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STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJĄ
TAISYKLĖS 2016 m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studentų priėmimo į Vilniaus kooperacijos kolegiją (toliau VKK) taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilygintą išsilavinimą įgijusių asmenų,
stojančiųjų į VKK 2016 metais, priėmimo tvarką.
2. Priėmimas į VKK vykdomas Bendruoju ir Atskiruoju priėmimu (tiesiogiai VKK).
2.1. Bendrąjį priėmimą vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam
priėmimui organizuoti (LAMA BPO, www.lamabpo.lt). Šio priėmimo metu stojantysis
stojantis į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti gauti studijų stipendiją
(toliau vnf/st) arba studijuoti valstybės nefinansuojamoje (mokamoje) vietoje (toliau vnf).
2.2. Atskirąjį priėmimą balandžio –rugsėjo mėnesiais tik į mokamas (vnf) studijų
vietas vykdo VKK.
3. VKK vykdomos studijų programos:
Studijų programa

Mokymosi forma ir
trukmė metais
NL*
I**

Buhalterinė apskaita

3

4

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis
Buhalterinės apskaitos profesinis
bakalauras
Informatikos inžinerijos
profesinis bakalauras

Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra
3

(su galimybe pasirinkti vadybos gretutines
studijas)

4

Informatikos inžinerijos ir
vadybos profesinis bakalauras
(gretutinių studijų atveju,
gretutinė studijų kryptis –
vadyba, studijų trukmė
nuolatinėse studijose – 3,5 m.,
ištęstinėse – 4,5 m.)
Anglų kalbos profesinis
bakalauras

Komunikacinė verslo anglų kalba

Anglų kalbos ir vadybos
profesinis bakalauras (gretutinių
studijų atveju, gretutinė studijų
kryptis – vadyba, studijų trukmė
3,5 m.)

3

(su galimybe pasirinkti vadybos gretutines
studijas)

Maitinimo verslo organizavimas

3

4

Paslaugų verslo administravimo
profesinis bakalauras

Pardavimo valdymas

3

4

Verslo profesinis bakalauras
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Studijų programa

Mokymosi forma ir
trukmė metais
NL*
I**

Verslo vadyba
Specializacijos:
 Prekybos verslo vadyba
 Elektroninio verslo vadyba

3

4

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis

Vadybos profesinis bakalauras

Santrumpos:
NL* – nuolatinės studijos. Studijų apimtis ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 60 studijų kreditų per
metus. Šioje studijų formoje auditoriniai užsiėmimai studentams vyksta arba dienos metu, arba vakarais.
I** – ištęstinės studijos. Studijų apimtis ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 45 studijų kreditai per
metus. Šioje studijų formoje užsiėmimai studentams vyksta sesijomis vakarais pagal patvirtintą studijų grafiką.

