PRIĖMIMAS
Į GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
IŠTĘSTINES BAKALAURO STUDIJAS 2020 M.

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (toliau – LKA) 2020 m. organizuoja asmenų
priėmimą į šią pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijų programą:
Mokymosi trukmė
Valstybinis kodas
Studijų programa
Suteikiama kvalifikacija
(metais)
viešojo administravimo
6121LX001
Gynybos ir viešoji vadyba
4,5
bakalauras
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
2.
Į LKA vykdomas pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas konkurso tvarka priimami
profesinės karo tarnybos kariai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės
institucijomis LKA statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai:
2.1. įgiję vidurinį išsilavinimą;
2.2. išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo
2015 m. ar vėliau;
2.3. išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį
užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal
Bendruosius Europos kalbos metmenis, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
2.4. išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijo 2016 m. vėliau;
2.5. pasiekę ne mažesnį kaip 4,0 balo konkursinį balą;
3.
turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA (profesinės karo tarnybos kariams)
ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA
(krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis).
LEIDIMO STOTI Į LKA STUDIJUOTI PAGAL PIRMOSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS
STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS GAVIMAS
4.
Profesinės karo tarnybos kariams leidimo stoti į LKA tikslingumą svarsto ir siūlymus Lietuvos
kariuomenės vadui teikia Lietuvos kariuomenės vado patariamosios komisijos.
5.
Sprendimus dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į LKA studijuoti pagal pirmosios pakopos studijų programas priima
krašto apsaugos ministro įgaliotas Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktorius.
6.
Lietuvos kariuomenės vado sprendimas dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams stoti į LKA,
krašto apsaugos ministro įgalioto Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento direktoriaus
sprendimas dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, stoti į LKA studijuoti pagal pirmosios pakopos studijas priimamas iki 2020 m.
balandžio 6 d.

KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI
7.
Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo
tvarka rikiuojami į konkursinę eilę.
8.
Konkursinis balas apskaičiuojamas susumuojant konkursinių mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir
metinius perskaičiuotus pažymius, padaugintus iš svertinių koeficientų.
9.
Konkursinio balo 2020 metais sandara:

Studijų
programos

Gynybos ir viešoji
vadyba

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
trečiojo dalyko,
nesutampančio Lietuvių kalbos
Pirmasis
Svertinis
Antrasis
Svertinis
su kitais
ir literatūros
dalykas
koeficientas
dalykas
koeficientas
dalykais,
svertinis
svertinis
koeficientas
koeficientas
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ
matematika
arba
informacinės
technologijos,
istorija
0,4
0,2
0,2
0,2
arba
geografija,
arba užsienio
kalba

10. Konkursiniam balui sudaryti imami:
10.1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
10.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
10.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
10.4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
11. Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama dešimtbalė skalė. Pažymiai perskaičiuojami
vadovaujantis 2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V948 patvirtintais „Asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymo ir
perskaičiavimo principais“.
12.
Jei surinktas vienodas balų skaičius, pirmenybė teikiama prioriteto tvarka stojantiesiems, kurių:
12.1. įskaitomų į konkursinį balą brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma
yra didesnė;
13.
istorijos brandos egzamino įvertinimas – didesnis.
PRIĖMIMAS
14.
Įvertinus stojančiųjų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir atsižvelgus į sudarytą stojančiųjų
konkursinę eilę, sprendimus dėl pakviestųjų studijuoti pagal pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos
studijų programas sąrašų tvirtinimo ir visais šiose Priėmimo sąlygose nenumatytais atvejais sprendimus
priima LKA viršininko sudaryta Priėmimo komisija.
15.
Studijuoti į LKA vykdomas pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas kviečiami asmenys
pasirašo nustatytos formos Ištęstinių studijų sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į LKA nepriimami.
DOKUMENTAI
16. Stojantieji į pirmosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas pateikia nustatytos formos
prašymą(žr. žemiau) ir šiuos dokumentus:
16.1. pasas arba asmens tapatybės kortelė;
16.2. brandos atestatas ir jo priedas;
16.3. diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
16.4. dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo
pačiu vardu ar pavarde;

