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PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS KOLEGIJĄ 2018 M. TAISYKLĖS
1. Studijų programos. Šiais metais kviečiame stoti į 1 lentelėje pateiktas studijų programas.
1 lentelė. Studijų programos
Valstybinis
studijų
programos
kodas
6531BX019

Studijų programos
pavadinimas
Informacinių sistemų
technologijos*

Specializacijos pavadinimas

Suteikiamas
Studijų forma ir
trukmė (metai) kvalifikacinis laipsnis
ir (ar) profesinė
kvalifikacija

Be specializacijų.

3*

4

Informatikos mokslų
profesinis bakalauras

6531EX041

Sausumos transporto
logistikos technologijos
(gretutinė kryptis - vadyba )

Be specializacijų.

3,5

4,5

Inžinerijos mokslų
profesinis bakalauras

653E21004

Automobilių techninis
eksploatavimas

Be specializacijų

3

4

Automobilių
transporto inžinerijos
profesinis bakalauras

3

4

Žemės ūkio
technologijų profesinis
bakalauras

3

4

Teisės profesinis
bakalauras

Ekologinė žemdirbystė.
Gyvulininkystės produktų
gamybos technologijos. Žemės
ūkio komercija.
Ikiteisminis tyrimas.
Policijos veikla.
Tarptautinio verslo teisė.

653D77001

Žemės ūkio technologija

6531KX006

Teisė

6531LX067

Buhalterinė apskaita

Be specializacijų.

3

4

6531LX072

Verslo valdymas**

Be specializacijų.

3**

-

6531LX068

Įmonių ir įstaigų
administravimas

Be specializacijų.

3

4

Kultūrinės veiklos
organizavimas.
Sportinės veiklos organizavimas.
Turizmo paslaugų organizavimas.

3

4

6531LX069

Kultūros ir sporto vadyba

6531LX071

Sveikatingumo ir grožio
verslas

Be specializacijų.

3

4

6531LX070

Pardavimų valdymas

Be specializacijų.

3

4

6531MX010

Vaikystės pedagogika

Be specializacijų.

3

4

6531JX014

Socialinis darbas

Be specializacijų.

3

4

6531NX004

Verslo anglų kalba

Be specializacijų.

3

-

6531FX005

Viešasis maitinimas

Be specializacijų.

3

4

* - galima rinktis studijas lietuvių ir anglų kalbomis.
** - studijos tik anglų kalba.

Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Verslo vadybos
profesinis bakalauras
Ugdymo mokslų
pedagogikos profesinis
bakalauras, pedagogas
Socialinių mokslų
profesinis bakalauras,
socialinis darbuotojas
Humanitarinių mokslų
profesinis bakalauras
Technologijos mokslų
profesinis bakalauras

2. Priėmimo tvarka.

Pageidaujantys studijuoti 2018 metais Marijampolės kolegijoje priimami dviem etapais:
1. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu;
2. Institucinio priėmimo metu į valstybės nefinansuojamas vietas.
Pretenduoti į studijas Marijampolės kolegijoje tiek valstybės finansuojamose, tiek valstybės nefinansuojamose vietose
gali tik vidurinį ar jam prilyginamą išsilavinimą turintys asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis už 2,0.
(Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-257 „Dėl mažiausio stojamojo
konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų ir
pretenduojantiems į studijų stipendijas 2018 metais nustatymo).
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed69607028e811e88ea9fc46d2024961).