NL ir I studijų formų studentai atskirus dalykus gali studijuoti nuotoliniu būdu,
mokslo metų pradžioje suderinę studijuojamų dalykų sąrašą. Nuotolinis studijų būdas – tai
mokymosi būdas, kai studentas ir dėstytojas yra atskirti vienas nuo kito erdvėje ir / ar laike, o
jų tarpusavio sąveika vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje ir yra paremta informacinių ir
komunikacinių technologijų naudojimu. Tai gali būti paskaitos, seminarai, pratybos, diskusijos,
konsultacijos, individuali parama studentams, tarpinių užduočių atlikimas ir vertinimas bei kiti
užsiėmimai.
4. Vilniaus kooperacijos kolegijoje vykdomos studijos baigusiems giminingo profilio
aukštesniąsias mokyklas (studijų trukmė – iki 1,5 metų) profesinio bakalauro kvalifikaciniam
laipsniui įgyti. Priėmimas vyksta VKK nuo 2016-04-01 iki 2016-09-15. Detalesnė informacija
apie asmens priėmimą pateikiama priėmimo metu (žr. VI. Priėmimo komisija)
5. Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam
priėmimui organizuoti (toliau LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsami
informacija apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras ir terminus
skelbiama LAMA BPO interneto tinklapyje http://lamabpo.lt/
6. Atskirasis priėmimas į VKK mokamas studijų vietas organizuojamas vadovaujantis
studentų priėmimo į Vilniaus kooperacijos kolegiją 2016 metais taisyklėmis. Priėmimas į VKK
vyksta nuo 2016-04-01 iki 2016-09-15.
II. KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI
7. Geriausiųjų eilė sudaroma pagal geriausiųjų eilės sudarymo pagrindinius ir papildomus
kriterijus, nurodytus Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016
metais tvarkos apraše (žr. http://lamabpo.lt/)
8. Reikalavimai konkursiniam balui stojantiems į valstybės nefinansuojamas su
studijų stipendija(vnf/st) vietas:
8.1. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų – Lietuvių kalbos ir literatūros
mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
8.2. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų – Užsienio kalbos valstybinio
brandos egzamino, išlaikyto ne žemesniu nei B1 lygiu, įvertinimas;
8.3. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų –Matematikos valstybinio brandos
egzamino įvertinimas.
8.4. Įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2014 metų ir anksčiau minimalus rodiklis yra
vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
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9. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas (vnf) minimalus rodiklis
yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
10. Konkursinio balo sudarymas.
10.1. Konkursinį balą sudaro keturių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų
įvertinimai arba metiniai pažymiai:
 Pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimo.
 Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimo arba metinio pažymio.
 Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimo arba metinio pažymio.
 Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino (arba kito dalyko brandos egzamino
(numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko) įvertinimo, jeigu lietuvių kalba ir
literatūra yra pirmasis dalykas).
10.2. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai:
Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
Studijų programa, studijų
kryptis arba krypčių grupė,
kodas

Pirmasis
dalykas

Svertinis
koeficientas

Antrasis
dalykas

Bet kurio dalyko,
Lietuvių
nesutampančio
kalbos ir
Svertinis
su kitais
literatūros
koeficientas
dalykais,
svertinis
svertinis
koeficientas
koeficientas

I. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Komunikacinė verslo anglų
kalba
Q300 anglų filologija
(su galimybe pasirinkti
vadybos gretutines studijas).
Kodas 653Q31004

lietuvių kalba
ir literatūra

0,4

istorija

0,2

0,2

užsienio
kalba – 0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

II. SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Buhalterinė apskaita
N400 apskaita
Kodas 653N44009
Maitinimo verslo
organizavimas
N100 verslas
Kodas 653N15005

matematika

istorija arba
geografija

0,4

Pardavimo valdymas
N100 verslas
Kodas 653N10005

0,2

Verslo vadyba
N200 vadyba
Kodas 653N20011
III. TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Informacinių sistemų
diegimas ir priežiūra
E100 informatikos inžinerija
(su galimybe pasirinkti
vadybos gretutines studijas
(N200).
Kodas 653E10006.

matematika

0,4

informacinės
technologijos
arba fizika
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11. Metinių ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų įvertinimų perskaičiavimo
lentelė:
Įvertinimų skalės

Patenkinami įvertinimai

Mokyklinė dešimtbalė skalė

4

5

6

7

8

9

10

Priėmimo dešimtbalė skalė*

1,6

3,0

4,4

5,8

7,2

8,6

10,00

*Dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1
ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai
mažinami 50 procentų. Dalykų metiniai (B kurso, B lygio), brandos egzaminų (B lygio) įvertinimai ir užsienio
kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai mažinami 70 procentų (skaičiuojant rezultatas
apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio).

