
1 

 

 

 

 

Ar kokybiškos studijos yra populiarios tarp stojančiųjų?  

2019 m. bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų 

programas apžvalga 

 

Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) išanalizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų 

asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti  (toliau – LAMA BPO) bendrojo priėmimo* į pirmosios 

pakopos ir vientisąsias studijų programas (toliau – studijų programos) duomenis, siekdamas įvertinti, 

ar geriausiai įvertintos studijų programos yra populiarios tarp stojančiųjų, ir, ar stojantieji renkasi 

prasčiausiai įvertintas studijų programas. LAMA BPO 

duomenimis šiais metais bendrajame priėmime dalyvavo ir bent 

vieną pageidavimą teikė 

28524 asmenys. Jie 

rinkosi iš aukštųjų 

mokyklų siūlytų 614 

studijų programų. 

Analizuojant duomenis 

žiūrėta, kokią dalį nuo 

visų, šių metų bendrajame 

priėmime dalyvavusių 

studijų programų, kurias 

pirmuoju prioritetu rinkosi stojantieji, sudarė geriausiai  ir 

prasčiausiai SKVC įvertintos studijų programos, bei kiek 

stojančiųjų pirmuoju prioritetu rinkosi 2018–2019 m. 

akredituotas naujas studijų programas.  

Pažymėtina, kad SKVC neatliko studentų nuomonės tyrimo ir neanalizavo LAMA BPO duomenų 

pagal įstojusiųjų konkursinius balus bei studijų finansavimo pobūdį. 

Kas populiariausia tarp geriausiai ekspertų įvertintų studijų programų? 

Geriausiai ekspertų įvertintos pirmos pakopos ir vientisųjų studijų programos, SKVC išorinio 

vertinimo metu surinkusios nuo 22 iki 24 balų, sudaro 5 proc. tarp 614 studijų programų, kurias šiemet 

siūlė aukštosios mokyklos. SKVC duomenimis šiais metais 2771 iš 28524 stojančiųjų (9,7 proc.), 

pateikusių savo bendrojo priėmimo prašymo pageidavimus, pirmuoju prioritetu rinkosi 30 geriausiai 

įvertintų studijų  programų universitetuose ir kolegijose. Iš jų net 8 studijų programos vykdomos 

Vilniaus universitete ir 4 studijų programos – Kauno kolegijoje. 28 iš 30 geriausiai įvertintų studijų 

                                                           
* Apžvalgoje pateikti bendrojo priėmimo duomenys. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimas. 

Pagrindinis priėmimas vyko dviem etapais, papildomas – vienu etapu. Pagrindinio priėmimo pirmasis etapas vyko nuo 

2019 m. birželio 1 d. iki liepos 22 d., antrasis etapas vyko nuo 2019 m. rugpjūčio 1d. iki 3 d. Papildomas priėmimas vyko 

nuo rugpjūčio 12 d. iki 15 d. 

Geriausiai įvertintos studijų 

programos – aukščiausiais 

balais (22-24) ekspertų 

įvertintos vykdomos studijų 

programos, kurių ne mažiau 

kaip keturios vertinimo sritys 

įvertintos 4 balais (labai gerai) 

kaip išskirtinės sritys. 

Prasčiausiai įvertintos studijų 

programos – žemiausiais balais 

(12-14) ekspertų įvertintos 

vykdomos studijų programos, 

kurių beveik visos vertinimo sritys 

įvertintos 2 balais (patenkinamai) 

kaip sritys, kurios tenkina 

minimalius reikalavimus ir jas 

reikia tobulinti. 
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programų vykdomos valstybinėse aukštosiose mokyklose ir tik 2 – nevalstybinėje aukštojoje 

mokykloje, t.y. ISM vadybos ir ekonomikos universitete. 

