PATVIRTINTA
LTVK direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1.5 - 13

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LIETUVOS VERSLO KOLEGIJĄ 2016 M. TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Į Lietuvos verslo kolegiją (toliau – LTVK) priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą, patvirtintą dokumentais.
Stojančiųjų amžius neribojamas.
2. Į LTVK vykdomas Bendrasis studentų priėmimas per LAMA BPO sistemą ir Atskirasis studentų priėmimas LTVK.
3. Stojantieji į LTVK į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir mokamas studijų vietas asmenys
priimami Bendrojo studentų priėmimo metu per LAMA BPO sistemą.
4. Atskiruoju studentų priėmimu į mokamas studijų vietas LTVK priimami ir asmenys, nedalyvaujantys Bendrajame studentų priėmime (LAMA BPO ),
konkurso tvarka pagal surinktų konkursinių balų skaičių.
5. LTVK vykdomos nuolatinės (N) ir ištęstinės (I) studijų formų studijos.
6. 2016 m. LTVK skelbia priėmimą į 1 lentelėje pateiktas studijų programas.
STUDIJŲ PROGRAMOS
1 lentelė
Eil. Nr.

Valstybinis
kodas

Studijų programa

1.

653N23005

Įstaigų ir įmonių administravimas

2.

653N20013

Verslo procesų vadyba

3.

653N20014

Pardavimų logistikos vadyba

4.

653N20015

Statybos verslo vadyba

5.

653N44011

Buhalterinė apskaita

Specializacijos
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
Elektroninio verslo administravimas;
Valstybinių ir viešųjų įstaigų administravimas;
Verslo įmonių administravimas;
Inovatyvūs elektroninio verslo sprendimai
Finansų vadyba;
Rinkodaros vadyba;
Pokyčių valdymas;
Lyderystė
Jūrų transporto logistika;
Prekių paskirstymo logistika;
Pardavimų vadyba
Nekilnojamojo turto vadyba;
Statybinių medžiagų vadyba
APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIS
Vidaus auditas;
Verslo vertinimas

Studijų forma ir
trukmė
N
I

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis

3

4

Įstaigų administravimo profesinio
bakalauro laipsnis

3

4

Vadybos profesinio bakalauro
laipsnis

3

4

Vadybos profesinio bakalauro
laipsnis

3

4

Vadybos profesinio bakalauro
laipsnis

3

4

Buhalterinės apskaitos profesinio
bakalauro laipsnis

TEISĖS STUDIJŲ KRYPTIS
Verslo įmonių teisinis reguliavimas;
6.
653M90009
Teisė
Teisinės institucijos
EKONOMIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
Ekonominė analizė;
7.
653L10002
Ekonomika
Finansai
TURIZMO IR POILSIO STUDIJŲ KRYPTIS
Pramoginių ir sportinių renginių organizavimas;
Turizmo ir pramogų verslo
8.
653N80005
Grožio ir sveikatingumo paslaugų organizavimas;
industrija
Ekskursijų vadyba
FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
INFORMATIKOS STUDIJŲ KRYPTIS
Programavimas ir informacinės paslaugos;
Taikomoji informatika ir
9.
653I13002
Mobiliųjų aplikacijų kūrimas;
programavimas
Kompiuterinių tinklų administravimas
INFORMACIJOS SISTEMŲ STUDIJŲ KRYPTIS
Elektroninio verslo paslaugų programavimas;
Multimedijos ir verslo informacinės
10.
653I20001
Verslo informacinių sistemų vadyba;
sistemos
Multimedijos technologija
Santrumpos: N-nuolatinės studijos, I-ištęstinės studijos.

