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2022 M. STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJĄ TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Studentų priėmimo į Kauno technikos kolegiją (toliau KTK) taisyklės (toliau - Taisyklės)
nustato asmenų, turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, priėmimo į KTK vykdomų
koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės
nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.
2. 2022 m. priėmimas į KTK vykdomas vadovaujantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos
bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) priėmimo į aukštąsias mokyklas
taisyklėmis1, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – LR ŠMSM)
dokumentais reglamentuojančiais bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas2.
3. Asmenims, pretenduojantiems į koleginių studijų valstybės finansuojamas vietas, taikomi šie
minimalūs rodikliai (1 lentelė):
1 lentelė
Minimalūs rodikliai pagal vidurinio išsilavinimo įgijimo metus
Vidurinio
išsilavinimo
įgijimo metai

Privalomi reikalavimai
Išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai:

2021 ir 2022






lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminas;
matematikos valstybinį brandos egzaminas, jeigu asmuo
pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų
krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių
studijų programas;
stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminas.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris,
suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių
privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos
(baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos;
istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso;
biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso;
meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko,
arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo
krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos
dalyko; fizinio ugdymo arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto
ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

2020
1

Konkursinis balas, ne mažesnis negu 4,3.
Išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;

https://bakalauras.lamabpo.lt/teises-aktai/
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https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2018/08/2022-m.-Konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas1.pdf
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užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos
egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio
įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu
pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam
valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų
egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų
egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 1 priede, įvertinimų atitikmenys,
nurodyti Aprašo 2 priede;
 matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo pretenduoja
į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės
programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;
Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris,
suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių
privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba
(baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalba; matematika;
istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas,
arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo
krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos
dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto
ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

2019

Konkursinis balas, ne mažesnis negu 4,3.
Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis
vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis 25:
 lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos
egzaminas;
 užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos
egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio
įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu
pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Aritmetiniam
valstybinių brandos egzaminų vidurkiui skaičiuoti imami tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų, nurodytų Tarptautinių užsienio kalbų
egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų
egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio
kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) 1 priede, įvertinimų atitikmenys,
nurodyti Aprašo 2 priede;
 matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo pretenduoja
į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės
programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;
Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris,
suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6, iš šių
privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba
(baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalba; matematika;
istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
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meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas,
arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo
krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos
dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto
ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Nuo 2016

2015

Iki 2014
įskaitytinai

Konkursinis balas, ne mažesnis negu 4,3.
Turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį
egzaminą, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį
brandos (arba tarptautinį) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu bei
matematikos valstybinį brandos egzaminą (2016 m. ir 2017 m. vidurinį
išsilavinimą įgijusiems pakanka matematikos brandos egzamino įvertinimo
≥16. 2018 m. vidurinį išsilavinimą įgysiantiems matematikos brandos
egzamino įvertinimas turi siekti ≥25). Nelaikę matematikos ir užsienio kalbos
egzaminų gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
Konkursinis balas, ne mažesnis negu 4,3.
Turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį
egzaminą bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) brandos (arba
tarptautinį) egzaminą ne žemesniu nei B1. Nelaikę užsienio kalbos
egzamino gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
Konkursinis balas, ne mažesnis negu 4,3.
Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ar turintiems
įgytų ar įgimtų sutrikimų, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą
patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
Konkursinis balas, ne mažesnis negu 4,3.

4.

5.

6.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas KTK minimalūs rodikliai:
4.1. Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2017 metų, minimalus rodiklis yra
vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
4.2. Stojantieji, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018-2022 m., turi būti išlaikę bent vieną valstybinį
brandos egzaminą.
Visiems stojantiems į KTK (į valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas su studijų
stipendija ir valstybės nefinansuojamas vietas) galioja Švietimo ir mokslo ministro 2018 m.
nustatytas minimalus konkursinis balas - 4,3 balo.
Stojančiųjų amžius neribojamas.
II. STUDIJŲ PROGRAMOS

7.

