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MOKSLO IR STUDIJŲ 
MODERNIZACIJAI – 2,4 MLRD. LITŲ
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Naujoji Lietuvos alma 
Mater – tai pasaulinio 
lygio mokslo centrai, 
profesionalūs dėsty

tojai, šiuolaikiška mokymo bazė, 
modernus aukštųjų mokyklų val
dymas. Kartu tai ir daugiau gali
mybių studentams, dėstytojams, 
mokslininkams bei visai šaliai. 

2007–2013 metais iš Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fon
dų Lietuvos mokslo ir studijų 
plėtrai numatyta skirti 2,4 mlrd. 
litų. vienas pagrindinių priorite
tų – pertvarkant, modernizuo
jant mokslo ir studijų sistemą 
gerinti mokslo ir studijų kokybę 
bei prieinamumą. 

AukšTEsNė sTuDIJŲ kOkybė
ES struktūrinių fondų lėšomis 

sprendžiamos opiausios aukšto
jo mokslo sistemos problemos. 
Pertvarkant aukštųjų mokyklų 
valdymą, mokslo įstaigoms su
teikiama daugiau autonomijos. 
Taip  jos gali aktyviau spręsti 
mokslo ir studijų kokybės, plė
tros, jungimosi, infrastruktūros 
atnaujinimo klausimus. Šalies 
alma Mater taip pat tampa atvi
resnė visuomenei – tiek iš uni
versiteto, tiek iš visuomenės at
stovų sudaromos naujos mokslo 
įstaigų tarybos, kurios spręs stra
teginius klausimus. 

Gerinant studijų kokybę, bus 

atnaujinta ar naujai parengta 
daugiau nei šimtas studijų pro
gramų. 

ES struktūrinių fondų lėšomis 
rengiamos ir jungtinės studijų 
programos su užsienio aukšto
siomis mokyklomis, o šalies stu
dentams ir dėstytojams sudaro
mos sąlygos įgyti tarptautinės 
praktikos tobulinant žinias prak
tikų ar stažuočių metu užsienio 
aukštosiose mokyklose, įmonėse, 
įvairiose organizacijose. Geres
nės sąlygos įgyti aukštąjį mokslą 
kuriamos ir žmonėms su negalia 
– studijų programos specialiai 
pritaikomos įvairią negalią turin
tiems studentams. 

Kartu tobulinamos brandos 
egzaminų ir studentų priėmimo 
sistemos, sudaromos galimybės 
studijuoti gabiausiems bei akty
viausiems jaunuoliams.

PROfEsIONALūs DėsTyTOJAI
Neabejotina, kad aukštosiose 

mokyklose turi dirbti profesiona
lūs, prie sparčių nūdienos pokyčių 
gebantys prisitaikyti dėstytojai ir 

mokslininkai. ES struktūrinių fon
dų lėšomis tobulinti savo žinias ir 
kelti kvalifikaciją galės beveik trys 
tūkstančiai dėstytojų, tad siekti 
kokybiško aukštojo mokslo stu
dentams padės kvalifikuoti savo 
srities specialistai. 

Naujų žinių įgis ir dešimtys 
šalies mokslininkų bei tyrėjų, o 
siekti mokslinių aukštumų pa
dės atnaujintos doktorantūros, 
rezidentūros studijos, taip pat 
sudaromos sąlygos tobulinti ži
nias podoktorantūros studijose.

MODERNI INfRAsTRukTūRA
Šiuo metu aukštosioms mo

kykloms itin trūksta modernios 
mokslinės įrangos, daugelio 
mokslo įstaigų infrastruktūra yra 
morališkai pasenusi. ES lėšomis 
atnaujinama šalies universitetų ir 
kolegijų infrastruktūra  auditori
jos, kabinetai, laboratorijos, studi
joms reikalinga įranga. Kuriamos  
inovatyvios bibliotekos ir stei
giami šiuolaikiški konsultavimo  
centrai.

Daugiau nei du tūkstančiai 
šalies mokslininkų netrukus 
darbuosis penkiuose naujuose 
integruotose mokslo, studijų 
ir verslo slėniuose. Lietuvos 
jūrinis, „Saulėtekio“, „Santaros“, 
„Santakos“ ir „Nemuno“ centrai 
taps svarbia jungtimi, kuri su
artins verslą ir mokslą. 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis kuriama šiuolaikiška ir konkurencinga 
aukštoji mokykla, užtikrinanti visiems prieinamą aukštą studijų kokybę.

Gerinant studijų  
kokybę, bus  

atnaujinta ar naujai  
parengta daugiau nei  
šimtas studijų programų. 

STUDIJOS    mOkSlaS     STRaTEGIJa      kElRODIS       PaTaRImaI       

Es sTRukTūRINIŲ fondų lėšomis studentams sudaromos sąlygos įgyti tarptautinės praktikos.

LIETuVOs 
uNIVERsITETŲ, 
kOLEgIJŲ IR 
PROfEsINIŲ 
MOkykLŲ ŽEMėLAPIs

Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
lėšomis atnaujinama 
beveik 30 šalies 
universitetų ir kolegijų 
infrastruktūra, kuriami 
integruoti mokslo, 
studijų ir verslo slėniai, 
nauji konsultaciniai ir 
informaciniai centrai. 
Pasigirti suremon
tuotomis auditori
jomis, įkurtais naujais 
praktinio mokymo 
centrais ar  įsigyta nau
jausia įranga jau gali  
ir šalies profesinės 
mokyklos.  6-7 p.

„IšVykTI 
sPėsITE 
VIsADA, bET 
sugRĮŽTI 
bus suNkIAu“
Kodėl nepasirinkau 
studijų užsienyje? 
Pasiklausiusi 
aplinkinių kalbų, 
pastebiu, jog 
dažnai užsienyje 
studijuojantys 
susiduria su 
prastesne studijų 
kokybe nei 
Lietuvoje, nors to 
nepripažįsta.

Grėtė Švėgždaitė, Mykolo 
Romerio universiteto teisės 
ir valdymo specialybės 
pirmakursė.                          3 p.

šIuOLAIkIškAs 
IR MODERNus 
MOksLAs 

Šių metų laidos abituri
entams, norintiems stoti 
į aukštąsias mokyklas, 
nebereikės vykti į 
priėmimo punktus –  
prašymus jie galės 
pateikti internetu, o 
brandos atestatų  
duomenys priėmimo 
sistemą pasieks  
tiesiai iš 
duomenų bazės.               

4-5 p.

MOkyMOsI IR  
sTuDIJŲ kELIAs

Išsiaiškinęs savo 
norus, gebėjimus ir 
galimybes,  
atsakingai pasirink 
savo mokymosi ar 
studijų kelią.          2 p.

Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas

Sanglaudos fondas

sx
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Europos są jungos struktūrinių fondų lėšomis įgy vEndinamus mokslo ir studijų sistEmos pokyčius pristatantis lEidinys
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1APsILANkyk ARTIMIAusIAME PROfEsINIO INfORMAVIMO TAškE.

Čia rasi visą informaciją, reikalingą pasirenkant Tavo norus, gebėjimus ir 
esamas galimybes labiausiai atitinkantį mokymosi ar studijų kelią.   
www.kps.puslapiai.lt

6IšsIAIškINk, kOkIOsE 
PROfEsINėsE AR 

AukšTOsIOsE MOkykLOsE 
IR kOkIAs PROgRAMAs gALI 
sTuDIJuOTI.
www.aikos.smm.lt

2PAsVERk VIsus TAu AsMENIškAI sVARbIus skIRTINgŲ PAsIRINkIMŲ 
PRIVALuMus IR TRūkuMus, gALIMybEs ĮsIDARbINTI.