2.1. Bendrasis priėmimas.
Pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą galima tik bendrojo priėmimo metu. Jo tvarką reglamentuoja 2018
m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-121 „Dėl švietimo ir mokslo ministro
2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-718 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018
metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b4e75100cc111e8a5fc9d9b3a58917b).
Asmenys, pageidaujantys studijuoti valstybės finasuojamoje studijų vietoje, privalo užpildyti elektroninį prašymą,
prisijungę adresu www.lamabpo.lt. Pildydamas prašymą stojantysis savo nuožiūra nurodo pageidaujamas studijų
programas, studijų formas (nuolatinė, ištęstinė), aukštąsias mokyklas ir studijų finansavimą (valstybės finansuojama,
valstybės nefinansuojama vietos ir studijos su studijų stipendija). Prašyme žymėti valstybės finansuojamas vietas teisę turi
tik asmenys, kurių vidurinio išsilavinimo rezultatai atitinka minimalius reikalavimus, nurodytus 2015 m. rugpjūčio 12 d.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/39ae217040f011e58568ed613eb39a73):
2.1.1. Vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2018 metais:
2.1.1.1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
2.1.1.2. išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu pagal
Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba
tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal
Bendruosius Europos kalbų metmenis.
1.3. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas:
1.3.1. ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja studijuoti Verslo anglų kalbos studijų
programoje;
1.3.2. ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja studijuoti kitose 1 lentelėje išvardintose studijų
programose.
2.1.2.Vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2016 ir 2017 metais:
2.1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
2.2. išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas;
2.3. išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį
užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis.
2.1.3. Vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2015 metais:
3.1. išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis arba mokyklinis brandos egzaminas;
3.2. išlaikytas užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminas ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį
užsienio kalbos egzaminą, ir įvertinimai įskaitomi egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius
Europos kalbų metmenis.
2.1.4. Vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 metais ir ankščiau - vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
Asmenims, neturintiems teisės pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą, bet prašyme tokį finansavimą
pažymėjusiems, konkurse dalyvauti neleidžiama (prašyme atsiranda įrašas „konkurse nedalyvauja“).
Teisingai užpildžius prašymą, atitinkamoje grafoje prie kiekvieno pasirinkimo automatiškai įrašomi konkursiniai balai.
2018 metais baigusiems bendrojo lavinimo mokyklas ir dar negavusiems brandos atestato, konkursinis balas
neskaičiuojamas. Toks stojantysis, gavęs vidurinio mokslo baigimo dokumentą, privalo grįžti prie ankščiau pradėto pildyti
prašymo ir patvirtinti vidurinio išsilavinimo rezultatus.
Konkursinis balas prašymo pildymo metu neįrašomas ir asmenims, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo 2009 metais ir
ankščiau. Tokie asmenys, pildydami prašymą, privalo prisegti prie jo nuskenuotus vidurinį išsilavinimą liudijančius
dokumentus. Konkursinis balas pretendento prašyme atsiras po to, kai jo nusiųsti vidurinio išsilavinimo rezultatai
atitinkamų tarnybų bus įvesti į elektroninę duomenų bazę.
Konkursinis balas – vienintelis rodiklis, kuris nulemia stojančiojo vietą konkursinėje eilėje ir kvietimą studijuoti pagal
vieną iš pasirinktų pageidavimų.
Konkursinis balas formuojamas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.
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Pagrindiniai kriterijai yra šie (2 lentelė):
- pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
- antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
- trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys arba kvalifikacijos egzamino įvertinimas;
- ketvirto dalyko lietuvių kalbos ir literatūros arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir
literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas (pretenduojantiems studijuoti vaikystės
pedagogikos ir verslo anglų kalbos studijų programose).
Papildomi kriterijai yra šie:
- tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I-III vietos laimėjimas (stojantiems į visas studijų programas);
- motyvacijos įvertinimas (stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą);
- tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba vienerių metų stažas
pagal įgytą kvalifikaciją (stojantiems į visas studijų programas);
- bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimas (stojantiems į
visas studijų programas);
- dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje ir tarptautinėje savanoriškoje veikloje (stojantiems į visas studijų
programas);
- pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas (stojantiems į visas studijų programas).
2 lentelė. Konkursiniam balui reikalingų egzaminų bei mokomųjų dalykų metiniai pažymiai ir
svertiniai koeficientai
Konkursiniai dalykai
Studijų programos

pirmasis dalykas
(brandos egzaminas)
arba stojamasis
egzaminas
sv.
pavadinimas
koef.

Sausumos transporto
logistikos technologijos
(gretutinė kryptis vadyba)
Automobilių techninis
eksploatavimas

matematika

Vaikystės pedagogika

1

matematika

0,4

lietuvių kalba
ir literatūra

0,4

istorija

0,4

lietuvių kalba
ir literatūra

0,4

biologija

0,4

Socialinis darbas
Teisė
Verslo anglų kalba
Žemės ūkio technologija

pavadinimas

sv.
koef.

fizika

0,2

0,4

Informacinių sistemų
technologijos
Buhalterinė apskaita
Įmonių ir įstaigų
administravimas
Verslo valdymas**
Pardavimų valdymas
Sveikatingumo ir grožio
verslas
Kultūros ir sporto vadyba

antrasis dalykas (brandos
egzaminas arba metinis
pažymys)

Viešasis maitinimas
matematika
0,4
Pastabos:
1 – į šią studijų programą laikomas motyvacinis testas;
** - studijos tik anglų kalba.

trečiojo dalyko,
nesutampančio su
pirmuoju ir
antruoju, svertinis
koeficientas

lietuvių kalbos
ir literatūros
sv. koef.