3

4

Teisės profesinio bakalauro
laipsnis

3

4

Ekonomikos profesinio bakalauro
laipsnis

3

4

Turizmo ir poilsio profesinio
bakalauro laipsnis

3

4

Taikomosios informatikos
profesinio bakalauro laipsnis

3

4

Informacijos sistemų profesinio
bakalauro laipsnis

II. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO TVARKA
7. Stojančiojo į LTVK konkursinis balas formuojamas iš pasirinktą studijų kryptį atitinkančių konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba metinių
pažymių (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei nurodyto pirmojo dalyko). Konkursinio balo sandaroje trečiasis konkursinis mokomasis dalykas neturi sutapti su
pirmuoju ar antruoju nurodytu dalyku.
8. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai pateikti 2 lentelėje.
9. Konkursinių mokomųjų dalykų egzaminų pažymių (balų) ir metinių pažymių įskaitymas ir perskaičiavimas atliekamas, laikantis principų, nurodytų „Geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 m. tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20
d. įsakymu Nr. V-743 (žiūrėti: http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/).
10. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus perskaičiuotų pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas.
11. Papildomi balai skiriami:
11.1. stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios
švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.
11.2. visoms studijų sritims – tarptautinių olimpiadų, konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr.
V-743 patvirtintame „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 m. tvarkos aprašo“ 5 priede, prizinių vietų laimėtojams pridedant už: I
vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedant už: I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą,
už III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį
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konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik
vieną kartą);
KONKURSINIO BALO SANDARA
2 lentelė
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Eil.
Nr.

Valstybinis
kodas

1.
2.
3.
4.
5.

653N23005
653N20013
653L10002
653N20014
653N20015

Įstaigų ir įmonių administravimas
Verslo procesų vadyba
Ekonomika
Pardavimų logistikos vadyba
Statybos verslo vadyba

6

653N44011

Buhalterinė apskaita

7.

653N80005

Turizmo ir pramogų verslo
industrija

8.

653M90009

Teisė

653I13002

Taikomoji informatika ir
programavimas

Studijų programa

Pirmasis
dalykas

Svertinis
koeficientas

Antrasis
dalykas

Svertinis
koeficientas

Trečiasis
dalykas

Svertinis
koeficientas

Lietuvių kalbos
ir literatūros
svertinis
koeficientas

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Matematika

0,4

Istorija arba
Geografija

0,2

Istorija

0,4

Matematika

0,2

Užsienio
kalba /
Informacinės
technologijos /
Biologija /
Geografija /
Istorija /
Menai
Užsienio
kalba /
Informacinės
technologijos /
Biologija /
Geografija /
Menai

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
9.

10.

653I20001

Multimedijos ir verslo informacinės
sistemos

Matematika

Informacinės
technologijos
arba Fizika

0,4

3

0,2

Užsienio
kalba / Fizika
/ Informacinės
technologijos /
Biologija /
Geografija /
Istorija /
Chemija

12. Jeigu stojančiųjų įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa, pirmumo teisę prioriteto mažėjimo tvarka turi tas asmuo, kurio:
12.1. brandos egzaminų, padaugintų iš svertinių koeficientų, nurodytų šių taisyklių 2 lentelėje, suma yra didesnė;
12.2. brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, nurodytą šių taisyklių 2 lentelėje, įvertinimas yra didesnis.
13. Minimalus konkursinis balas stojant į LTVK kolegines studijų programas yra 1,2. Asmenų, kurių konkursinis balas žemesnis negu 1,2 ir stojančių į LTVK
Atskiruoju priėmimu, galimybės studijuoti bus vertinamos atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, aktyvią visuomeninę veiklą bei pasiekimus profesinėje
veikloje, susijusioje su ketinama studijuoti studijų programa.

III. PRIĖMIMO VYKDYMAS
14. Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui ir mokamas studijų vietas LTVK
vykdomas per Bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas (LAMA BPO) .
15. Bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija LAMA BPO, vadovaujantis 2016 metų bendrojo
priėmimo principais ir terminais, nurodytais http://www.lamabpo.lt.
16. Stojantieji, pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas vietas (Vnf) su teise gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui, prisijungę prie LAMA BPO
tinklapio nurodo:
16.1. Lietuvos verslo kolegiją;
16.2. pasirenkamą studijų programą;
16.3. Vnf / studijų stipendiją/tikslinis finansavimas.
17. Minimalūs rodikliai 2016 metais stojantiems į kolegijas asmenims, siekiantiems, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis, yra:
17.1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminas, kurio įvertinimas
privalomas visiems. Stojant į koleginių studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų, privalomas yra mokyklinio arba valstybinio
lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas;
17.2. ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos
egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;
17.3. ne žemesniu nei pagrindiniu lygiu išlaikytas matematikos brandos egzaminas, kuris yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų.
18. Atskirasis studentų priėmimas į mokamas studijų vietas organizuojamas LTVK:
18.1. Klaipėdoje – Turgaus g. 21, Klaipėda, tel. (8~46) 311 099, el. p. rinkodara@ltvk.lt
18.2. Vilniuje – Saulėtekio al. 22, Vilnius, tel. (8~46) 311 099, 8 659 90 777, el. p. vilnius@ltvk.lt, rinkodara@ltvk.lt
18.3. Prašymus dalyvauti Atskirame LTVK organizuojamame priėmime, stojantieji gali pateikti ir internetu: http://www.ltvk.lt/stojantiesiems/priėmimas
19. Priėmimo į LTVK procedūros ir terminai pateikti 3 lentelėje.
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PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR TERMINAI
3 lentelė
Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Atskirasis priėmimas LTVK į nuolatinių ir ištęstinių studijų mokamas vietas
Bendrasis priėmimas per LAMA BPO gaunant studijų stipendiją ir į mokamas vietas