2022 m. studentų priėmimas vykdomas į devynias akredituotas pirmos pakopos koleginių studijų
programas (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
2022-2023 m.m. KTK realizuojamos studijų programos

Eil. Nr.

Studijų
trukmė
Studijų programa
Specializacijos
(metais)
NL
I
INŽINERIJOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

3

1.

Automobilių techninis
eksploatavimas

2.

Autotransporto
elektronika

3.

Avionikos sistemų
inžinerija

- Lengvųjų automobilių techninė
priežiūra;
- Komercinio transporto ir
specialios paskirties mašinų
techninė priežiūra;
- Sportinių automobilių
paruošimas ir piežiūra;
- Elektrinių ir hibridinių
automobilių techninė priežiūra
- Lengvųjų automobilių
diagnostika;
- Krovininių automobilių
diagnostika
-

- Automatizuotos sistemos ir
robototechnika;
- Elektroninės įrangos
projektavimas ir gamyba;
- Pastatų automatikos sistemų
eksploatavimas;
- Telekomunikacijos
- Elektros tinklai ir sistemos;
- Įmonių vidaus tinklai;
- Transporto elektros sistemos

3

4

Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras

3

4

Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras

3

4

Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras

3

4

Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras

3

4

4.

Elektronikos
technika*

5.

Elektros energetika

6.

Kelių inžinerija

-

3

4

7.

Medžiagų apdirbimo
inžinerija

- Gamybos technologijų
valdymas;
- Gamyba 3D technologijomis

3

4

8.

Orlaivių mechanizmų
techninis
eksploatavimas

-

3

4

9.

Statybos inžinerija**

-

3

4

Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras
Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras
Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras
Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras
Inžinerijos
mokslų profesinis
bakalauras

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai:
Studijų forma: NL - nuolatinė studijų forma, I - ištęstinė studijų forma.
* Suteikiama galimybė 1-erius metus studijuoti Hochschule Schmalkalden (Vokietija) ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.
** Suteikiama galimybė 1-erius metus studijuoti Via University College (Danija) ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

8.

KTK studijos vyksta nuolatine ir ištęstine formomis (žr. 3 lentelę).
3 lentelė
KTK vykdomų studijų formos

Studijų
forma
nuolatinė
ištęstinė

9.

Tvarkaraščio
tipas
dieninis
sesijinis

Akademiniai užsiėmimai vyksta rugsėjo-birželio mėn.
dienos metu darbo dienomis
periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo
dienomis ir šeštadieniais nuo 8 iki 20 valandos

Baigus skirtingų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.
III. KONKURSINIO BALO APSKAIČIAVIMAS
4

10.

11.

Konkursinio balo skaičiavime, atskirų brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių
įskaityme ir perskaičiavime remiamasi principais, numatytais LR ŠMSM 2021 m. lapkričio 30
d. įsakyme Nr. V-2157 dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo
2022 metais tvarkos aprašas (toliau - Įsakymas);
Stojant į bet kurią pasirinktą KTK studijų programą, minimaliam konkursiniam balui
apskaičiuoti imami keturių mokomųjų dalykų įvertinimai (žr. 4 lentelę), pridedant, jei yra,
papildomus balus (žr. 14 p. ir 15 p.).
4 lentelė
Konkursinio balo sandara

Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Mokomasis dalykas

Matematikos
Lietuvių kalbos ir literatūros
Fizikos, arba chemijos, arba informacinių technologijų,
arba geografijos
Bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju

Brandos
Valstybinio egzamino
brandos
įvertinimas
Svertinis
egzamino
koeficientas
arba
įvertinimas
metinis
pažymys
X
0,4
X
0,2
X