Atlik profesinio kryptingumo testus, ištirk savo „interesų profilį“ ir polinkius. 
www.ldrmt.lt

3     suŽINOk, kAIP bus LAIkOMI bRANDOs EgZAMINAI. 
www.egzaminai.lt

MOkyMOsI IR sTuDIJŲ kELIAs

www.lamabpo.lt, www.mokslas.lt
4 sEk VIsAs NAuJIENAs APIE MOkyMąsI PROfEsINėsE 

MOkykLOsE IR sTOJIMą Į AukšTąsIAs MOkykLAs.

7PAsIDOMėk, kAIP ĮVERTINTOs TAu 
RūPIMOs AukšTŲJŲ MOkykLŲ  

sTuDIJŲ PROgRAMOs, kOkIE JŲ TRūkuMAI 
IR AR DAR ILgAI JOs bus VykDOMOs.
www.skvc.lt

8ĮVERTINk sAVO gALIMybEs ĮsTOTI Į 
PAsIRINkTAs sTuDIJŲ PROgRAMAs. 

pasinaudok specialia skaičiuokle ir 
įstojusiųjų pernai balų statistika.
www.lamabpo.lt

9NusPRęsk, AR NEgALėDAMAs ĮsTOTI Į VALsTybės 
fINANsuOJAMą VIETą suTIksI MOkėTI uŽ sTuDIJAs.

Sužinok, kiek kainuos norimos studijos pasirinktoje aukštojoje 
mokykloje.
www.vmsfondas.lt

10susIPAŽINk su PRIėMIMO Į LIETuVOs AukšTąsIAs 
MOkykLAs gRAfIku IR TVARkA.

 užpildyk interneto svetainėje pateikiamą pasirinkimų lentelę.
www.lamabpo.lt

bAIgęs uNIVERsITETO 
MAgIsTRANTūROs 
sTuDIJAs, gALI sTuDI-
JuOTI DOkTORANTūROJE 
IR TAIP sIEkTI TyRėJO-
MOksLININkO kARJEROs.

ĮgIJęs VIDuRINĮ IšsILAVINIMą, sTuDIJuOsI  
1-1,5 M. MOkyMO PROgRAMą suDARys 
TEORINė IR PRAkTINė DALys. ĮgysI PROfEsINę 
kVALIfIkACIJą. TuRėsI gALIMybę ATLIkTI 
PRAkTIką PAs MEIsTRą, VERsLININką.  

PuIkIAI bAIgęs PROfEsINę 
MOkykLą IR PADIRbėJęs, 
gAusI PAPILDOMŲ bALŲ 
sTODAMAs Į kOLEgIJą AR 
uNIVERsITETą.

bAIgęs kOLEgIJą IR IškLAusęs 
„IšLygINAMuOsIus“ kuRsus, 
gALI sTOTI Į MAgIsTRANTūROs 
sTuDIJAs  uNIVERsITETE.

MOkyDAMAsIs PROfEsINėJE 
MOkykLOJE, kOLEgIJOJE 
AR uNIVERsITETE, TuRI 
ĮVAIRIAusIŲ gALIMybIŲ 
EuROPOs sąJuNgOs 
sTRukTūRINIŲ fONDŲ 
LėšOMIs sEMEsTRuI  
IšVykTI TObuLINTI  
ŽINIAs Į uŽsIENĮ. 
www.sMPf.LT

DALyVAuk TARPTAuTINėsE MAINŲ PROgRAMOsE

MOkykIs PROfEsINėJE MOkykLOJE

sTuDIJuOk kOLEgIJOJE
sTuDIJuOsI NuOLATINėsE sTuDIJOsE – DAŽNIAusIAI 3 METus – ARbA IšTęsTINėsE 
sTuDIJOsE – DAŽNIAusIAI  4 METus. sTuDIJŲ PROgRAMą suDARys TEORINė IR 
PRAkTINė DALys.  ĮgysI PROfEsINIO bAkALAuRO LAIPsNĮ. PRAkTINIs MOkyMAs 
suDARys NE MAŽIAu kAIP TREčDALĮ sTuDIJŲ PROgRAMOs. 

bAkALAuRO LAIPsNĮ ĮgysI sTuDIJuODAMAs  
NuOLATINėsE sTuDIJOsE – DAŽNIAusIAI 4  METus – 
ARbA IšTęsTINėsE sTuDIJOsE – DAŽNIAusIAI 6 METus. 
sTuDIJŲ PROgRAMą suDARys TEORINė IR TyRIMŲ 
DALys. gALėsI sTOTI Į MAgIsTRANTūROs sTuDIJAs, 
kuRIOs TRuNkA 1,5-2 M., IR  ĮgyTI MAgIsTRO LAIPsNĮ.

sTuDIJuOk uNIVERsITETE  

IšsIAIškINęs sAVO 
NORus, gEbėJIMus IR 
gALIMybEs, ATsAkINgAI 
PAsIRINk sAVO MOkyMOsI 
AR sTuDIJŲ kELIą

Šiuo metu Lietuvoje vei
kia 700 profesinio informa
vimo taškų (PIT), kuriuose 
yra įrengta laisva prieiga 
prie interneto, prie šalies 
švietimo ir darbo rinkos 
duomenų bazių ar kom
piuterinėse laikmenose, 
vaizdajuostėse, spaudi
niuose ir pan. sukauptos 
informacijos. Čia dirba 
kvalifikuoti profesijos pa
tarėjai, kurie bendrojo lavi
nimo mokyklų mokiniams 
ar jų tėvams padės rasti 
informaciją apie švietimo 
ir mokslo institucijas, mo
kymo ir studijų programas, 
profesijas, kvalifikacijas, jų 
įgijimo sąlygas, darbo rin
ką, įsidarbinimo ir profesi
nės karjeros galimybes ir 

kt. Profesinio informavimo 
taškai įrengti panaudojus 
Europos Sąjungos (ES) pa
ramą, gautą pagal Lietuvos 
20042006 m. Bendrojo 
programavimo dokumen
tą. Projekto vertė – beveik 
6,7 mln. litų. ES paramos 
lėšomis nupirkti baldai, 
kompiuteriai, spausdin
tuvai, informavimo taškai 
aprūpinti informacine me
džiaga, apmokyti čia dir
bantys žmonės. 

Profesinio informavimo 
taškų sąrašas, žemėlapiai ir 
adresai paskelbti Lietuvos 
mokinių informavimo ir 
techninės kūrybos centro 
Karjeros planavimo sky
riaus interneto svetainėje 
www.kps.puslapiai.lt.

TAVO kELRODIs

pRofeSINIo INfoRmAvImo TAšKAI

5suŽINOk, kOkIAs MOkyMO 
PROgRAMAs sIūLO PROfEsINės 

MOkykLOs, AR ATNAuJINTA MOkyMO  
bAZė, kOkIOs MOkAMOs sTIPENDIJOs. 
www.euroguidance.lt
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Studentams svarbiausia įgyti kokybiškų ir šiuolaikiškų žinių. 
Tad gerinant šalies aukštųjų mokyklų studijų kokybę Euro
pos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bus atnaujinta ar 

naujai parengta beveik 120  bakalauro studijų programų. Tam 
iš struktūrinių fondų numatyta skirti 20 mln. litų. Naujos studi
jų programos bus rengiamos pagal LR vyriausybės patvirtintą 
naują studijų sričių ir krypčių klasifikatorių. Nuo šiol aukštosios 
mokyklos galės siūlyti įvairesnių studijų krypčių programas, 
taip pat ir tarpkryptines. Tokių studijų pavyzdys būtų, tarkime, 
pedagogika ir kompiuterija. Bakalauro studijų programų atnau
jinimas finansuojamas pagal 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyve
nimą“ priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo 
didinimas“. 