0,2

0,2

informacinės
technologijos
arba fizika

0,2

istorija arba
geografija

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

istorija 0,2

0,2

0,2

0,2

istorija

0,2

0,2

užsienio kalba
0,2

chemija arba
matematika
chemija

0,2

0,2

0,2

Matematika
arba
informacinės
technologijos
matematika arba
informacinės
technologijos
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Sumuojant pagrindinį ir papildomus kriterijus gaunamas konkursinis balas.
Nuo birželio 1 d. prasidėjus bendrajam priėmimui tinkalalpyje www.lamabpo.lt veikia konkursinio balo skaičiuoklė.
Abiturientas, žinodamas savo brandos atestate įrašytus įvertinimus ir juos įvedęs į skaičiuoklę, gali sužinoti, koks jo
konkursinis balas vienoje ar kitoje studijų programoje.
Bendrasis priėmimas vyksta keliais etapais 3 lentelėje nurodytais terminais.
3 lentelė. Bendrojo priėmimo datos ir terminai
Prašymų priimti studijuoti į kolegiją registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų
sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas
LAMA BPO informacinėje sistemoje
Sesija
Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Rezultatų paskelbimas

Stojančiųjų į Ikimokyklinio ugdymo studijų
Sesija
programą motyvacijos vertinimas
Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik Sesija
dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems
pagrindinėje sesijoje)
Rezultatų paskelbimas
Papildomas stojančiųjų į Ikimokyklinio
ugdymo studijų programą motyvacijos
vertinimas

Sesija

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Pirmasis
etapas

Sutarčių su pakviestaisiais
sudarymas
Marijampolės kolegijoje
P. Armino g. 92, 114 kab.
Likusių laisvų vietų paskelbimas
Pageidavimų prioritetų prašymuose
koregavimas

Pagrindinis
priėmimas

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Antrasis
etapas

Sutarčių su pakviestaisiais
sudarymas
Marijampolės kolegijoje
P. Armino g. 92, 114 kab.
Likusių laisvų vietų paskelbimas

Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į kolegiją
teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių
užsienio kalbos egzaminų sertifikatų,
sporto pasiekimų ir kitų dokumentų
elektroninis pateikimas LAMA BPO
informacinėje sistemoje
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais
sudarymas aukštosiose mokyklose
Marijampolės kolegijoje
P. Armino g. 92, 114 kab.

2018-06-01 – 2018-07-23 12 val.

2018-06-18 – 2018-07-10
Iki 2018-07-12
2018-06-18 – 2018-07-10
2018-07-16 – 2018-07-17
2018-07-18
2018-07-17 – 2018-08-16
2018-07-26 iki 12 val.
2018-07-27 – 2018-07-31 17 val.
(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)
2018-08-01 12 val.
2018-08-01 12 val. – 2018-08-03 16
val.
2018-08-07 iki 12 val.

2018-08-08 – 2018-08-09 17 val.

2018-08-10 12 val.

2018-08-13 – 2018-08-17 15 val.

2018-08-21 iki 12 val.

2018-08-22 – 2018-08-23 17 val.
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*

Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo

pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki
pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arb a motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24
valandos.
**

Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarč ių dėl

valstybės finansuojamų vietų ir studijų stipendijų.