0,2

X

0,2

12. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš numatytų dalykų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos
egzamino įvertinimo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma matematikos
egzamino įvertinimui. Jei šio dalyko egzaminas nelaikytas, laikoma, kad jo įvertinimas 0).
13. Jeigu asmuo atleistas nuo visų brandos egzaminų ir jo brandos atestate įrašyta „Brandos
egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų imami metiniai pažymiai,
perskaičiuoti pagal brandos egzamino įvertinimo perskaičiavimo tvarką.
14. Papildomi balai skiriami remiantis Įsakymo 3 priedu, (žr. 5 lentelė)
5 lentelė
Kitų pasiekimų įtaka geriausiųjų eilei sudaryti
Kriterijus
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba

Kriterijaus vertė
0,25 balo
0,5 balo

Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai.
Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną
kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami

Aukso medalis arba 1
vieta – 2,5 balo;
Sidabro medalis arba 2
vieta – 1,5 balo;
Bronzos medalis arba 3
vieta – 1 balas

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų
laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas
tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.

Aukso medalis arba 1
vieta – 1,5 balo;
Sidabro medalis arba 2
vieta – 1 balas;
Bronzos medalis arba 3
vieta – 0,5 balo

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą
pagal įgytą kvalifikaciją
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose
tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo
savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip

1 balas

0,25 balo
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3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška
veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius

15. Užsienio lietuviams pridedamas vienas papildomas balas, o asmenims, baigusiems vieną iš 6
lietuviškų mokyklų užsienyje (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),
– dar vienas papildomas balas (remiantis 2017 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir
mokslo ministro įsakymo Nr. V-9 „Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių
organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į
valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17.4
punktu (žr.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a74d240d31411e68d79c2033f194657);
16. Suminė kriterijų (t.y. papildomų balų - žr. 14 p. ir 15 p.) vertė, įskaitoma į konkursinį balą, negali
viršyti 2,5 balo.
17. Asmenims, kurių minimalus konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Švietimo ir mokslo ministro
2018 m. nustatytas minimalus konkursinis balas (4,3), skiriami papildomi balai:
17.1. turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą toje srityje, kurią planuoja studijuoti,
– 1 balas;
17.2. KTK partnerinių gimnazijų, mokyklų, mokymo/rengimo/ugdymo centrų (pgl. sąrašą žr. 1
priedas) absolventams – 1 balas;
18. Tuo atveju, kai stojantiesiems gali būti skiriami papildomi balai, turimus duomenis jie turi
nurodyti Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje teikdami prašymą studijuoti. Šie
duomenys sulyginami su įrašais valstybinėse duomenų bazėse. Gavusieji kvietimą studijuoti
studijų sutarčių pasirašymo metu pateikia dokumentus, patvirtinančius informaciją, kurią jie
nurodė Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Esant neatitikimams, kvietimas studijuoti
gali būti anuliuotas.
19. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai
įskaitomi ir perskaičiuojami Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16
d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir
atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
20. Jei surinktas vienodas konkursinis balas, pirmenybę prioriteto tvarka turi stojantysis, kurio:
20.1. įskaitomų į konkursinį balą brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių
koeficientų, suma yra didesnė;
20.2. įskaitomas į konkursinį balą brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą
(t.y. matematikos), įvertinimas yra didesnis.
IV. PRIĖMIMO VYKDYMAS
21. Priėmimas į KTK vykdomas per Bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas, vykdomą
LAMA BPO, ir per Institucinį priėmimą, vykdomą KTK priėmimo tarnybos.
22. Bendrasis priėmimas
22.1. Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės
nefinansuojamas studijų vietas;
22.2. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo procedūras ir terminus pateikiama Bendrojo
priėmimo taisyklėse (www.lamabpo.lt);
22.3. Prašymai leisti dalyvauti Bendrajame studentų priėmime teikiami internetu LAMA BPO
interneto svetainėje www.lamabpo.lt nurodytu adresu. Norintys pateikti prašymą turi
užsiregistruoti internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje (IS) ir užpildyti nurodytus
prašymo laukus;
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23.