NaUJOS STUDIJŲ 

kRyPTys

sTuDIJŲ sRITIEs PAVADINIMAs sTuDIJŲ kRyPčIŲ gRuPės PAVADINIMAs sTuDIJŲ kRyPTIEs PAVADINIMAs
Biomedicinos mokslai Medicina ir sveikata a300 Medicina 

a400 Odontologija 
a500 Burnos priežiūra
a600 visuomenės sveikata
B200 Farmacija 
B300 Reabilitacija
B400 Mityba 
B700 Slauga 
B800 Medicinos technologijos
B900 Medicina ir sveikata

Gyvybės mokslai C100 Biologija
C200 Botanika 
C300 Zoologija 
C400 Genetika 
C500 Mikrobiologija 
C600 Sportas 
C700 Molekulinė biologija, biofizika ir biochemija 
C900 Gyvybės mokslai 

Žemės ūkis ir veterinarija D100 Ikiklinikinė veterinarinė medicina 
D200 veterinarinė medicina 
D400 Žemės ūkis 
D500 Miškininkystė 
D600 Maisto studijos
D700 Žemės ūkio mokslai
D900 Žemės ūkis ir veterinarija

Fiziniai mokslai Gamtos mokslai F100 Chemija 
F200 Medžiagotyra 
F300 Fizika 
F500 astronomija 
F600 Geologija 
F700 aplinkotyra 
F800 Gamtinė geografija 
F900 Gamtos mokslai

Matematika ir kompiuterių mokslas G100 Matematika 
G300 Statistika 
I100 Informatika 
I200 Informacijos sistemos 
I300 Programų sistemos 
I500 Sveikatos informatika 
I900 Matematika ir kompiuterių mokslas

Technologijos mokslai Inžinerija H100 Bendroji inžinerija 
H200 Statybos inžinerija  
H300 Mechanikos inžinerija 
H400 aeronautikos inžinerija 
H500 Jūrų inžinerija 
H600 Elektronikos ir elektros inžinerija 
H700 Gamybos inžinerija 
H800 Chemijos ir procesų inžinerija 
E100 Informatikos inžinerija
E200 Sausumos transporto inžinerija
E300 Energijos inžinerija
H900 Inžinerija

Technologijos J100 Gamtos išteklių technologijos 
J300 Keramikos ir silikatų technologijos 
J400 Polimerų ir tekstilės technologijos 
J500 Medžiagų technologijos 
J600 Jūrų technologijos 
J700 Biotechnologijos
J800 Statybų technologijos
E400 Maisto technologijos
J900 Technologijos

Socialiniai mokslai Socialinės studijos L100 Ekonomika 
L200 Politikos mokslai 
L300 Sociologija 
L400 Socialinė politika 
L500 Socialinis darbas
L600 antropologija 
L700 visuomeninė geografija 
S100 Psichologija
S200 visuomenės saugumas  
S300 Teritorijų planavimas
L900 Socialinės studijos

Teisė M100 Teisė pagal galiojimo teritoriją 
M200 Teisė pagal tematiką 
M300 Teisė

verslas ir vadyba N100 verslas 
N200 vadyba 
N300 Finansai 
N400 apskaita 
N500 Rinkodara 
N600 Žmonių išteklių vadyba 
N700 viešasis administravimas
N800 Turizmas ir poilsis
N900 verslas ir vadyba

Komunikacija P100 Informacijos paslaugos 
P200 viešieji ryšiai
P400 Leidyba 
P500 Žurnalistika 
P900 Komunikacija

Švietimas ir ugdymas X100 Pedagogika  
X200 Edukologija 
X300 andragogika
X900 Švietimas ir ugdymas

Humanitariniai mokslai Filologija Q100 Lingvistika 
Q200 Literatūrologija 
Q300 anglų filologija 
Q400 Senovės kalbos 
Q800 Klasikinė filologija 
R100 Prancūzų filologija 
R200 vokiečių filologija 
R300 Italų filologija 
R400 Ispanų filologija 
R500 Portugalų filologija 
R600 Skandinavų filologija 
T100 Kinų filologija 
T200 Japonų filologija 
T300 Pietų azijos kalbų ir literatūrų studijos 
T500 afrikos kalbų ir literatūrų studijos 
T600 Šiuolaikinių artimųjų Rytų kalbų ir literatūrų studijos 
U000 Baltų filologija 
U100 Lietuvių filologija
U200 Lenkų filologija
U300 Rusų filologija
U400 Hebrajų filologija
U500 Jidiš filologija
U600 vertimas
T900 Filologija

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos v100 Istorija 
v200 Istorija pagal teritoriją 
v300 Istorija pagal tematiką 
v400 archeologija 
v500 Filosofija 
v600 Teologija
v700 Paveldo studijos 
v800 Religijos studijos
U700 Regiono kultūros studijos
U800 Etnologija ir folkloristika
U900 Menotyra
v900 Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

Menai Meno studijos W100 Dailė  
W200 Dizainas  
W300 Muzika  
W400 Teatras ir kinas 
W500 Šokis  
W600 Fotografija ir medijos  
W700 amatai  
W800 Rašytinė kūryba  
K100 architektūra  
W900 Meno studijos  S
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„NEVERTA PAsIDuOTI  
MAsINėMs TENDENCIJOMs“
Lietuvos pramonės prekybos ir amatų 
rūmų asociacijos prezidentas Rimantas 
Stankevičius. 
Renkantiems profesiją, visų pirma 
patarčiau neskubėti. Svarbiausia 
– išlaisvinti savo protą ir gerai suvokti, ko pats žmogus nori, 
kokie jo poreikiai, tikslai, svajonės, lūkesčiai. Neverta pasiduo
ti masinėms tendencijoms – eiti ten, kur liepia tėvai, rinktis 
„perspektyviausias“ profesijas ar stoti ten, kur stoja dauguma 
klasiokų. Juk sėdėdamas ne  savo rogėse gaišini  brangų savo 
ir dėstytojų laiką bei švaistai pinigus. Kur stoti – kiekvieno in
dividualus pasirinkimas. Ir pas mus, ir užsienyje yra tikrai sti
prių universitetų, kolegijų, kurios gali gerai paruošti žmogų. 
Toks platus pasirinkimas Lietuvai yra tik naudingas, studentų 
migracija verčia pasitempti lietuviškus universitetus, skatina 
konkurenciją. Neabejotinai Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų parama kelia lietuviškų studijų lygį. Tikimės, kad tai 
pajus ir verslas, kuriam itin reikalingi gabūs ir kvalifikuoti 
specialistai. Svarbiausia, kad struktūrinių fondų lėšos būtų 
investuojamos ne vien tik į „betoną“ – langų keitimą ir pas
tatų statymą, o ir į intelektualinį potencialą, geresnių sąlygų 
studentams ir mokslininkams kūrimą, aukštųjų mokyklų val
dymo gerinimą, praktinių žinių suteikimą.