Pažymėtina, kad daugiausiai stojančiųjų (786) į geriausiai įvertintas universitetų studijų programas 

pirmuoju prioritetu rinkosi Vilniaus universiteto studijų programą Medicina, o daugiausiai 

stojančiųjų (156) į geriausiai įvertintas kolegijų studijų programas pirmuoju prioritetu rinkosi Kauno 

kolegijos studijų programą Multimedijos technologija (žr. lenteles Nr. 1 ir Nr. 2). 

 

1 lentelė. Geriausiai įvertintos vykdomos studijų programos universitetuose  

(sudaryta naudojant LAMA BPO duomenis) 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Universitetas 

Stojantieji, pateikę 

prašymus pagal 

pirmąjį prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

 Valstybinės aukštosios mokyklos 

1.  Medicina Medicina Vilniaus universitetas 786 22 

2.  Vadyba Vadyba Vilniaus universitetas 354 22 

3.  
Politikos 

mokslai 

Politikos 

mokslai 
Vilniaus universitetas 290 22 

4.  Biochemija Biochemija Vilniaus universitetas 99 22 

5.  Finansai Finansai 
Kauno technologijos 

universitetas 
95 22 

6.  Azijos studijos 
Regiono 

studijos 
Vilniaus universitetas 93 24 

7.  
Apskaita ir 

auditas 
Apskaita Vilniaus universitetas 80 22 

8.  
Informatikos 

inžinerija 

Informatikos 

inžinerija 

Kauno technologijos 

universitetas 
78 22 

9.  Filosofija Filosofija Vilniaus universitetas 77 22 

10.  
Interjero 

dizainas 
Dizainas 

Vilniaus dailės 

akademija 
74 22 

11.  Dizainas Dizainas 
Vilniaus dailės 

akademija 
44 22 

12.  
Socialinis 

darbas 

Socialinis 

darbas 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 
35 22 

13.  
Viešasis 

administravimas 

Viešasis 

administravimas 
Šiaulių universitetas 21 22 

14.  
Visuomenės 

sveikata 

Visuomenės 

sveikata 

Klaipėdos 

universitetas 
15 22 

15.  Ergoterapija Reabilitacija 
Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas 
12 22 

16.  

Klasikinė (lotynų 

ir senovės 

graikų) filologija 

Klasikinės 

studijos 
Vilniaus universitetas 12 22 

17.  
Rekreacija ir 

turizmas 

Turizmas ir 

poilsis 

Klaipėdos 

universitetas 
9 22 

18.  

Medicininė ir 

veterinarinė 

biochemija 

Biochemija 
Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas 
8 22 
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Nevalstybinės aukštosios mokyklos 

1.  
Verslo vadyba ir 

analitika 
Vadyba 

ISM vadybos ir 

ekonomikos 

universitetas 

36 22 

2.  Ekonomika Ekonomika 

ISM vadybos ir 

ekonomikos 

universitetas 

18 22 

Iš viso: 2236 - 

 

2 lentelė. Geriausiai įvertintos vykdomos studijų programos kolegijose 

(sudaryta naudojant LAMA BPO duomenis) 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Kolegija 

Stojantieji, pateikę 

prašymus pagal 

pirmąjį prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

Valstybinės aukštosios mokyklos 

1.  
Multimedijos 

technologija 

Informatikos 

inžinerija 
Kauno kolegija 156 22 

2.  
Bendrosios 

praktikos slauga 

Slauga ir 

akušerija 

Klaipėdos valstybinė 

kolegija 
127 22 

3.  
Biomedicinos 

diagnostika 

Medicinos 

technologijos 
Kauno kolegija 51 22 

4.  
Buhalterinė 

apskaita 
Apskaita 

Klaipėdos valstybinė 

kolegija 
48 22 

5.  Statyba 
Statybos 

inžinerija 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 
46 24 

6.  Cheminė analizė Chemija Vilniaus kolegija 28 22 

7.  
Įvaizdžio 

dizainas 
Dizainas Kauno kolegija 27 22 

8.  
Telekomunika-

cijų sistemos 

Elektronikos 

inžinerija 
Vilniaus kolegija 18 22 

9.  Geodezija 
Matavimų 

inžinerija 
Kauno kolegija 17 24 

10.  Mados dizainas Dizainas Vilniaus kolegija 17 22 

Iš viso: 535 - 

 