16.5. pažymos apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus.
17. Taisyklių 16.1–16.5 papunkčiuose išvardytų dokumentų originalai, padarius jų kopijas, grąžinami
juos pateikusiam asmeniui, notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.
PRIĖMIMO Į PIRMOSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS
PROCEDŪROS
18. Prašymai dalyvauti konkurse priimami ir dokumentai registruojami 2020 m. gegužės 25 – birželio 5
d. darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
19. Konkursinės eilės sudaromos ir skelbiamos telefonu (8-5) 2103 597 2020 m. birželio 9 d. 14.00 val.
20. Apeliacijos priimamos 2020 m. nuo birželio 9 d. 14.00 val. iki birželio 10 d. 17.00 val.
21. Apeliacijos nagrinėjamos 2020 m. birželio 11 d. ir 12 d. iki 10.00 val.
22. Apeliacijų rezultatai skelbiami 2020 m. birželio 12 d. 10.00 val.
23. Priėmimo komisijos posėdis ir rezultatų skelbimas vyks 2020 m. birželio 12 d. 10.00 val.
24. Mokymosi sutartį įstojusieji pasirašo iki 2020 m. liepos 3 d. Nepasirašiusiems mokymosi sutarties
studijuoti neleidžiama.
25. Asmenų, pakviestų studijuoti, bet nepasirašiusių sutarties iki 2020 m. liepos 3 d. be pateisinamos
priežasties, kvietimas studijuoti anuliuojamas. Asmuo, dėl pateisinamų priežasčių negalintis iki 2020 m.
liepos 3 d. pasirašyti sutarties, iš anksto informuoja apie tai Priėmimo komisiją ir pateikia tai patvirtinantį
dokumentą.
STUDIJŲ FINANSAVIMAS
26. Studijos LKA finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
27. Priimtų studijuoti pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis
kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojų studijas apmoka šios valstybės institucijos.
28. Teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą neturi asmenys:
28.1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau
kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
28.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus dėl asmenų priėmimo į LKA priima Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko įsakymu paskirta Priėmimo komisija. Priėmimo
komisijos adresas ir telefono numeris:
Šilo g. 5A, administracinis korpusas, 317 kab., Vilnius, tel. (8 5) 210 3597.
30. Asmenys (Lietuvos Respublikos piliečiai), išsilavinimą įgiję užsienio institucijose ar pagal
tarptautinių organizacijų švietimo programas, priimami į LKA studijų programas įvertinus užsienyje įgytas
vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas teisės aktų nustatyta tvarka

(Prašymo priimti į ištęstines bakalauro studijas forma)
(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

Tarnybos vieta
Pareigos
Gyvenamoji vieta
tel.
el. paštas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademijos viršininkui

PRAŠYMAS
2020 m. gegužės mėn
Vilnius

d.

Prašau priimti į Gynybos ir viešosios vadybos ištęstines bakalauro studijas.
Su mokymosi sąlygomis esu susipažinęs ir vykdyti sutinku.
1. Kartu su prašymu pridedu šiuos dokumentus:
1.1. brandos atestatą

(Nr., išdavimo data, mokykla)

1.2. brandos atestato priedą

(Nr., išdavimo data, mokykla)

1.3. paso paskutinio puslapio kopiją; asmens tapatybės kortelės kopiją.
1.4.

1.5.

2. Kita informacija:
turiu I pakopos (bakalauro) išsilavinimą
TAIP

NE

2.3. studijavau (studijuoju) I pakopos (bakalauro) studijas
TAIP

NE

Jei atsakėte TAIP:
daugiau kaip pusę I pakopos (bakalauro) studijų programos kreditų įgijau valstybės biudžeto lėšomis;
daugiau kaip pusę I pakopos (bakalauro) studijų programos kreditų įgijau savo lėšomis;
studijavau mažiau kaip pusę I pakopos (bakalauro) studijų programos kreditų.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