„IšVykTI sPėsITE VIsADA, bET 
sugRĮŽTI bus suNkIAu“
Mykolo Romerio universiteto teisės ir valdy-
mo specialybės pirmakursė Grėtė Švėgždaitė. 
būsimasis studentas rinkdama-
sis studijas pirmiausia turėtų 
aiškiai atsakyti į kausimą –  
ką aš noriu veikti ateityje?  
Kaip tai išsiaiškinti? Nežinau 
paprastesnio būdo, kaip domėtis įvairiomis profesijomis 
ir jų siūlomomis galimybėmis. Tik sužinojus, kokia įvairių 
specialybių pasiūla, bus lengviau pasirinkti studijų kryptį. 
Pavyzdžiui, aš teisę studijuoti norėjau nuo 14 metų, žavė
jausi šia specialybe. Savo studijomis esu labai patenkinta. 
Šiuo metu esu pasiėmusi paskolą studijų įmokai padengti 
ir manau, kad paskola yra tikrai gera išeitis tiems, kurie ne
pateko į valstybės finansuojamas vietas. asmeniškai įsitiki
nau, kad paskolos grąžinimo sąlygos studentams yra pa
lankios – palūkanos nedidelės ir įkandamos kiekvienam.  
kodėl nepasirinkau studijų užsienyje? Siūlau kitiems 
pamąstyti, ar tikrai gimtąją šalį iškeičiame tik dėl studijų 
kokybės. Pasiklausiusi aplinkinių kalbų, pastebiu, jog daž
nai užsienyje studijuojantys susiduria su prastesne studijų 
kokybe nei Lietuvoje, nors to nepripažįsta. Toks požiūris – 
užsienyje gausiu aukštesnę studijų  kokybę – jau tapo ste
reotipu. Tik ar visada teisingu? Būsimiems studentams siū
lau nepamiršti, kad yra Europos Sąjungos (ES) struktūrinių 
fondų lėšomis finansuojamų programų,  pagal kurias gali
ma išvykti į kitų šalių  universitetus studijuoti keliems mė
nesiams ar pusei metų.  Išvykti spėsite visada, bet sugrįžti 
bus sunkiau.  Šiuo metu aukštajame moksle vyksta daug 
ES fondų lėšomis įgyvendinamų pokyčių, diegiamos nau
jovės, kurių Lietuvoje nebuvo jau kelis dešimtmečius. Tai ir 
padės gerokai kilsteli studijų kokybės kartelę. 

„ATsIVERIA DAugIAu gALIMybIŲ“
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorius 
prof. Juozas Augutis.
Lietuvos mokslo ir studijų sistema 
sparčiai atnaujinama, jai skiriama dau
giau nei dviejų milijardų litų Europos 
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų 
parama. Mūsų universitetai, panaudodami  tokias  didžiules 
lėšas, atveria daugiau galimybių studentams – nuo moder
nesnės technologinės studijų įrangos iki praktikai geriau pri
taikytų studijų programų. Baigiant mokyklą, jaunam žmogui 
iškyla dilema, ką veikti toliau, kokią profesiją pasirinkti, ką 
studijuoti. Renkantis universitetą ir studijų kryptį, verta atsi
žvelgti į keletą kriterijų. visų pirma, pasverti savo galimybes ir 
spręsti, kur labiau linksta širdis – vieniems patinka humanita
riniai mokslai, kitiems artimesnės technologinės sritys. verta 
pasidomėti ir rinkos poreikiais, kokios profesijos netolimoje 
ateityje bus paklausiausios. Be abejo, reikia atsižvelgti ir į 
savo finansines galimybes. Nemažai moksleivių mąsto apie 
studijas užsienyje, tačiau, mano nuomone, žinios lengviau
siai įgyjamos  gimtąja kalba. Lietuviškų bakalauro studijų 
lygis dabar beveik niekuo nesiskiria nuo studijų lygio vakarų 
Europos aukštosiose mokyklose. Pasisemti žinių užsienyje 
galima ir pasinaudojant ES fondų finansuojamomis mainų 
programomis. Tad belieka teisingai pasirinkti savo studijų 
kryptį. O jei ir bus padaryta klaida, linkiu ją kuo greičiau ištai
syti. Nėra nieko svarbiau, kaip  surasti savo kelią.  
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Europos Sąjungos (ES) struk
tūrinių fondų lėšos neaplenks 
nė vienos Lietuvos aukštosios ar 
profesinės mokyklos. Pasinau
dojant 20072013 m. laikotarpiu 

skirta fondų parama, pertvar
komos universitetų ir kolegijų 
valdymo struktūros, rengiamos 
naujos studijų programos, įgyven
dinami infrastruktūros atnaujinimo  

projektai, keliama dėstytojų kvali
fikacija ir kt. 

ES struktūrinių fondų lėšos netru
kus pasieks ir profesines mokyklas –  
įrengiami nauji praktinio mokymo 

centrai, bus vykdomi profesijos 
mokytojų mokymai, kuriama mo
kymo kokybės išorinė vertinimo 
sistema bei kt.

UNIvERSITETaI

KOLEGIJOS

PROFESINĖS MOKYKLOS

ALyTus
alytaus kolegija
alytaus dailiųjų amatų mokykla
alytaus profesinio rengimo centras
alytaus darbo rinkos mokymo 
centras

ALyTAus R. sAV., 
sIMNAs
Simno žemės ūkio mokykla
DAugAI
Daugų technologijos ir verslo 
mokykla

ANykščIŲ R. sAV., ANykščIŲ 
sEN.  AŽuPIEčIŲ kAIMAs
anykščių technologijos mokykla

bIRŽAI
Biržų politechnikos mokykla

bIRŽŲ R. sAV., VAbALNINkAs
vabalninko žemės ūkio mokykla

DRuskININkAI
Druskininkų amatų mokykla

ELEkTRėNAI
Elektrėnų profesinio mokymo 
centras

JONAVA
Jonavos politechnikos 
mokykla
JONIškIs
Joniškio žemės ūkio 
mokykla

JuRbARkO R. sAV., 
sMALININkŲ sEN. 
sMALININkŲ k.
Smalininkų technologijų ir 
verslo mokykla

kAIšIADORys
Kaišiadorių technologijų ir verslo 
mokykla

kAuNAs
Kauno medicinos universitetas
Kauno technologijos universitetas
Lietuvos kūno kultūros akademija
Lietuvos veterinarijos akademija
vytauto Didžiojo universitetas
Kauno kolegija
Kauno technikos kolegija
v. a. Graičiūno aukštoji vadybos 
mokykla (privati)
Kolpingo kolegija (privati)
Karo medicinos mokymo centras

Kauno buitinių paslaugų ir verslo 
mokykla
Kauno maisto pramonės mokykla
Kauno prekybos ir verslo mokykla
Kauno ryšininkų mokykla
Kauno statybininkų mokykla
Kauno statybininkų rengimo centras
Kauno taikomosios dailės mokykla
Kauno apskrities darbo rinkos 
mokymo centras
Kauno Dainavos darbo 
rinkos mokymo centras
Kauno mechanikos mokykla
Kauno paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centras
Kolpingo mokymo centras 
(privatus)

vilniaus kooperacijos kolegijos  
Suaugusiųjų švietimo centras
(privatus)
vitalijos Pavilionienės buhalterių 
mokymo centras (privatus)
kAuNO R. sAV. AkADEMIJOs 
MsTL.
Lietuvos žemės ūkio universitetas
SaMYLŲ SEN., GIRIONIŲ K.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegija

VILkIJA
vilkijos žemės ūkio mokykla

kėDAINIAI
Kėdainių profesinio rengimo centras

RINKIS ATSAKINGAI: TAvo STudIjoS – TAvo ATeITIeS pRoGRAmA
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kELMė
Kelmės profesinio rengimo 
centras

kLAIPėDA
Klaipėdos universitetas
LCC Tarptautinis 
universitetas (privatus)
Klaipėdos valstybinė kolegija 
Lietuvos aukštoji 
jūreivystės mokykla
Klaipėdos verslo aukštoji 
mokykla (privati)
Socialinių mokslų kolegija 
(privati)
vakarų Lietuvos verslo kolegija 
(privati)
Klaipėdos laivininkų mokykla
Klaipėdos paslaugų ir verslo 
mokykla
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų 
verslo mokykla

Klaipėdos statybininkų mokykla
Klaipėdos turizmo mokykla
Klaipėdos darbo rinkos 
mokymo centras
Klaipėdos laivų statybos ir  
remonto mokykla

kRETINgA
Šv. antano religijos studijų 
institutas prie vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teologijos 

fakulteto
Kretingos technologijos ir 
verslo mokykla

kuPIškIs
Kupiškio technologijos ir 

verslo mokykla

LAZDIJŲ R. sAV, VEIsIEJŲ 
sEN., kAILINIŲ k.
veisiejų technologijos ir verslo 
mokykla