22.4. 2022 m. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas procedūros ir datos
nurodytos LAMA BPO sistemoje3.
22.5. Sutartys su pakviestaisiais pasirašomos atvykus į Kauno technikos kolegiją arba
elektroniniu būdu. Nepasirašius sutarties nurodytu laiku, kvietimas studijuoti
panaikinamas.
22.6. Elektroniniu būdu sutartys pasirašomos pagal LAMA BPO nustatytą tvarką ir KTK
patvirtintas procedūras.
Institucinis priėmimas
23.1. Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas KTK
studijuoti nuolatine ar ištęstine forma;
23.2. Institucinio priėmimo tvarkaraštis virtinamas direktoriaus įsakymu po LAMA BPO
priėmimo tvarkaraščio patvirtinimo.
23.3. Prašymai leisti dalyvauti Instituciniame studentų priėmime bei reikalingų dokumentų
elektroninės kopijos (žr. 6 lentelę) teikiami internetu.
23.4. Dokumentų originalus, registracijos studijoms įmokos kvitą stojantysis privalo pateikti
KTK priėmimo komisijai sutarčių pasirašymo metu; pasirašius sutartį elektroniniu būdu
dokumentai ir registracijos studijoms įmokos kvitas pristatomas Priėmimo tarnybai ne
vėliau kaip iki rugsėjo 1 dienos.
23.5. Institucinis priėmimas organizuojamas ir vykdomas tik KTK;
23.6. Instituciniame priėmime turi teisę dalyvauti ir nedalyvavę bendrajame priėmime
asmenys;
23.7. Prašyme nurodoma pasirinkta studijų programa ir jos studijų forma (nuolatinė ar
ištęstinė).

24. Duomenų apie išsilavinimą ir pasiekimus teikimas:
24.1. Asmenų, vidurinį išsilavinimą Lietuvoje įgijusių 2010-2022 metais, brandos atestatų
duomenys į LAMA BPO informacijos sistemą patenka tiesiai iš valstybinių duomenų
bazių;
24.2. Duomenis, pagal kuriuos skiriami papildomi balai, stojantieji turi nurodyti savo prašyme.
Šie duomenys bus sulyginti su įrašais valstybinėse duomenų bazėse, atitiktis tai
įrodantiems dokumentams bus patikrinta studijų sutarčių pasirašymo metu;
24.3. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 m. ir anksčiau, pateikia vidurinio išsilavinimo,
tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatus, sporto pasiekimų ir kitus dokumentus
elektroniniu būdu LAMA BPO informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt.
25. Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas:
25.1. Pakviestieji studijuoti pateikia 6 lentelėje nurodytus dokumentus KTK priėmimo tarnybai,
pasirašydami studijų sutartį (jeigu atvykstama pasirašyti į KTK) arba iki rugsėjo 1 d.
pateikia Pirėmimo tarnybai, jeigu sutartis pasirašoma elektroniu būdu.
6 lentelė

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti Priėmimo tarnybai
Pagrindiniai dokumentai
pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti)
brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (originalą/us parodyti,
kopiją/as įteikti)
registracijos studijoms įmokos kvitas (žr. 25.4 p.) (įteikti)
Papildomi dokumentai (jei yra)

3

https://bakalauras.lamabpo.lt
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dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą
parodyti, kopiją įteikti)
pažyma apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius (originalą parodyti,
kopiją įteikti)
Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose
įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą (originalą parodyti, kopiją įteikti)
tarptautinio užsienio kalbos egzamino sertifikatas (originalą parodyti, kopiją įteikti)
profesinį arba aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai (diplomas, diplomo priedėlis) (originalą parodyti,
kopiją įteikti)
akademinė pažyma (jei studijos bus tęsiamos po nutraukimo) (originalą parodyti, kopiją įteikti)
dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į papildomus balus (originalą parodyti, kopiją įteikti)
dokumentai, įrodantys stojančiojo teisę į lengvatas (originalą parodyti, kopiją įteikti)
jei priėmimą įformina įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas raštiškas įgaliojimas (originalą įteikti)

