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2018–2019 mokslo metais“ ir „Informacija apie
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2018–2019 mokslo metų tiesioginį priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
programas: programų sąrašas, konkursinio balo sandara ir priėmimo terminai“), sandaugas
pagal formulę:
KB = IE * 0,4 + IIE/m * 0,2 + IIIE/m * 0,2 + IVE * 0,2
IE – perskaičiuotas pirmojo dalyko valstybinio brandos egzamino įvertinimas,
IIE/m – perskaičiuotas antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys,
IIIE/m – perskaičiuotas trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys,
IVE – perskaičiuotas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino
įvertinimas (arba kito dalyko, numatyto vietoj lietuvių kalbos ir literatūros, valstybinio brandos
egzamino įvertinimas).
Prie gautos sumos pridedami papildomi balai (žr. 6 punktą).
3. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas.
3.1. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė.
3.2. Konkursinių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, pateikti
šimtabalėje skalėje, perskaičiuojami juos padalijus iš 10.
3.3. Technologijų mokslų ir inžinerijos mokslų studijų krypčių grupėse bei informatikos
inžinerijos studijų krypčių grupėje trečiasis dalykas – kvalifikacijos egzaminas, skirtas
įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiesiems
profesinio mokymo programas iki 2013 metų), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų
aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV
lygio kvalifikacijos, teorinės ir praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis –
perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai pagal 3.2 punktą.
3.4. Vietoj užsienio kalbų brandos egzaminų gali būti įskaitomi tam tikri tarptautiniai
užsienio kalbų egzaminai, kurių sąrašas ir įvertinimų atitikmenys nurodyti Tarptautinių
užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų
brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos apraše.
3.5. Jeigu stojančiojo brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje
nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami 4
punkte nurodyta tvarka.
4. Metinių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas.
4.1. Dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio),
užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų
(neįskaitytų kaip valstybiniai) įvertinimai perskaičiuojami pagal 1–oje lentelėje pateiktą
metodiką:
1 lentelė.

Įvertinimų skalės
Mokyklinė dešimtbalė skalė
A lygio, S lygio, T lygio dalyko metinis
įvertinimas, užsienio kalbos dalyko B1 ir B2
mokėjimo
lygių
kursų
įvertinimas
perskaičiuotas kaip valstybinio brandos
egzamino įvertinimo atitikmuo

Patenkinami įvertinimai
4

5

6

7

8

9

10

12

15

19

23

26

30

33

5. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių iki 2018 m. įskaitytinai, dalykų pažymiai įskaitomi ir
perskaičiuojami vadovaujantis Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo 4 priedu.
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6. Papildomi balai prie konkursinio balo pridedami vadovaujantis Geriausiųjų eilės sudarymo
tvarkos aprašu, Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas
studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašu ir Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį
išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų
aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašu. Papildomi balai suteikiami stojantiesiems į
valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir vietas su studijų stipendija:
6.1. tarptautinių olimpiadų bei konkursų, nurodytų Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo
5 priede, prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1
balas; šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo
5 priede, prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5
balo; vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasių olimpiadų ir konkursų pasiekimai; už
to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas
tik vieną kartą, o už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi
balai sumuojami taip, kad bendra papildomų balų suma neviršytų 2,5;
6.2. asmenims, kurių pirmojo arba antrojo brandos darbo įvertinimas ne žemesnis nei 9 –
pridedami 0,25 balai;
6.3. užsienio lietuviams pridedamas 1 papildomas balas, o asmenims, baigusiems žemiau
išvardintas mokyklas, – dar 1 papildomas balas:

Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokykla Nr. 1247 (Rusijos
Federacija),

Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika),

Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus (Lenkijos Respublika),

Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba (Baltarusijos Respublika)