MARIJAMPOLė
vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto 
vilkaviškio vyskupijos filialas
Marijampolės kolegija
Marijampolės profesinio 
rengimo centras

MAŽEIkIAI
Mažeikių politechnikos mokykla

MOLėTŲ R. sAV, ALANTOs 
sEN., NAuJAsODŽIO k.
alantos technologijos ir verslo 
mokykla

PAkRuOJO R. sAV, ŽEIMELIO MsTL.
Žeimelio žemės ūkio mokykla

PANEVėŽys
Panevėžio kolegija

Panevėžio Margaritos 
Rimkevičaitės technologinė 

mokykla
Panevėžio prekybos 

ir paslaugų verslo 
mokykla
Panevėžio darbo 
rinkos mokymo 

centras
Panevėžio profesinio 

rengimo centras

PAsVALIO R. sAV, 
JONIškėLIO APyLINkIŲ sEN., 
NARTEIkIŲ k.
Joniškėlio Igno Karpio  
žemės ūkio ir paslaugų mokykla

PLuNgė
Plungės technologijų ir verslo 
mokykla
RADVILIškIs
Lietuvos reabilitacinis profesinio 
rengimo centras

RADVILIškIO R. sAV, 
PAkALNIškIŲ sEN.,  
RAuDONDVARIO k.
Šeduvos technologijų ir verslo 
mokykla

RAsEINIAI
Raseinių technologijos ir verslo 
mokykla

RIETAVAs
Žemaitijos kolegija

ROkIškIO R.  sAV., ROkIškIO 
kAIMIškOJI sEN., kAVOLIškIO k.
Rokiškio technologijos, verslo ir 
žemės ūkio mokykla

skuODAs
Skuodo kaimo verslų, amatų ir 
paslaugų mokykla

šALčININkŲ R. sAV., 
DIEVENIškIŲ MsTL.
Dieveniškių technologijų ir 
verslo mokykla

šIAuLIAI
Šiaulių universitetas
Šiaulių kolegija
Šiaurės Lietuvos kolegija (privati)
Šiaulių profesinio rengimo 
centras
Šiaulių darbo rinkos mokymo 
centras

šIAuLIŲ R. sAV., 
kuRšėNAI
Kuršėnų politechnikos mokykla

šILuTė
Šilutės turizmo ir  
paslaugų verslo mokykla
šILuTės R. sAV., 

šILuTės sEN., PAgRyNIŲ k.
Šilutės žemės ūkio mokykla

šVENčIONIŲ R. sAV., 
CIRkLIškIO sEN., CIRkLIškIO k.
Švenčionių profesinio rengimo 
centras

TAuRAgė
Tauragės profesinio  rengimo 
centras

TELšIAI
Telšių vyskupo vincento 
Borisevičiaus kunigų seminarija 
(privati)
UaB “Telšių praktika” dailiųjų 
amatų mokykla (privati)

TELšIŲ R. sAV., VARNIAI
Telšių regioninis profesinio 
mokymo centras

TRAkAI
Lietuvos policijos mokykla

TRAkŲ R. sAV.,  
AukšTADVARIO MsTL.
aukštadvario žemės ūkio okykla

ukMERgė
Ukmergės technologijų ir verslo 
mokykla

uTENA
Utenos kolegija
Utenos regioninis profesinio 
mokymo centras
Utenos darbo rinkos mokymo 
centras

VARėNA
varėnos technologijos ir verslo 
mokykla

VILNIus
Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademija
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija
Mykolo Romerio universitetas
vilniaus dailės akademija
vilniaus Gedimino technikos 
universitetas
vilniaus pedagoginis univer
sitetas
vilniaus universitetas
ISM vadybos ir ekonomikos 
universitetas (privatus)
verslo ir vadybos akademija 
(privati)
Europos Humanitarinis Univer
sitetas (privatus)
vilniaus universiteto Tarptauti
nio verslo mokykla (privati)
vilniaus verslo teisės akademija 
(privati)
vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarija (privatus)
Balstogės universiteto filialas 
“Ekonomikosinformatikos 

fakultetas” (privati)
vilniaus kolegija
vilniaus technologijų 
ir dizaino kolegija
Tarptautinė teisės ir verslo 
aukštoji mokykla (privati)
vilniaus verslo kolegija (privati)
vilniaus dizaino kolegija (privati)
vilniaus kooperacijos kolegija 
(privati)
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
vidaus reikalų ministerijos 
Ugniagesių gelbėtojų mokykla
Slaugos darbuotojų tobulini
mosi ir specializacijos centras
vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 
mokymo centras
vilniaus statybininkų rengimo 
centras
vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centras
vilniaus automechanikos ir 
verslo mokykla
vilniaus geležinkelio transporto 
ir verslo paslaugų mokykla
vilniaus komunalinių paslaugų 
mokykla
vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų reabilitacinis 
profesinio mokymo centras
vilniaus paslaugų verslo 
darbuotojų profesinio rengimo 
centras
vilniaus technologijų ir verslo 
profesinio mokymo centras
vilniaus turizmo ir prekybos 
verslo mokykla
Mokykla “art of Beauty” (privati)
Kompiuterinių programų 
mokymo centras (privatus)
amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” 
(privatus)
Respublikinis energetikų 
mokymo centras (privatus)

VILNIus R.  sAV. AVIŽIENIŲ 
sEN., bukIškIO k.
Bukiškių žemės ūkio mokykla

MEDININkŲ sEN., 
MEDININkŲ k.
valstybės sienos apsaugos 
tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Pasieniečių 
mokykla

PAgIRIŲ sEN., 
bALTOsIOs VOkės k.
vilniaus technologijų, verslo ir 
žemės ūkio mokykla

VIsAgINAs
visagino technologijos ir verslo 
profesinio mokymo centras

ZARAsŲ R. sAV., ZARAsŲ 
sEN., DIMITRIškIŲ k.
Zarasų žemės 
ūkio mokykla

šių metų laidos abiturien-
tams, norintiems stoti į aukš-
tąsias mokyklas, nebereikės 
vykti į priėmimo punktus – 
prašymus jie galės pateikti 
internetu, o brandos ates-
tatų duomenys priėmimo 

sistemą pasieks tiesiai 
iš duo-
m e n ų 
b a -

zės. stojantiesiems taip pat 
nebereikės mokėti ir stoja-
mosios studijų įmokos bei 
mokesčio už pageidavimų 
koregavimą. Tik priimtie-
ji dokumentų įforminimo 
metu turės mokėti registra-
cijos mokestį toje aukštojoje 
mokykloje, į kurią bus pa-
kviesti studijuoti. Pokyčiai 
įgyvendinami Europos są-
jungos (Es) struktūrinių fon-
dų lėšomis.Iš viso bendrojo 

priėmimo į aukštąsias 
mokyklas sis-

temos per-

tvarkai  iš Es struktūrinių 
fondų numatyta skirti dau-
giau nei  4 mln. litų. LAMA 
bPO  projektas „Priėmimo į 
aukštąsias mokyklas siste-
mos tobulinimas ir įdiegi-
mas” finansuojamas pagal 
2007-2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų pro-
gramos 2 prioriteto „Moky-
masis visą gyvenimą“ prie-
monę „švietimo kokybės 
užtikrinimo ir stebėsenos 
sistemų stiprinimas”. be jau 
minėtų pokyčių, paramos 
lėšomis planuojama vykdyti 
bendrojo priėmimo į aukš-
tąsias mokyklas specialistų 
mokymus, sukurti infor-
macinę interneto svetainę, 
įdiegti kitas naujoves.