2016-02-01 iki 2016-09-10
Datos skelbiamos http://www.lamabpo.lt

20. Stojantieji į LTVK pateikia 4 lentelėje nurodytus dokumentus.
REIKALINGI DOKUMENTAI
4 lentelė
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Įforminant priėmimą

Pagrindiniai dokumentai
Prašymas
Brandos atestatas ir jo priedas arba kitas, vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalas ir Brandos atestatas ir jo priedas arba kitas, vidurinį išsilavinimą liudijantis
kopija); Diplomo ir jo priedo kopija (jei baigta kita mokykla)
dokumentas (originalas)
Asmens tapatybės kortelė arba Pasas (originalas ir puslapio su nuotrauka ir anketiniais
duomenimis kopija)
1 fotonuotrauka (3x4 cm)
Papildomi dokumentai
Dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
Priedai prie brandos atestato apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos
pavarde) (originalas ir kopija)
egzaminus ir metinius pažymius (originalas)
Prašymas skirti bendrabutį (jei reikia)
Kiti dokumentai, įrodantys atitinkamus pretendento pasiekimus

IV. DOKUMENTŲ PRIĖMIMO ĮMOKA, METINĖ STUDIJŲ KAINA
21. Stojant į mokamas studijų vietas dokumentų priėmimo įmokos dydis 40,- Eur.
22. Dokumentų priėmimo įmoka mokama LTVK kasoje. Atsiėmus dokumentus, dokumentų priėmimo įmoka negrąžinama.
23. 2016 metų studentų priėmimo studijų kainos pateiktos 5 lentelėje.
2016 METŲ PRIĖMIMO STUDENTŲ METINĖ STUDIJŲ KAINA
5 lentelė
Studijų programos pavadinimas
1
Įstaigų ir įmonių administravimas
Verslo procesų vadyba
Ekonomika

Studijų programos
vykdymo vieta
2
Klaipėda, Vilnius
Klaipėda, Vilnius
Klaipėda

5

Metinė studijų kaina (Eur)
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
3
4
1500
1125
1500
1125
1500
1125

5 lentelės tęsinys
1
Pardavimų logistikos vadyba
Statybos verslo vadyba
Turizmo ir pramogų verslo industrija
Teisė
Buhalterinė apskaita
Taikomoji informatika ir programavimas
Multimedijos ir verslo informacinės sistemos

2
Klaipėda, Vilnius
Klaipėda
Klaipėda, Vilnius
Klaipėda, Vilnius
Klaipėda, Vilnius
Klaipėda
Klaipėda

3
1500
1500
1500
1500
1500
1620
1620

4
1125
1125
1125
1125
1125
1215
1215

V. ATVIRŲ DURŲ DIENA
6 lentelė
Institucija
LTVK Klaipėdos skyrius
LTVK Vilniaus skyrius

Adresas
Turgaus g. 21, Klaipėda
Saulėtekio g. 22, Vilnius

Patalpa
502 auditorija
302 auditorija

Data

Laikas

2016 m. balandžio 15 d.

1200 val.

VI. KITA INFORMACIJA
24. Priėmimo taisyklės, prašymo forma, informacija dėl konkursų į konkrečias studijų programas skelbiama LTVK interneto puslapyje: http://www.ltvk.lt .
25. Informacija apie atranką, priėmimą, studijas teikiama LTVK Priėmimo komisijoje darbo dienomis 9.00 – 1700 val. nuo 2016 m. vasario 1 d.
25.1. Klaipėda – Turgaus g. 21, Klaipėda, tel. (8~46) 311 099, el. p. rinkodara@ltvk.lt
25.2. Vilnius – Saulėtekio al. 22, Vilnius, tel. (8~46) 311 099, mob. tel. 8 659 90 777; el. p. vilnius@ltvk.lt, rinkodara@ltvk.lt
_____________________________________________________________________________
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