Rygos lietuvių vidurinė mokykla (Latvijos Respublika),

Vasario 16-osios gimnazija (Vokietijos Federacinė Respublika).
6.4. užsienio lietuviams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į
Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8–12 klasėje (gimnazijos I–IV) ir įgijusiems
vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, prie konkursinio balo, apskaičiuoto pagal Geriausiųjų
eilės sudarymo tvarkos principus, pridedamas 1 papildomas balas.
6.5. asmenims, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su
pagyrimu, pridedamas 1 balas;
6.6. asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba atlikus privalomąją karo tarnybą,
pridedama 0,5 balo (į visas studijų programas);
6.7. asmenims, stojantiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas, kurias baigus
suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir turintiems motyvacijos įvertinimą, pridedamas 1
arba 2 balai (papildomi balai pridedami, kai asmenų, stojančių į Universiteto programas,
konkursinis balas yra ne mažesnis negu nurodytas 1.1. punkte). 0 balų įvertinimą už
motyvaciją gavęs stojantysis laikomas neišlaikiusiu ir negali dalyvauti konkurse į minėtų
studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir vietas su studijų
stipendija;
6.8. asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 3 mėnesių tarptautinėje arba nacionalinėje
jaunimo savanoriškoje veikloje, pridedami 0,25 balai.
7. Asmenims, stojantiems į žemiau išvardytų studijų programų valstybės nefinansuojamas
vietas, prie konkursinio balo, kuris turi atitikti 1.1. punkte nurodytus reikalavimus, pridedami
papildomo balai, jeigu jie:
7.1. yra baigę Verslo mokyklos (anksčiau – Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo
mokyklos) verslumo akademiją ir stoja į Verslo mokyklos studijų programas – prie
konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo.
7.2. yra baigę Filosofijos fakulteto Rytų kalbų mokyklą (RKM) ir stoja į „Azijos studijų“
(Artimųjų Rytų studijų, japonologijos, Pietų Azijos studijų, sinologijos) programą – prie
konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo, jei išklausyti du bet kurios Azijos ar
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Artimųjų Rytų kalbos lygiai. Prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas, jei
išklausyti keturi bet kurios Azijos ar Artimųjų Rytų kalbos lygiai.
7.3. yra baigę papildomojo ugdymo mokyklą „Fizikos olimpas“ ir stoja į Fizikos fakulteto
studijų programas – prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo.
7.4. yra baigę Jaunųjų istorikų mokyklą (organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras) ir stoja į Istorijos fakulteto studijų programas – prie konkursinio balo papildomai
pridedamas 1 balas.
7.5. yra laimėję žurnalistikos rašinių konkursą, rengiamą Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakultete, ir stoja į „Žurnalistikos“ studijų programą – prie konkursinio balo papildomai
pridedama 0,5 balo.
7.6. yra baigę Klasikų akademiją ir stoja į „Klasikinės (lotynų ir senovės graikų) filologijos“
programą – prie konkursinio balo papildomai pridedamas 1 balas.
7.7. yra baigę Academia.RU ir stoja į „Rusų filologijos“ programą – prie konkursinio balo
papildomai pridedamas 1 balas.
7.8. yra baigę Baltų akademiją ir stoja į „Lietuvių filologijos“ ir/ar „Lietuvių filologijos ir
užsienio (estų, latvių, naujoji graikų, turkų) kalbos“ programas – prie konkursinio balo
papildomai pridedamas 1 balas.
7.9. yra išklausę parengiamuosius anglų kalbos kursus Kauno fakultete ir stoja į „Anglų ir
kitos užsienio kalbos (švedų kalba)“ ir/ar „Audiovizualinio vertimo“ programas – prie
konkursinio balo papildomai pridedama 0,5 balo.
7.10.
yra išklausę parengiamuosius matematikos kursus Kauno fakultete ir stoja į
„Ekonomikos ir vadybos“, „Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų“, „Informacijos
sistemų ir kibernetinės saugos“ (lietuvių k.), „Kultūros vadybos“ (lietuvių k.),
„Rinkodaros technologijų“ programas – prie konkursinio balo papildomai pridedama 0,5
balo.
7.11.
yra savanoriavę kultūros renginiuose (respublikinės ir tarptautinės reikšmės
festivaliuose, meno bianalėse, kultūros renginių stovyklose ir pan.) ir stoja į „Lietuvių
filologijos ir reklamos“ ir „Kultūros vadybos“ (lietuvių k.) programas – papildomai
pridedama 0,5 balo.
8. Jeigu stojančiųjų konkursiniai balai sutampa, pirmumo teisę geriausiųjų eilėje prioriteto
mažėjimo tvarka turi tas asmuo:
8.1. kurio brandos (stojamųjų) egzaminų arba sporto pasiekimų įvertinimų, padaugintų iš
svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
8.2. kurio brandos (stojamojo) egzamino arba sporto pasiekimų, turinčių didžiausią svertinį
koeficientą, įvertinimas yra didesnis;
8.3. kurio pageidavimas nurodytas aukštesniu prioritetu.
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