2010 m. bendrajame priė
mime dalyvaus 44 valstybinės 
ir nevalstybinės aukštosios 

mokyklos – 21 universitetas 
ir 23 kolegijos. Bendrasis priė
mimas vyks vienu metu į uni
versitetus ir kolegijas. Jį orga
nizuoja LaMa BPO – Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacija 
bendrajam priėmimui orga
nizuoti. Stojantysis galės pri
oriteto tvarka į prašymą įrašyti 
iki 12 pageidavimų į bet kurių 
bendrajame priėmime daly
vaujančių aukštųjų mokyklų 
studijų programas. 

Pagrindinis priėmimas vyks 
dviem žingsniais. Suskaičiavus 
visus pateiktus stojančiųjų pa
geidavimus ir palyginus jų gali
mybes įstoti jiems bus pasiūly
ta galimybė laimėti garantuotą 
valstybės finansuojamą vietą 
universitete ar kolegijoje. Sto
jantysis galės nepriimti šio siū
lymo, atsisakydamas vieno ar 
kelių anksčiau deklaruotų pa

geidavimų. antrajame žings
nyje jam bus pateikti kiti galimi 
pasiūlymai. Bus organizuoja
mas ir papildomas priėmimas, 
kuriame galės dalyvauti tik tie, 
kurie dalyvavo pagrindiniame 
priėmime.

Į aukštąsias mokyklas būsi
mi studentai bus priimami pa
gal keturių mokomųjų dalykų 
rezultatus. Jų sąrašai buvo 
pateikti prieš dvejus metus 
paskelbtose 2010 m. priėmi
mo sąlygose. Konkursinį balą 
sudarys trijų brandos egza
minų rezultatai ir vienas me
tinis pažymys. Pasirinkusiems 
menų studijas – stojamasis 
kūrybinių gebėjimų egzami
nas, sudarysiantis didžiausią 
konkursinio balo svorį, vienas 
arba du brandos egzaminai ir 
vienas metinis pažymys.

RINKIS ATSAKINGAI: TAvo STudIjoS – TAvo ATeITIeS pRoGRAmA
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Europos sąjungos (Es) struktūrinių fondų lėšomis kuriama šiuolaikiška ir moderni Lietuvos Alma Mater. 
Atnaujinama beveik 30 šalies universitetų ir kolegijų infrastruktūra, kuriami integruoti mokslo, studijų ir 
verslo slėniai, nauji konsultaciniai ir informaciniai centrai. Pasigirti suremontuotomis auditorijomis, įkurtais 
naujais praktinio mokymo centrais ar  įsigyta naujausia įranga jau gali ir šalies profesinės mokyklos.

MOKYMUISI IR STUDIJOMS –             MODERNI INFRaSTRUKTūRa

MODERNūs uNIVERsITETAI 
Semtis žinių erdviose ir šiltose auditori

jose, naudotis naujausiais kompiuteriais, 
laboratorine ir kita įranga svarbu kiekvie
nam studentui. Todėl skiriamas didelis 
dėmesys aukštųjų mokyklų infrastruktū
ros atnaujinimui. ES struktūrinių fondų 
lėšomis  remontuojamos universitetų au
ditorijos, modernizuojamos laboratorijos, 
įsigyjama nauja mokymosi procesui reika
linga įranga, atnaujinama arba įdiegiama 
nauja kompiuterių programinė įranga. 
Kuriama moderni aukštoji mokykla, studi
jų sąlygomis nenusileidžianti vakarų Euro
pos universitetams.  

INTEgRuOTI MOksLO,  
sTuDIJŲ IR VERsLO sLėNIAI

Norint, kad Lietuva klestėtų, būtina 
skatinti mokslo vystymąsi – suteikti ga
limybes kurti ir pardavinėti aukštąsias 
technologijas, didinti mokslininkų skai
čių, kelti jų žinių lygį. Tam reikalingos 
didžiulės investicijos, taip pat svarbu 
skatinti aktyvesnį mokslo ir verslo ben
dradarbiavimą. visas šias užduotis at
liks integruoti mokslo, studijų ir verslo 
slėniai, kurių kūrimui skiriamos ES fon
dų lėšos. Į vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 
veiksiančius penkis slėnius, kuriuose 
bendradarbiaus mokslas ir verslas, per 
artimiausius metus numatyta investuo
ti 831 mln. litų. Struktūrinių fondų lėšos 
skiriamos slėnių pastatų statybai, moks
lo įrangos įsigijimui, įvairių tyrimų atli
kimui, naujų technologijų kūrimui, ryšių 
su verslo bendrovėmis užmezgimui. Čia 
bus sutelkta atviros prieigos aukščiau
sio lygio mokslo tiriamoji infrastruktūra, 
naujausios laboratorijos su pažangiau
sia įranga, greta kursis mokslo techno
logijų parkai, verslo inkubatoriai, tech
nologijų perdavimo centrai.

vIeNAS iš šalies universitetų atnaujinimo 
pavyzdžių yra visai neseniai duris atvėręs 
Vilniaus dailės akademijos (VDa) Dizaino 
inovacijų centras „Titanikas”. Ilgą laiką sosti-
nėje, maironio gatvėje stūksojęs aptriušęs 
buvusios spaustuvės pastatas per du metus 
pavirto į modernią ir elegantišką mokslo bu-
veinę, kurioje žinių semiasi įvairių sričių kūry-
binių industrijų specialistai – nuo būsimųjų 
fotografų ir dizainerių iki juvelyrų ir keramikų. 
Už ES struktūrinių fondų lėšas buvo ne tik 
renovuotas didžiulis pastatas, bet ir įrengtos 
erdvios auditorijos bei studijos,  įsigyta šiuo-
laikinė kompiuterinė ir dirbtuvių įranga.
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NACIONALINIAI kOMuNIkACIJOs  
IR INfORMACIJOs CENTRAI 

ar įsivaizduojate, kaip turėtų atrodyti ateities bibliotekos? 
Esamiems ir būsimiems studentams šis klausimas turėtų labai 
rūpėti, kadangi būtent bibliotekose jie praleidžia didžiąją dalį 
laiko. Lietuvoje, kaip ir vakarų Europoje, studijos tampa vis la
biau savarankiškos – mažiau teorinių paskaitų, medžiagos „ka
limo“, daugiau individualaus ar komandinio darbo. O tam reikia 
vietos, kur galima ne tik studijuoti, rinkti ir kaupti norimą infor
maciją, bet ir susitikti su kursiokais, bendrauti, dalintis mintimis 
ar pailsėti. Tad ES struktūrinių fondų lėšomis kuriamos erdvios, 
modernios, visą parą veikiančios ir atviros bibliotekos. 

šIuoSe riedulius imituojančiuose pastatuo-
se Vilniuje, Saulėtekio slėnyje, jau kitais metais 
įsikurs moderni ateities biblioteka – Nacionali-
nis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centras. ES struktūrinių fondų lė-
šomis įgyvendinamo projekto vertė – beveik  
100 mln. litų. Nau-
jo centro ištekliais 
studentai galės 
naudotis net ir nak-
tį, o  tai ypač pravar-
tu sesijų metu. 

ARTImIAuSIAIS metais kauno technologijos universiteto (kTU) studentų miestelyje iškils slėnio „San-
taka“ nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras. Čia bus vystomos 
tokios  perspektyvios mokslo kryptys kaip darnioji chemija, ateities energetika ir kt. Naują centro pastatą 
sudarys du korpusai. Pirmasis skirtas moksliniams tyrimams ir laboratorijų centrui, antrajame bus įrengtas 
mokslo ir technologijų parkas, parodų, ekspozicijų ir konferencijų salės. Centras ne tik taps mokslo ir verslo 
bendradarbiavimo vieta, bet ir padės aukštesnių kursų studentams įgyvendinti mokslinių tyrimų idėjas bei 
bendradarbiaujant su įmonėmis jas realizuoti. 
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eS struktūrinių fondų lėšomis lkka  žmonių su negalia poreikiams ne tik pritaikė akademijos 
infrastruktūrą, bet ir įsigijo modernių mokymo priemonių, tokių kaip neįgaliųjų slidinėjimo įranga ar 
speciali IT įranga, kur  vietoje įprastinės “pelės” bei klaviatūros naudojamasi galvos judesiais. 

