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STUDENTŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO KOLEGIJĄ 2017 METAIS 

TAISYKLĖS 

 

 

1. Studentų 2017 metų Priėmimo į Panevėžio kolegiją taisyklės (toliau – Priėmimo 

taisyklės) nustato asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje pagal vidurinio ugdymo 

programas ir 2017 metais stojančių į Panevėžio kolegiją ir siekiančių, kad jų studijų kaina būtų 

apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (stojančių į valstybės finansuojamas 

vietas arba pretenduojančių į studijų stipendiją) arba mokančių už studijas, konkursinių mokomųjų 

dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir konkursinio balo sudarymo principus bei kitus atrankos 

kriterijus.  

2. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas 

išsilavinimą įgijusių asmenų priėmimo sąlygas ir tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.  

3. Minimalūs rodikliai, 2017 metais stojantiems į Kolegijas asmenims ir siekiantiems, 

kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis yra nustatyti Švietimo 

ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į 

valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų 

minimalių rodiklių nustatymo“  (https://www.e-tar.lt/portal/lt/ legalAct/39ae217040f011 

e58568ed613eb39a73).  

4. Konkursiniai balai stojantiesiems yra skaičiuojami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 „Geriausiai 

vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo“ (https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51) nuostatomis. 

5. Konkursinis balas formuojamas iš 1 lentelėje nurodytų konkursinių mokomųjų 

dalykų valstybinių brandos egzaminų. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti 

imami atitinkamų dalykų metiniai arba mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos 

atestatą), tačiau ši išimtis netaikoma pirmajam (pagrindiniam) dalykui ir lietuvių kalbai ir literatūrai, 

išskyrus teisės aktais numatytus atvejus asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų.  

 

1 lentelė 

 

2017 metų konkursinių mokomųjų dalykų ir stojamųjų egzaminų sąrašas 

Studijų programa 

Konkursiniai dalykai 

pirmasis 

dalykas 

(egzaminas) 

sk 

antrasis 

dalykas 

(egzaminas 

arba metinis 

pažymys) 

sk 

trečiasis dalykas
 

(egzaminas arba 

metinis pažymys) 

sk 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

(egzaminas) 

sk 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

Socialinis darbas  

 
istorija 0,4 matematika 0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju
 

0,2 0,2 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/%20legalAct/39ae217040f011%20e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/%20legalAct/39ae217040f011%20e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51


TEISĖS MOKSLAI 

Teisė istorija 0,4 matematika 0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju
 

0,2 0,2 

UGDYMO MOKSLAI 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogika
 1
 

Pradinio ugdymo pedagogika
 1
 

 

lietuvių 

kalba ir 

literatūra  

0,4 matematika 0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju 

0,2 istorija 0,2 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI 

 

Turizmo ir laisvalaikio vadyba 
 

istorija 

0,4 

matematika 

0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju 

0,2 0,2 Buhalterinė apskaita 

Logistikos vadyba 

Reklamos vadyba 

Tarptautinis verslas
2
 

matematika 
istorija arba 

geografija 

SVEIKATOS MOKSLAI 

Bendrosios praktikos slauga 

Burnos higiena 

Grožio terapija 

Kineziterapija 

Skubioji medicinos pagalba
2 

biologija 0,4 
chemija arba 

matematika 
0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju 

0,2 0,2 

INŽINERIJOS MOKSLAI 

Elektros ir automatikos 

įrenginiai 

Kelių inžinerija
2
 

Kompiuterių technika 

Statyba 

 

matematika 0,4 fizika 0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju 

/kvalifikacinis 

egzaminas
2
  

0,2 0,2 

INFORMATIKOS MOKSLAI 

Informacinės sistemos 

Kompiuterių tinklų 

administravimas 

 

matematika 0,4 

informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 

bet kuris kitas 

dalykas, 

nesutampantis su 

pirmuoju ir 

antruoju 

/kvalifikacinis 

egzaminas
2
  

0,2 0,2 

1
 Stojantieji laiko motyvacijos testą.  

2
 Planuojama nauja programa 

6. Pagrindinio dalyko svertinis koeficientas nustatomas 0,4, kitų dalykų svertiniai 

koeficientai – nuo 0,1 iki 0,2, kaip nurodyta 1 lentelėje. Stojamųjų egzaminų įvertinimų, 

priklausomai nuo jų svarbos, svertiniai koeficientai sudaro nuo 0,6 iki 0,7.  

7. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–10 balų skalė. Šimtabalėje skalėje 

pateikiami valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai dalijami iš 10. 

8. Stojantiesiems į ugdymo mokslų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus 

suteikiama pedagogo kvalifikacija, privalomas motyvacijos įvertinimas.  



9. Priėmimą į gretutines studijas reglamentuoja Panevėžio kolegijos priėmimo į 

gretutines studijas tvarka patvirtinta Panevėžio kolegijos Akademinės tarybos 2013 m. sausio 31 d. 

nutarimu Nr. V4-2. 

