LIETUVOS UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJA
Lithuanian Universities Rector’s Conference

NUTARIMAS
DĖL 2019 METŲ STOJANČIŲJŲ Į UNIVERSITETINES PIRMOSIOS PAKOPOS IR
VIENTISĄSIAS STUDIJAS KONKURSINIŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ PAGAL STUDIJŲ
KRYPTIS SĄRAŠO
2017 m. rugpjūčio 31 d.
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Prezidiumas, vadovaudamasis LAMA BPO valdybos 2017
m. liepos 28 posėdžio ir LURK Studijų komiteto 2017 m. rugpjūčio 21 posėdžio sprendimais ir atsižvelgęs į
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. pritarimą Nr. SR-3846, nutarė:
1. Stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų
dalykų pagal studijų kryptis sąrašas nustato pagrindinį ir kitus mokomuosius dalykus, kurių įvertinimai bus
naudojami 2019 m. stojančiųjų konkursiniam balui apskaičiuoti.
2. 2019 m. konkursinio balo sudarymo principus ir papildomus kriterijus, taip pat dalykų įvertinimų
svertinę įtaką aukštosios mokyklos savo priėmimo taisyklėse privalo paskelbti iki 2018 metų gruodžio 1 d., o
mažiausią stojamąjį balą – iki 2019 m. sausio 1 d.
3. Konkursiniam balui skaičiuoti naudojama iki keturių dalykų, išskyrus menus, kurių studijoms
reikia laikyti stojamąjį egzaminą. Pagrindinio (pirmojo) ir antrojo konkursinių mokomųjų dalykų sąrašas pagal
studijų kryptis pateikiamas lentelėje.
4. Vieną konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojančio
brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas
(naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Inžinerijos ir technologijos mokslų studijų krypčių
grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros
IV lygiui priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), 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.
5. Visose studijų kryptyse, išskyrus menų, į konkursinį balą įtraukiamas lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinio brandos egzamino įvertinimas. Jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra studijų krypties pagrindinis
dalykas, vienas iš konkursinių dalykų yra:
5.1. užsienio kalba – humanitarinių ir socialinių mokslų krypčių grupių kryptyse: N01 lingvistika, N02
literatūrologija, N03 klasikinės studijos, N04 filologija pagal kalbą, N05 vertimas, N07 kalbos studijos, N15
menotyra, J09 informacijos paslaugos, J10 komunikacija, J11 leidyba, J12 žurnalistika;
5.2. istorija – ugdymo mokslų krypčių grupės kryptyse: M01 pedagogika, M02 edukologija, M03
andragogika.
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Lentelė. 2019 metų pagrindinio konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas
Studijų kryptis, krypčių arba studijų
programų grupė

Konkursiniai dalykai*
pagrindinis (pirmasis) dalykas
antrasis dalykas

MATEMATIKOS MOKSLAI (A)
A01 matematika, A02 taikomoji matematika, A03
matematika
statistika
INFORMATIKOS MOKSLAI (B)
B01 informatika, B02 informacijos sistemos, B03
matematika
programų sistemos, B04 informatikos inžinerija
FIZINIAI MOKSLAI (C)
C03 geologija