ŽMONėMs su NEgALIA PRITAIkyTOs 
MOksLO bAZės 

Lietuvos kūno kultūros akademijoje (LKKa) studi
juojantys žmonės su negalia jaučiasi kaip namie. Jie 
jau turi specialiai jiems pritaikytas auditorijas, tuale
tus, dušus, įdiegtos ir kitos žmonėms su negalia stu
dijas lengvinančios naujovės. Trijuose akademijos 
pastato korpusuose, bibliotekoje ir bendrabutyje 
įrenginėjami išorės ir vidaus keltuvai bei nuovažos, 
bibliotekoje buvo įrengta neįgaliesiems pritaikyta 
dešimties vietų skaitykla, sanitarinis mazgas, šiuo
laikinius studijų standartus atitinkančios patalpos 
diskusijoms. Masažo paslapčių besimokantiems 
neįgaliems studentams nupirktos specialiai jiems 
pritaikytos mokymosi priemonės bei kompiute
riai. Tam iš ES struktūrinių fondų buvo skirti beveik  
2 mln. litų. 

Lietuvoje universitetuose ar kolegijose studijuo
ja ar dirba beveik 10 kartų mažiau negalią turinčių 
žmonių nei  ES  senbuvėse. Tad geresnės sąlygos 
įgyti aukštąjį mokslą žmonėms su negalia kuriamos 
ir kitose šalies aukštosiose mokyklose. Struktūrinių 
fondų lėšomis įvairią negalią turintiems studentams 
specialiai pritaikomos studijų programos ir infras
truktūra.

kOLEgIJOs
Statybų, remonto ir įran

gos atnaujinimo darbai 
prasideda ir šalies kolegi
jose, tad studijos aukšto
siose neuniversitetinėse 
mokyklose taps įdomesnės 
ir naudingesnės pritaikant 
įgytas žinias praktikoje. ES 
struktūrinių fondų lėšomis 
kolegijos plečia akademi
nius miestelius, moderni
zuoja ir naujausia įranga 
aprūpina laboratorijas, au
ditorijas, kabinetus, kuria 
konsultavimo centrus ir pa
žangias bibliotekas. visa tai 
mokymosi aplinką padarys 
patrauklesnę – studijos ne 
tik skatins mokytis aktyviai, 
įdomiai ir prasmingai, bet ir 
įkvėps jaunus žmones pa
tiems kurti savo ateitį, pa
dės lengviau susirasti nori
mą darbą baigus mokslus. 

KAuNo kolegija taria griežtą 
„ne“ nuobodžiam, sustabarėju-
siam ir uždaram studijų procesui. 
Ji puoselėja akademinio miestelio 
viziją, todėl už suteiktą ES paramą, 
viršijančią 10 mln. litų, pastatys 
naują erdvų studijų centrą su inte-
gruota biblioteka, šiuolaikinėmis 
IT technologijomis aprūpintomis 
darbo erdvėmis ir netgi studentų 
laisvalaikio zonomis. Sakoma, kad 
pastarosiose  bus galima pasijusti 
kaip namie. Taip kolegija iki galo 
įgyvendins savo veiklos principą – 
studentas čia šeimininkas. 

PRAkTINIO MOkyMO CENTRAI 
Turėdamas praktišką, „žemišką“ 

specialybę ir darbo įgūdžius, nieka
da nepražūsi ir visuomet bus už ko 
„užsikabinti“ gyvenime – tuo įsitiki
nę profesinių mokyklų studentai ir 
dėstytojai. Juo labiau, kad dabar mo
kytis virėjo, siuvėjo, kirpėjo, staliaus, 
gido, geležinkeliečio ar žemės ūkio 
specialisto profesijų yra paprasčiau 
ir įdomiau nei bet kada anksčiau. 
Profesinių mokyklų atnaujinimui ski
riama ES struktūrinių fondų parama 
siekia daugiau nei 110 mln. litų. Stei
giami modernūs praktinio mokymo 
centrai, kuriuose atskleidžiamos šiuo 
metu rinkoje reikalingiausių profe
sijų paslaptys. Suremontuotos audi
torijos, dirbtuvės, įsigyta naujausia 
įranga – visa tai griauna pasenusius 
stereotipus, jog profesinės mokyklos 
yra „atsilikusios“ ir „neperspektyvios“. 
O pabaigus profesinę mokyklą, atsi
veria didesnės galimybės toliau tęsti 
studijas aukštosiose mokyklose.  

NAujI traktoriai, žemės ūkio technika,  pieno laboratorija, skirti būsimiesiems ūkininkams ir žemės ūkio specialis-
tams, nuosavas modernus automobilių servisas auto mechanikams, kavinių įranga barmenams – visa tai moksleiviams 
jau siūlo alantos technologijos ir verslo mokykla (alantos TVm). Už ES fondų lėšas praturtinusi savo mokymo įrangos 
aruodus, ši mokykla tapo viena populiariausių ir geriausiai vertinamų „žemiškų“ profesijų kalvių. 7
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aukštųjų mokyklų studentų prakti
kos Lietuvos ir užsienio įstaigose bei 
įmonėse finansuojamos ES struktūrinių 
fondų lėšomis;

studijuoti aukštosiose mokyklose 
žmonėms su negalia padės specialūs 
orientacijos ir mobilumo instruktoriai, 
skaitovai, gestų vertėjai, konspektuo
tojai, asmeniniai palydovai. Judėjimo 
ar regos negalią turintiems studen
tams taip pat padengiamos išlaidos 
transportui. visas šias paslaugas numa
toma apmokėti ES struktūrinių fondų 
lėšomis; 

iš ES struktūrinių fondų 2007–2013 
m. Lietuvos mokslo ir studijų plėtrai 
numatyta skirti beveik 2,4 mlrd. litų;

geriausiai besimokantys moko
si nemokamai: gauna valstybės 
finansavimą – studijų krepšelius. 
Studijų krepšelį galima „neštis“ į 
visas aukštąsias mokyklas – tiek į 

valstybines, tiek į nevalstybines;
jei netenkina studijų kokybė, po 

1ojo semestro galima pereiti į kitą 
aukštąją mokyklą arba studijų progra
mą toje pačioje studijų srityje;

2010 m. vidurines mokyklas baigs 
apie 40 tūkst. abiturientų. valstybė nu
mato finansuoti studijas virš 19 tūkst. 
pirmakursių: 10 tūkst. universitetuose, 
9 tūkst. kolegijose. Tad valstybės finan
suojamą vietą gali tikėtis gauti kas an
tras abiturientas;

geriausi studentai gali pretenduoti 
į skatinamąsias stipendijas. Švietimo ir 
mokslo ministerija aukštąsias mokyklas 
ragina stipendijas skirti tik patiems ge
riausiems studentams (35 proc.). Tokiu 
atveju skatinamosios stipendijos galė
tų siekti daugiau nei 600 litų;

nuo 2010 m. socialinės stipendijos 
teikiamos studijuojantiems ir valstybi
nėse, ir privačiose aukštosiose moky

klose. Socialinės stipendijos dydis 
– 390 Lt. Socialinės stipendijos 
skiriamos asmenims, turintiems 
teisę gauti socialinę pašalpą. Soci
alinės stipendijos nėra kliūtis gauti ir 
socialines pašalpas;

praėjusių metų priėmimo į aukš
tąsias mokyklas rezultatai liudijo, kad 
populiariausios buvo socialinių mokslų 
studijos – vadyba ir teisė. Darbo biržos 
duomenys rodo, kad būtent šių speci
alybių atstovai šiuo metu dažniausiai 
ieško darbo;