10. Mažiausias stojamasis balas į Panevėžio kolegijos studijų programas yra 1,6. 

11. Priėmimo vykdymas.  

11.1. Stojančiųjų į Panevėžio kolegiją dokumentai priimami ir priėmimas 

įforminamas:  

  per bendrąją priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas sistemą (2017 m. birželio 1–rugpjūčio 

23 dienomis). Priėmimą į valstybės finansuojamas ir mokamas studijų vietas organizuoja Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociacija Bendrajam priėmimui organizuoti (toliau -  LAMA BPO). Priėmimo 

procedūros, datos ir terminai skelbiami http://www.lamabpo.lt ir kolegijos tinklapyje www.panko.lt  

  per tiesioginį priėmimą į Panevėžio kolegijos studijų programų mokamas studijų vietas (2017 

m. birželio 1 – rugpjūčio 30 dienomis). Priėmimą organizuoja Panevėžio kolegijos Priėmimo 

tarnyba  Studijų, karjeros ir užimtumo centre (Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėžys). Priėmimo 

procedūros, datos ir terminai skelbiami Kolegijos tinklapyje www.panko.lt. Priėmimo komisijos 

posėdis ir sutarčių su pakviestais studijuoti pasirašymas vyks rugpjūčio 31 d.  

11.2. Bendrajame priėmime dalyvaujantys stojantieji prašymus teikia internetu. 

Priėmimo procedūras, datas ir terminus nustato LAMA BPO. Asmenys, vidurinįjį išsilavinimą įgiję 

iki 2010 metų, užpildę prašymą internetu, laukelyje Atestatai ir pažymos turi įkelti vidurinįjį 

išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją. 

11.3. Tiesiogiai priėmime į Panevėžio kolegijos studijų programų mokamas vietas 

dalyvaujantys stojantieji birželio 1 – rugpjūčio 30 dienomis Panevėžio kolegijos studentų Priėmimo 

tarnybai (Laisvės a. 23-117 kab., Panevėžys) asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pateikia:  

11.3.1. nustatytos formos prašymą (pildomas Priėmimo tarnyboje) ir 1 fotonuotrauką 

(3×4 cm); 

11.3.2. brandos atestato ar kito vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją; 

11.3.3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją; 

11.3.4. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami 

dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją; 

11.3.5. papildomus dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus ir 

lengvatas ir jų kopijas. 

12. Sutarties registravimo mokestis.  

12.1. Stojamosios įmokos ir mokesčio už pageidavimų koregavimą nėra.  

12.2. Pakviestas studijuoti asmuo, pasirašydamas sutartį su Panevėžio kolegija, moka 

30 eurų sutarties registravimo mokestį. Šis mokestis mokamas į Panevėžio kolegijos atsiskaitomąją 

sąskaitą Nr. LT13 7300 0100 7417 2424, ,,Swedbank” AB, banko kodas 73000.  

12.3. Nuo registracijos mokesčio atleidžiami abiejų tėvų neturintys asmenys, kuriems 

sutarties pasirašymo metu nėra sukakę 25 metai, taip pat asmenys, turintys 45 proc. ir mažesnį 

darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius teisę į šią 

lengvatą.  

13. Metinės studijų kainos Panevėžio kolegijos studentams, priimtiems studijuoti į 

valstybės nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas 2017 m. yra šios: 

 

Studijų programa Nuolatinių studijų 

kaina, eur. 

Ištęstinių studijų kaina, 

eur. 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

Socialinis darbas 1073 715 

TEISĖS MOKSLAI 

Teisė 1073 715 

 



UGDYMO MOKSLAI 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika 1732 1155 

Muzikos pedagogika 1732 1155 

Pradinio ugdymo pedagogika 1732 1155 

VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI 

Buhalterinė apskaita 1073 715 

Logistikos vadyba 1073 715 

Reklamos vadyba 1073 715 

Tarptautinis verslas 1073 715 

Turizmo ir laisvalaikio vadyba 1073 715 

Verslo vadyba 1073 715 

SVEIKATOS MOKSLAI 

Bendrosios praktikos slauga 1386 nėra 

Burnos higiena 1386 nėra 

Grožio terapija 1386 nėra 

Kineziterapija  1386 nėra  

Skubioji medicinos pagalba 1386 nėra 

INŽINERIJOS MOKSLAI 

Aplinkos apsauga 1386 924 

Elektros ir automatikos įrenginiai 1386 924 

Kelių inžinerija 1386 924 

Kompiuterių technika 1386 924 

Statyba  1386 924 

INFORMATIKOS MOKSLAI 

Elektroninio verslo technologijos 1386 924 

Informacinės sistemos 1386 924 

Kompiuterių tinklų administravimas 1386 924 

 

14. Panevėžio kolegijos studentų Priėmimo tarnyba dirba Studijų, karjeros ir 

užimtumo centre, adresu Laisvės a. 23, 35200, Panevėžys, I aukštas, 117 kab.. Tel. 8 (45) 46 77 87, 

el. paštas: stojimas@panko.lt   

15. Visus klausimus, neaptartus šiose taisyklėse, sprendžia Priėmimo komisija.  

 

 

mailto:stojimas@panko.lt