25.2. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš
šių kalbų ir patvirtinti įstatymų nurodyta tvarka.
25.3. Dokumentų originalai pateikiami (parodomi) KTK priėmimo komisijai; visų parodytų
dokumentų kopijos, kurios gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų
įforminimo metu, paliekamos KTK būsimai studento bylai formuoti.
25.4. Priėmimo procedūros pradedamos Kolegijai gavus iš banko pranešimą apie registracijos
studijoms įmokos sumokėjimą. Registracijos studijoms įmokos dydis – 50 Eur.
25.4.1. Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti registracijos studijoms įmoką, rekvizitai
pateikiami 7 lentelėje.
7 lentelė

Sąskaitos rekvizitai
Gavėjas:
Gavėjo bankas:
Sąskaitos Nr.:
Banko kodas:
Sutrumpintas įmokos mokesčio pavadinimas:
Mokėtojo kodas:

Kauno technikos kolegija
AB SEB bankas
LT 54 7044 0600 0301 1752
70440
Registracijos studijoms įmoka
įrašyti savo asmens kodą

25.4.2. Registracijos studijoms įmoka, įmokėta ne į Kauno technikos kolegijos sąskaitą,
neįskaitoma ir nepriimama.
25.4.3. Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.
25.4.4. Nuo registracijos studijoms mokesčio atleidžiami asmenys:
25.4.4.1. neturintys abiejų tėvų arba globėjų iki jiems sukanka 25 metai;
25.4.4.2. vaikų globos namų auklėtiniai iki jiems sukanka 25 metai;
25.4.4.3. kurių darbingumo lygis yra 0 - 45 %.
25.4.5. Nuo registracijos studijoms mokesčio atleisti asmenys kartu su Sutarties
pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos mokesčio
kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.
25.5. Priėmimo į Kolegiją faktas įforminamas Kauno technikos kolegijos ir studento
pasirašoma studijų sutartimi.
25.6. Asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių užsienio šalių institucijose, priėmimo tvarka.
25.6.1. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio institucijose, gali dalyvauti Bendrajame
priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas ir būti priimti studijuoti į valstybės
finansuojamas studijų vietas arba pretenduoti į studijų stipendiją (LR ŠMS
ministro įsakymas Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į
valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo
patvirtinimo 2020 m. birželio 19 d. Nr. V-932) jeigu jie yra:
25.6.1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos
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ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
25.6.1.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių,
nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis,
piliečiai ir asmenys be pilietybės;
25.6.1.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai,
pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos
kompetentingos institucijos išduotą pažymą arba kitą dokumentą,
patvirtinantį išeivijos statusą ar lietuvių kilmę. – įgiję išsilavinimą,
pateikę šiuos dokumentus:
25.6.2. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio institucijose, neatitinkantys 25.6.1. punkte
nurodytų kriterijų, priimami studijuoti savo lėšomis konkurso tvarka per
Institucinį priėmimą, vadovaujantis “Užsienio šalių piliečių priėmimo 2022 m. į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas Kauno technikos kolegijoje tvarkos
aprašu”.
25.7. Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamų vietų studentams (vidurinį išsilavinimą
įgijusiems Lietuvoje ar užsienyje, atitinkantiems 25.6.1.), sutinkantiems mokėti visą
studijų kainą, pateikiama 8 lentelėje:
8 lentelė

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KTK metinė studijų kaina
Studijų kaina metams (Eur)
Studijų programa
Nuolatinė
Ištęstinė
studijų forma
studijų forma
Automobilių techninis eksploatavimas
Autotransporto elektronika
Avionikos sistemų inžinerija
Elektronikos technika
Elektros energetika
2535
1690
Kelių inžinerija
Medžiagų apdirbimo inžinerija
Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas
Statybos inžinerija

26. Studentų priėmimą į KTK organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta KTK Priėmimo
komisija. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Priėmimo
komisija.
27. Priėmimo komisijos kontaktai:
Informacija teikiama:
- el. paštu: priemimas@edu.ktk.lt
- telefonu: 862 644990
Adresas: 104 b kab., Tvirtovės al. 35, LT-50155, Kaunas.
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