šiemet stojantieji į technologijos ir 
biomedicinos mokslų (slaugos, žemės 
ūkio) studijas, ypač kolegijose, turi  
daugiau galimybių gauti valstybės fi
nansavimą;

2010 m. valstybės remiamų paskolų 
studijoms suma galės siekti 150 mln. 
Lt. Tai reiškia, kad dauguma norinčiųjų 
galės pasiskolinti pinigų studijų kai

nai, gyvenimo išlaidoms ar 
dalinėms studijoms užsienyje 
apmokėti;

paskolos teikiamos valstybinių ir 
nevalstybinių aukštųjų mokyklų visų 
pakopų studentams (palūkanų dydis 
peržiūrimas kasmet). Studijų laikotar
piu valstybė padengia didesnes nei 5 
proc. palūkanas; socialiai remtiniems 
asmenims studijų laikotarpiu už pasko
lą studijoms gali būti kompensuoja
mos palūkanos.

Nacionalinis egzaminų centras, 
Europos sąjungos struktūrinių 
fondų lėšomis diegdamas įvairias 
naujoves, tobulina pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo ir 
brandos egzaminų sistemas. Tiki-
masi, kad įgyvendinus beveik 4,5 
mln. litų vertės projektą abituri-
entų žinių patikrinimas vyks skai-
driau ir kokybiškiau.  

struktūrinių fondų lėšomis Na-
cionalinis egzaminų centras (NEC)  
kelia užduočių rengėjų, vertintojų 
ir centro administracijos darbuo-
tojų kvalifikaciją, modernizuo-
ja   užduočių elektronines bazes,  
kuria naują sistemą leisiančią 
moksleiviams su savo brandos 
egzamino darbu ir jo rezultatais 
susipažinti internete, atlieka kitus 
pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimo ir brandos egzaminų 
sistemų tobulinimo darbus. 

NEC projektas „Pagrindinio ug-
dymo pasiekimų patikrinimo ir 
brandos egzaminų sistemos to-
bulinimas“ įgyvendinamas pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų ište-

klių plėtros veiksmų programos 
2 prioriteto „Mokymasis visą gy-
venimą“ priemonę „švietimo ko-
kybės užtikrinimo ir stebėsenos 
sistemų stiprinimas“. 

Su brandos egzaminų tvarkos 
naujienomis abiturientams teks su
sidurti jau ir šiemet. Tikimasi, kad 
pokyčiai paskatins atsakingiau pa
sirinkti egzaminus, o valstybinio ir 
mokyklinio egzaminų rezultatai bus 
lyginami objektyviau.  

2010 m. brandos atestatui gauti 
pakaks dviejų brandos egzaminų. 
Tačiau stojantiesiems į aukštąsias 
mokyklas bus keliami aukštesni rei
kalavimai. Šiemet baigę mokyklas 
galės pretenduoti į valstybės finan
suojamas studijų vietas, jeigu bus 
išlaikę ne mažiau kaip tris brandos 
egzaminus – privalomą lietuvių kal
bos ir du pasirenkamus brandos eg
zaminus. Išimtis padaryta meno stu
dijoms – į jas stojant pakaks dviejų 
brandos egzaminų.

2010 m. brandos egzaminų se
sijos sutrumpėja iki šešių savaičių. 
Pirmas egzaminas – gegužės 31 d. –  

lietuvių kalba (gimtoji), paskutinis 
egzaminas – birželio 19 d. – vokie
čių kalba. Pakartotinė sesija  vyks 
nuo birželio 21 d. iki liepos 7 d. vals
tybinių brandos egzaminų rezulta
tus numatoma skelbti birželio 23 d., 
liepos 1 d., 7 d. ir 12 d. Beje, šiemet 
abiturientai neišlaikę egzaminų ne
begalės jų perlaikyti pakartotinės 
sesijos metu. Perlaikyti egzaminus 
galės tik tie, kurie neišlaikė lietuvių 
kalbos egzamino arba dėl svarbių 
priežasčių negalėjo dalyvauti pa
grindinėje sesijoje.

Šiemet vyks tik lietuvių kalbos 
(gimtosios ir valstybinės) ir valstybi
nis, ir mokyklinis brandos egzaminai. 

Bus organizuojami tik valstybiniai 
matematikos, istorijos, biologijos, 
chemijos, fizikos, informacinių tech
nologijų ir užsienio kalbų brandos 
egzaminai. valstybiniai brandos eg
zaminai bus parengti taip, kad juos 
galės laikyti ir tie, kurie mokėsi pagal 
išplėstinio kurso programą, ir tie, 
kurie mokėsi pagal bendrojo kurso 
programą. 

Bus vykdomi muzikos, dailės, mu
zikologijos, geografijos, gimtųjų kal
bų (baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių) 
mokykliniai egzaminai. Taip pat šie
met abiturientai galės laikyti ir naują –  
technologijų mokyklinį egzaminą, 
vyksiantį kovo 8 d. – gegužės 25 d. 
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šIemeT baigę mokyklas galės pretenduoti į valstybės finansuojamas 
studijų vietas, jeigu bus išlaikę ne mažiau kaip tris brandos egzaminus.

EuROPOs sOCIALINIs fONDAs 
EuROPOs REgIONINės PLėTROs fONDAs 
sANgLAuDOs fONDAs
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už leidinyje pateiktą informaciją atsako 
LR Švietimo ir mokslo ministerija.
Leidinys parengtas studijų ir mokslo projektams, iš dalies finansuojamiems ES struktūrinių fondų ir 
Lietuvos Respublikos, pristatyti.    
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės:
LR Švietimo ministerija, 
ES paramos įgyvendinimo skyrius,
Tel. 8 5 2191248, El. pastas zivile.sabaliauskiene@smm.lt

kRyŽIAŽODŽIO kLAusIMAI
1. ES struktūrinių fondų lėšomis Kauno technologijos universiteto studentų 
miestelyje išdygsiančio Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio pavadinimas.
2. Jordanijos sostinė.
3. Profesinio informavimo ...
4. Minkštas, kalus ir tąsus rausvas metalas.
5. 20072013 m. Europos Sąjungos paramos Lietuvai skirstymo laikotarpiu 
parama mokslininkų ir kitų tyrėjų veiklai yra skiriama grantų pavidalu. Šis ES 
paramos būdas trumpai vadinamas „visuotine .........................“.
6. Etninis Lietuvos rajonas, literatūroje dažnai įvardijamas istoriniu Dainavos 
pavadinimu.
7. albiono sostinė.
8. aukštojo neuniversitetinio mokslo institucija.
9. Studijų sritis.
10. Šio Europoje esančio universiteto gamtos mokslų fakultete studijavo pre
zidentas valdas adamkus.
11. Radioaktyvusis, tamsoje švytintis elementas, vartojamas medicinoje ir 
technikoje. Šį cheminį elementą 1898 m. atrado mokslininkų Kiuri šeima. 
12. Gyvūnas, vaizduojamas Šiaulių universiteto herbe.
13. Lingvistika lietuviškai.
14. ES struktūrinių fondų lėšomis įrengto vilniaus dailės akademijos Dizaino 
inovacijų centro pavadinimas.
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Pirmieji 10 išsprendę kryžiažodį ir atsiuntę teisingą atsakymą elektroniniu paštu 
zivile.sabaliauskiene@smm.lt,  bus apdovanoti suvenyrais su ES struktūrinių fondų simbolika. 
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