12. Papildomo balo sudarymas stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas (vnf) vietas:
 Galioja geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016
metais tvarkos apraše nurodyti reikalavimai papildomiems balams skaičiuoti
(žr. http://lamabpo.lt).
 Papildomai pridedamas 1 balas:
- Asmenims, baigusiems profesinio mokymo įstaigą.
- Aukštųjų mokyklų absolventams.
- Asmenims, kurie patys arba jų bent vienas iš tėvų (globėjų) dirba VKK Steigėjo
KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ sistemos įmonėse ar jos juridinių narių įmonėse.
 Papildomai pridedama 0,5 balo:
- Asmenims, ne mažiau kaip vienerius metus studijavusiems aukštojoje
mokykloje.
- Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą, pagal pasirinktą studijų
kryptį.
13. VKK vykdomoms studijų programoms stojamųjų egzaminų nėra.
14. Konkursinio balo skaičiuoklė pateikta http://lamabpo.lt
15. Minimalus konkursinis balas stojant į VKK kolegines studijų programas yra 1,2.
16. Stojantieji į VKK Atskirojo priėmimo metu, jei konkursinis balas bus mažesnis negu
1,2, bus vertinami atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, aktyvią visuomeninę veiklą,
laimėjimus individualiuose ar komandiniuose konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu, praktinius pasiekimus profesinėje veikloje, susijusioje su ketinama
studijuoti studijų programa.
III. STUDIJŲ KAINA
17. VKK studijuoja mokantys visą studijų kainą studentai ir studentai, gaunantys studijų
stipendiją.
18. Įstoję per LAMA BPO sistemą į mokamas vietas ir surinkę aukščiausius konkursinius
balus, stojantieji gali pretenduoti gauti studijų stipendiją visam studijų laikotarpiui. Stipendijos
dydis atitinka norminės vienerių metų studijų kainos dydį. Studijų stipendijas administruoja
Valstybinis studijų fondas.
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19. Studentai, mokantys visą studijų kainą, moka:

Studijų sritis

Studijų programos
pavadinimas

Technologijos mokslų studijų sritis

Socialinių mokslų studijų sritis

Humanitarinių mokslų studijų
sritis

Metinė studijų kaina
Nuolatinių
studijų kaina

Ištęstinių
studijų kaina

Informacinių sistemų diegimas
ir priežiūra

1360 Eur

900 Eur

Verslo vadyba

1070 Eur

710 Eur

Buhalterinė apskaita

1070 Eur

710 Eur

Maitinimo verslo
organizavimas

1070 Eur

710 Eur

Pardavimo valdymas

1070 Eur

710 Eur

Komunikacinė verslo anglų
kalba

1500 Eur

–

20. Studijų įmoka mokama dalimis studijų sutartyje numatytais terminais.
21. Nuolaidų ir paskatinimo sistema:
21.1. Mokantys visą studijų kainą ir studijavę ar baigę aukštąją mokyklą studentai,
kuriems VKK įskaito studijų dalykus arba jų dalį už įskaitytus kreditus nemoka.
21.2. Profesinių mokymo įstaigų, su kuriomis pasirašyta bendradarbiavimo sutartis,
absolventams taikoma sutartyje numatyta studijų mokesčio nuolaida už eksternu atsiskaitytus
studijų dalykus.
21.3. Mokantiems visą studijų kainą,20 proc. mokesčio nuolaida taikoma:
 Tuo pačiu metu VKK studijuojantiems dviem ar daugiau asmenų iš vienos šeimos.
 Asmenims, kurie patys arba jų bent vienas iš tėvų (globėjų) dirba VKK Steigėjo KB
„Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ sistemos ar jos juridinių narių įmonėse.
 VKK alumnų šeimų nariams.
21.4. Socialiai remtiniems studentams skiriamos pašalpos.
21.5. Už gerus studijų rezultatus, aktyvų dalyvavimą VKK veikloje studentai skatinami
papildomomis stipendijomis, nepiniginėmis dovanomis ar prizais.
IV. PRIĖMIMO VYKDYMAS
Stojančiųjų, pageidaujančių pradėti studijas VKK nuo 2016 m. rugsėjo 1d., priėmimas
vyksta šiais būdais:
22. Stojantieji per bendrąjį priėmimą, LAMA BPO sistemoje pateikia pageidavimus
studijuoti VKK pagal LAMA BPO tvarką ir taisykles (žr. www.lamabpo.lt). Šio priėmimo metu
stojantysis stojantis į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti gauti studijų
stipendiją.
23. Stojantieji į VKK bendrojo priėmimo metu (per LAMA BPO sistemą) pateikia
dokumentus, nurodytus LAMA BPO taisyklių bendrosiose nuostatose.
24. Stojantieji atskiru priėmimu į VKK mokamas vietas (ne per LAMA BPO), VKK
dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
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 Prašymą (prašymų blankus galima gauti VKK dokumentų priėmimo komisijoje arba
VKK internetinėje svetainėje http://vkk.lt).
 1 fotonuotrauką (3x4cm).
 Išsilavinimą liudijančius dokumentus: brandos atestatą ir jo priedą arba kitą vidurinį
išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
 Pažymėjimus apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius
pažymius.
 Dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus, priėmimo išimtis,
lengvatas.
 Dokumentą, patvirtinantį pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami
dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu).
 Šauktinio ar karinį liudijimą arba kitą dokumentą, liudijantį buvimą karinėje
įskaitoje (tik stojantieji Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai).
 Prašymą skirti bendrabutį, jei to reikia, ir 1 fotonuotrauką (3x4cm).
25. VKK studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų dokumentų kopijos (jas
patvirtina VKK įgaliotas asmuo) arba notaro patvirtinti jų nuorašai. Kopijos gali būti parengtos
iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu.
26. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį,
privalo turėti stojančiojo raštišką įgaliojimą.
27. Kiekvienas asmuo turi teisę prašyme nurodyti iki šešių pageidavimų. Kaip vienas
pageidavimas suprantamas studijų programos, studijų formos pobūdžio nurodymas.
Pageidavimus prašyme stojantieji pateikia pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka.
28. Asmenų, pakviestų studijuoti, bet nepateikusių reikalingų dokumentų originalų ar
kopijų nustatytu laiku, kvietimas studijuoti anuliuojamas.
29. Apeliacijos turi būti pateiktos raštu VKK priėmimo komisijai per 24 val. po rezultatų
paskelbimo. Jos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo. Pavėluotai pateiktos
apeliacijos nenagrinėjamos.
30. Stojantiesiems į VKK stojamosios įmokos nėra.
31. Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus sumokamas registracijos mokestis –
30 Eur.
31.1. Registracijos mokestis mokamas į VKK sąskaitą banke.
Rekvizitai:
Gavėjas - Vilniaus kooperacijos kolegija.
Įmonės kodas – 211965470.
Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB, a. s. LT197300010103782730, b. k. 73000.
Sutrumpintas įmokos pavadinimas – „Registracijos įmoka“.
Mokėtojas – įrašoma: stojančiojo vardas, pavardė, asmens kodas.
32. Asmenims, atsiėmusiems prašymą, dokumentus arba nutraukusiems studijų sutartį,
registracijos mokestis negrąžinamas.
33. Nuo registravimo mokesčio atleidžiami asmenys kartu su prašymu pateikę
dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:
 Neturintys abiejų tėvų (globėjų), vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1991 metais
arba vėliau.
 Turintys darbingumo lygį iki 45 proc. (imtinai).
34. Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su VKK pasirašo studijų sutartį. Studijų
sutartys su pakviestaisiais pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.
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V. KONTAKTAI
35. Priėmimas į nuolatines ir ištęstines studijas VKK vyksta nuo 2016-04-01 iki
2016-09-15.
36. Bendrąjį
www.lamabpo.lt

priėmimą

vykdo

LAMA

BPO.

Informacija

pateikta

svetainėje

37. Konsultacijas stojantiesiems teikia VKK darbuotojai
 Tel.: (8 5) 275 0183, (8 5) 275 0103
 El. p.: info@vkk.lt
38. Priėmimą į VKK mokamas vietas (ne per LAMA BPO, atskiru priėmimu)
organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudarytos Priėmimo komisija ir Dokumentų
priėmimo tarnyba.
 Adresas: Konstitucijos pr. 11, LT-09308, Vilnius.
 Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.
VI. KITA INFORMACIJA
39. Visais Studentų priėmimo į Vilniaus kooperacijos kolegiją 2016 metais taisyklėse
nenumatytais atvejais, sprendimus priima VKK Priėmimo komisija.
_______________________________
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