2.2. Institucinis priėmimas.
2.2.1. Pageidaujantys ar negalintys (žr. 2.1 skyrelį) studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose, nepakviesti
studijuoti bendrojo priėmimo metu, gali dalyvauti instituciniame priėmime tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
Marijampolės kolegijoje. Institucinis priėmimas vyksta nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Pretendentai
prašymus gali pateikti Marijampolės kolegijoje (P. Armino g.92, 112 kab.) arba atsiųsti el.paštu adresu
studijos@mkolegija.lt. Kartu su prašymu pretendentai privalo pateikti vidurinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento
kopiją, išskyrus tuos, kurie vidurinį išsilavinimą įgyja 2018 m. ir prašymo pateikimo metu dar neturi brandos atestato.
Tokie asmenys brandos atestato kopiją privalo pateikti iki rugpjūčio 19 d. Prašymai priimami tik tų asmenų, kurių
konkursinis balas ne mažesnis už 2,0. Prašyme pageidaujantysis studijuoti nurodo konkrečią studijų programą ir formą.
Priėmimas įforminamas studijų sutarties pasirašymu nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d., pasibaigus bendrajam priėmimui, kai
būna aiškios visos suformuotos akademinės grupės. Prieš pasirašydamas sutartį stojantysis privalo sumokėti 24 Eur
registracijos įmoką.
2.2.2. Prie iš vidurino išsilavinimo dokumente pateiktų mokymosi rezultatų suskaičiuoto konkursinio balo (turi
būti ne mažesnis už 2,0) pridedami papildomi balai asmenims:
- ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 0,5 balo;
- stojantiems į vaikystės pedagogikos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo
vaikų švietimo mokyklų dailės programas, muzikos mokyklas – 0,5 balo;
- stojantiems į informacinių sistemų technologijų studijų programą, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas
– 0,5 balo;
- stojantiems į sveikatingumo ir grožio verslo studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius,
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas ar turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo;
- stojantiems į technologijų ir informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas studijų programą
turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo;
Stojantieji dokumentus, įrodančius teisę į papildomus balus, pristato prašymo pateikimo metu.
2.2.3. Užsieniečiai, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, taip pat
Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybės piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos
tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip, prašymus studijuoti bei reikalingus dokumentus pateikia
elektroniniu būdu Tarptautinių studijų ir ryšių skyriui (international@mkolegija.lt).
2.2.4. Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir norintys studijuoti atskirus studijų programų dalykus (modulius)
ar jų grupes, gali tapti Kolegijos klausytojais. Pageidaujantys jais tapti Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92, 114 kab.)
pildo nustatytos formos prašymą. Prašyme pretendentas į Kolegijos klausytojus nurodo pageidaujamos studijų programos ir
pasirinktų dalykų pavadinimas bei jų studijų formą (nuolatinė, ištęstinė). Su pakviestais Kolegijos klausytojais pasirašoma
atitinkamos formos studijų sutartis.
3. Reikalingi dokumentai. Dokumentai pateikiami (pildomi) šiais atvejais:
- pateikiant prašymą;
- pasirašant sutartį.
3.1. Bendrojo priėmimo metu prašymai pateikiami tik internetiniu būdu tinkalalapyje www.lamabpo.lt. 20102018 m. imtinai vidurinį išsilavinimą įgijusiems stojantiesiems jokių dokumentų kitų dokumentų niekam pateikti nereikia,
išskyrus pretenduojančius į papildomus balus (olimpiadų laimėtojai, įgiję profesinį išsilavinimą ir pan.).
Studijų sutartį priimtieji studijuoti pasirašo Marijampolės kolegijos Priėmimo konsultavimo tarnyboje P. Armino
g. 92, Marijampolė, 114 kab. Reikalingi dokumentai nurodyti 5 lentelėje dokumentus.
5 lentelė. Dokumentų sąrašas
Dokumentai, pateikiami (užpildomi) sutarčių pasirašymo
Dokumentai, pateikiami registruojant prašymą
metu
1

2

Pagrindiniai dokumentai
paso (asmens duomenų puslapio) arba asmens tapatybės
kortelės kopija (įteikti)
brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį
išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalai) arba notaro
patvirtinti jų nuorašai (parodyti), išvardintų išsilavinimą
liudijančių dokumentų kopijos (įteikti)

pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti,
kopiją palikti)

sumokėtos registracijos įmokos kvitas
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1 fotonuotrauka (3×4 cm) (įteikti)
brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį
išsilavinimą liudijantis dokumentas (originalai) arba notaro
patvirtinti jų nuorašai (parodyti), išvardintų išsilavinimą
liudijančių dokumentų kopijos (įteikti)
Sutartis (pasirašoma susipažinus su kolegijos vidaus tvarkos
taisyklėmis)
3.2. Priimami institucinio priėmimo metu tik į valstybės nefinansuojamas vietas Konsultavimo tarnybai pateikia
tokius pačius dokumentus, kaip ir bendrojo priėmimo metu.
3.3. Pretendentai tapti Kolegijos klausytojais pateikia tokius pačius dokumentus kaip ir pageidaujantys tapti
studentais.
3.4. Užsieniečiai, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, taip pat
Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybės piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos
tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikia šiuos dokumentus:
3.4.1. užpildytą paraišką (www.marko.lt/en/how-to-apply);
3.4.2. vidurinį ir kitą išsilavinimą liudijančių dokumentų originalą arba notaro patvirtintą kopiją, kartu su pažymių
išrašo priedu (visi šie dokumentai turi būti anglų kalba arba teisėtai išversti į anglų kalbą)*;
3.4.3. motyvacinį laišką;
3.4.4. notaro patvirtintą paso kopiją;
3.4..5. nuotrauką (3x4 cm) dydžio;
3.4.6. banko kvitą, patvirtinantį, jog sumokėtas stojimo mokestis;
3.4.7. finansinius garantinius dokumentus (banko patvirtintą ir Affidavit, patvirtinantį studento galimybę padengti
pragyvenimo ir studijų Lietuvoje išlaidas) – originalus, išduotus pagal tarptautinę teisę ir notariškai patvirtintus;
3.4.8. banko patvirtinimą, kad kandidatas sumokėjo avansinį mokestį už vienerių akademinių metų studijas.
Mokestis sumokamas, kai stojantysis gauna patvirtinimą iš Kolegijos apie jo aukščiau išvardintų ir pateiktų dokumentų
tikrumą ir tinkamumą bei sumokėjęs stojimo mokestį. Mokestis sumokamas kartu su bendrabučiu (jei taikoma) ir metiniu
studento sveikatos draudimo Lietuvoje mokesčiu;
3.4.9. kandidato sveikatos draudimo sertifikatą, išduotą ne ankščiau nei 1 mėnuo iki paraiškos pateikimo datos.
* - Dėl užsienyje įgyto išsilavinimo vertinimo ir akademinio pripažinimo stojantieji kreipiasi į Studijų kokybės
vertinimo centrą (http:/www.skvc.lt/content.asp?id=68) arba į Marijampolės kolegijos Tarptautinių studijų ir ryšių skyrių.
4. Metinė studijų kaina.
Metinė studijų kaina atskiroms programoms pateikta 6 lentelėje.
6 lentelė. Metinės studijų programų kainos 2018 m. studentų priėmimui.

