Užsienio šalių piliečių priėmimo 2019 m.
į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
Kauno technikos kolegijoje tvarkos aprašo
2 priedas

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

PRAŠYMO FORMA
Į LAIPSNĮ SUTEIKIANČIAS STUDIJAS
Prašome grąžinti šią formą su visais reikalingais dokumentais šiuo adresu:
Kauno technikos kolegija
Tvirtovės al. 35, LT-50155, Kaunas, Lietuva
Paskutinė prašymo pateikimo data: 2018 m. liepos 5 d.
Prašymo pateikimo mokestis: 100 EUR
1. STUDENTO ASMENS DUOMENYS
Pavardė
Vardas
Gimimo data
Gimimo vieta
Pilietybė
Lytis:
Moteris
Vyras
Paso / Asmens kortelės Nr.
Galioja nuo
iki
Dabartinis adresas
Gatvė, namo numeris
Pašto kodas
Miestas
Šalis
Telefono numeris
El. paštas
Nelaimės atveju:
Kontaktinio asmens vardas
Telefono numeris

□

□

Nuolatinis adresas (jei skiriasi):
Gatvė, namo numeris
Pašto kodas
Miestas
Šalis
Telefono numeris
El. paštas

2. STUDIJŲ PROGRAMA, KURIĄ KETINATE STUDIJUOTI
Prašau atsižvelgti į prioritetus, jei renkatės daugiau nei 1 studijų programą (1, 2, 3)
Studijų programa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Automobilių techninis eksploatavimas (anglų)
Autotransporto elektronika (anglų)
Medžiagų apdirbimo inžinerija (anglų)
Elektros energetika (anglų)
Elektronikos inžinerija (anglų)
Statybos inžinerija (anglų)
Kelių inžinerija (anglų)

□
□
□
□
□
□
□

3. ĮGYTAS IŠSILAVINIMAS
Prašome išvardinti visas mokyklas, kolegijas, universitetus ar kitas mokymo institucijas, kurias jūs lankėte

Vieta nuotraukai

Institucijos pavadinimas

Miestas

Šalis

4. Kalbų mokėjimo laipsnis
Gimtoji kalba
Kalba, kuria studijavote mokykloje (jei skiriasi)
Kitos kalbos
Klausymas

Skaitymas

Kalendoriniai metai
Nuo
Iki

Kalbėjimas

Pažymėjimas / Diplomas / Laipsnis

Rašymas

Pastaba: E – puikiai, G – gerai, F – pakankamai
Ar laikėte TOEFL ar IELTS? Taip □ Ne □
Jei taip, prašome įrašyti rezultatą:
laikymo data:
Jei ne, prašome įrašyti užsienio kalbas į lentelę viršuje.

5. MOTYVACIJA
Glaustai pateikite priežastis, kodėl norite studijuoti užsienyje?

6. APGYVENDINIMAS
Ar norėsite gyventi Kauno
Taip □ Ne □

technikos kolegijos bendrabutyje?

7. PATVIRTINIMAS
Aš patvirtinu, kad suprantu visą informaciją, ir sutinku, kad visa aukščiau šioje paraiškoje pateikta informacija yra išsami ir tiksli.
Parašas
Data

8. PRIEDAI

□ Oficiali legalizuota vidurinio išsilavinimo pažymėjimo kopija. Visi dokumentai turi būti patikrinti (Apostilė arba legalizavimas). Apostilės
legalizavimą teikia jūsų užsienio reikalų ministerija ar Švietimo ir mokslo ministerija, www.apostilleinfo.com.
□ Vidurinės mokyklos akademinė pažyma (pažymiai). Visi dokumentai turi būti patikrinti (Apostilė arba legalizavimas).
□ Pažymėjimas apie kvalifikacijų pripažinimą, išduotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Akademinis pripažinimas yra
atliekamas Studijų kokybės vertinimo centre www.skvc.lt.
□ Notaro patvirtinta jūsų paso kopija (ne ES piliečiams) ar asmens tapatybės kortelės kopija (tik ES ir EEA piliečiams).
□ Dvi paso nuotraukos (3x4).
□ Priesaika (originalas, legalizuota), pasižadanti paremti pareiškėjo išlaidas studijoms ir gyvenimui per studijų laikotarpį ir grįžimo namo kelionę.
□ Banko pažyma (originalas, legalizuota), pateikianti įrodymą apie gebėjimą išlaikyti save studijų laikotarpiu.
□ Kopija dokumento, liudijančio sumokėtą prašymo mokestį (turi būti pažymėtas pareiškėjo vardas, pavardė ir data).
Pastaba:
Visi dokumentai turi būti pateikti rusų ar lietuvių kalba. Reikalingas notaro patvirtinimas visiems dokumentams, verstiems į rusų ar lietuvių kalbą.