matematika

C05 gamtinė geografija

geografija

C02 fizika
C01 chemija
C04 aplinkotyra

fizika
chemija
matematika
GYVYBĖS MOKSLAI (D)
D01 biologija, D02 genetika, D03 mikrobiologija,
D04 molekulinė biologija, D07 ekologija
biologija
D05 biofizika
D06 biochemija
chemija
INŽINERIJOS MOKSLAI (E)
E02 bioinžinerija, E04 matavimų inžinerija, E05
statybos inžinerija, E06 mechanikos inžinerija,
E07 jūrų inžinerija, E08 elektros inžinerija, E09
elektronikos inžinerija, E10 gamybos inžinerija,
matematika
E12 transporto inžinerija, E13 energijos inžinerija,
E14 aeronautikos inžinerija
E01 saugos inžinerija, E03 aplinkos inžinerija
E11 chemijos inžinerija
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F)
F04 jūrų technologijos
F01 gamtos išteklių technologijos, F02 polimerų ir
tekstilės technologijos, F03 medžiagų
matematika
technologijos
F05 biotechnologijos, F06 maisto technologijos,
F07 viešasis maitinimas
SVEIKATOS MOKSLAI (G)
G01 medicina, G02 odontologija, G03 burnos
priežiūra, G04 visuomenės sveikata, G05
farmacija, G06 reabilitacija, G07 mityba, G08
biologija
slauga ir akušerija, G09 medicinos technologijos,
G10 kosmetologija
VETERINARIJOS MOKSLAI (H)
H01 veterinarija
biologija
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I)
I01 žemės ūkis, I02 agronomija, I03
miškininkystė, I04 gyvulininkystė, I05
biologija
žuvininkystė, I06 maisto studijos
SOCIALINIAI MOKSLAI (J)
J01 ekonomika, J03 sociologija
matematika
J02 politikos mokslai, J04 socialinis darbas, J05
istorija
antropologija, J08 visuomenės saugumas
J09 informacijos paslaugos, J10 komunikacija, J11
lietuvių kalba ir literatūra
leidyba, J12 žurnalistika
J06 visuomeninė geografija
geografija
J07 psichologija

matematika

informacinės technologijos arba
fizika
informacinės technologijos arba
fizika
fizika arba chemija, arba
geografija
matematika arba biologija, arba
istorija
matematika arba biologija
chemija arba biologija
chemija arba matematika
fizika arba chemija
matematika arba biologija

fizika

chemija arba fizika
chemija
fizika
chemija arba fizika
chemija

chemija arba matematika

chemija arba matematika

chemija arba matematika

istorija arba matematika, arba
informacinės technologijos, arba
geografija

biologija

TEISĖ (K)
K01 teisė

matematika arba informacinės
technologijos

istorija
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Lentelės tęsinys
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L)
L01 verslas, L02 vadyba, L03 finansai, L04
apskaita, L05 rinkodara, L06 žmonių išteklių
matematika
istorija arba matematika, arba
vadyba
informacinės technologijos, arba
geografija
L07 viešasis administravimas, L08 turizmas ir
istorija
poilsis
UGDYMO MOKSLAI (M)
M01 pedagogika, M02 edukologija, M03
matematika arba informacinės
lietuvių kalba ir literatūra
andragogika
technologijos
Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos,
fizikos ir kt.) studijų krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų.
M01 pedagogika (dalyko)
Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pagrindiniu
dalyku gali būti bet kuris iš jų, tačiau konkursinio balo sandaroje
dalykas negali kartotis.
M01 pedagogika (meno dalyko)
stojamasis egzaminas
HUMANITARINIAI MOKSLAI (N)
N01 lingvistika, N02 literatūrologija, N03
istorija arba geografija, arba
klasikinės studijos, N04 filologija pagal kalbą,
lietuvių kalba ir literatūra
matematika, arba informacinės
N05 vertimas, N07 kalbos studijos, N15 menotyra
technologijos
N08 istorija, N06 regiono studijos, N09
geografija arba užsienio kalba,
archeologija, N11 teologija, N12 paveldo studijos, istorija
arba matematika, arba
N13 religijos studijos, N14 kultūros studijos
informacinės technologijos
N10 filosofija
istorija
matematika
MENAI (P)
P01 dailė, P02 dizainas, P04 teatras, P05 kinas,
P06 šokis, P07 medijų menas, P08 meno objektų
stojamasis egzaminas
restauravimas
P03 muzika
stojamasis egzaminas
muzikologija
P09 architektūra, P10 kraštovaizdžio architektūra stojamasis egzaminas
matematika
SPORTAS (R)
R01 pasiekimų sportas, R02 laisvalaikio sportas
sporto pasiekimai
biologija arba matematika

* – konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojančių dalykų įvertinimai
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