Studijų krypčių grupė

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir

1 viešosios vadybos studijų krypčių
grupės

Gyvybės mokslų, sveikatos mokslų
(išskyrus medicinos technologijas),
žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų,
2 inžinerijos mokslų,
informatikosmokslų, technologijos
mosklų studijų krypčių grupės

Medicinos technologijų studijų
kryptis, veterinarijos mokslų,
3 ugdymo mokslų, humanitarinių
mokslų studijų krypčių grupės

Kolegijos studijų programos
Buhalterinė apskaita
Kultūros ir sporto vadyba
Verslo valdymas (anglų kalba)
Įmonių ir įstaigų administravimas
Teisė
Socialinis darbas
Sveikatingumo ir grožio verslas
Pardavimų valdymas
Sausumos transporto logistikos
technologijos (gretutinė kryptis vadyba)

Studijų kainos, Eur
nuolatinė
ištęstinė
studijų forma studijų forma
1089
726
1089
726
3000
1089
726
1089
726
1089
726
1089
726
1089
726
1407

938

Žemės ūkio technologija

1407

938

Automobilių techninis
eksploatavimas

1407

938

Viešasis maitinimas

1407

938

Informacinių sistemų technologijos

1407

938

Informacinių sistemų technologijos
(anglų kalba)
Vaikystės pedagogika

3000

-

1346

1010

Verslo anglų kalba

1346

-
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* - Priėmimo metu nesusirinkus pakankamam studijoms organizuoti studentų skaičiui, gali būti siūloma kita studijų forma
ar studijų programa ir lankstus studijų grafikas.
5. Registracijos įmoka, sąskaitos rekvizitai.
Stojamosios studijų įmokos nėra. Studentai, įstoję į Marijampolės kolegiją ir pasirašantys sutartis joje studijuoti,
moka tik registracijos įmoką. Ji yra 24 Eur. Rekvizitai mokėjimui:

P. Armino g. 92
LT – 68125 Marijampolė
Įmonės kodas: 211967140
,,Swedbank” AB. Banko kodas 73000
Sąsk. Nr. LT637300010092927444
AB DNB bankas. Banko kodas 40100
Sąsk. Nr. LT444010040800344844

6. Konsultavimo tarnybos adresai ir telefonai.
Prašymai į nuolatines ir ištęstines studijas priimami ir dokumentai registruojami nurodytomis darbo dienomis nuo
815 iki 17 val. (penktadieniais ir priešventinėmis dienomis nuo 815 iki 15.45 val.; pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.)
dokumentų registravimo tarnyboje, dirbančioje Marijampolės kolegijoje, centriniuose rūmuose, 114 kab., P. Armino g. 92,
LT-68125, Marijampolė, telefonas 8-612-88087. Informacija apie studijų programas ir priėmimo sąlygas teikiama
telefonais: 8-612-88087, el. paštu priemimas@mkolegija.lt.
7. Kita informacija.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima direktorius.
Studijuoti aukštesniuose kursuose asmenys priimami vadovaujantis Marijampolės kolegijos Studijų reglamento 5
ir 9 punktais.
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