LAMA BPO šiais metais sudarė studijų programų dešimtukus pagal stojančiųjų pateiktus prašymus 

pagal pirmąjį prioritetą universitetuose bei kolegijose. Pažymėtina, kad į studijų programų dešimtuką 

pagal pateiktus prašymus pagal pirmąjį prioritetą universitetuose pateko tik Vilniaus universiteto 

geriausiai SKVC įvertintos studijų programos Medicina ir Vadyba. Šios studijų programos lentelėje 

yra paryškintos (žr. lentelę Nr. 3). O į studijų programų dešimtuką pagal pateiktus prašymus pagal 

pirmąjį prioritetą kolegijose nepateko nei viena geriausiai SKVC įvertinta studijų programa (žr. 

lentelę Nr. 4). Tačiau viena iš geriausiai SKVC įvertintų studijų programų – Kauno kolegijos studijų 

programa Multimedijos technologija – pateko į studijų programų dešimtuką pagal priimtųjų 

kolegijose skaičių į valstybės finansuojamas studijų vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas 

siekiantiems stipendijos. 
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3 lentelė. Studijų programų dešimtukas pagal stojančiųjų, pateikusių prašymus pagal pirmąjį 

prioritetą universitetuose, skaičių 

(LAMA BPO sudarytas studijų programų dešimtukas) 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Universitetas 

Stojantieji, 

pateikę prašymus 

pagal pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1. Medicina Medicina 
Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 
968 20 

2. Medicina Medicina Vilniaus universitetas 786 22 

3. 
Kūrybos 

komunikacija*** 
Komunikacija Vilniaus universitetas 421 - 

4. Odontologija Odontologija 
Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 
386 18 

5. Teisė Teisė Vilniaus universitetas 383 21 

6. Psichologija Psichologija Vilniaus universitetas 379 19 

7. Vadyba Vadyba Vilniaus universitetas 354 22 

8. 
Programų 

sistemos 

Programų 

sistemos 

Kauno technologijos 

universitetas 
327 15 

9. 
Treniravimo 

sistemos 

Pasiekimų 

sportas 
Lietuvos sporto universitetas 326 19 

10. Odontologija Odontologija Vilniaus universitetas 306 20 

Iš viso: 4636 - 

 

4 lentelė. Studijų programų dešimtukas pagal stojančiųjų, pateikusių prašymus pagal pirmąjį 

prioritetą kolegijose, skaičių 

(LAMA BPO sudarytas studijų programų dešimtukas) 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Kolegija 

Stojantieji, 

pateikę prašymus 

pagal pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1. 
Tarptautinis 

verslas 
Verslas Vilniaus kolegija 341 20 

2. 

Bendrosios 

praktikos 

slauga 

Slauga ir 

akušerija 
Vilniaus kolegija 315 18 

3. Logistika*** Verslas Kauno kolegija 308 - 

4. Kosmetologija Kosmetologija Kauno kolegija 307 21 

5. 
Estetinė 

kosmetologija*** 
Kosmetologija Socialinių mokslų kolegija 285 - 

6. Kineziterapija Reabilitacija Vilniaus kolegija 278 17 

7. Burnos higiena 
Burnos 

priežiūra 
Kauno kolegija 274 19 

8. 

Higieninė ir 

dekoratyvinė 

kosmetologija 

Kosmetologija Vilniaus kolegija 269 18 

                                                           
*** Studijų programos išorinis vertinimas nebuvo atliktas. 
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9. 

Bendrosios 

praktikos 

slauga 

Slauga ir 

akušerija 
Kauno kolegija 246 19 

10. 

Automobilių 

techninis 

eksploatavimas 

Transporto 

inžinerija 
Kauno technikos kolegija 232 19 

Iš viso: 2855 - 

 

LAMA BPO sudaryti studijų programų dešimtukai (žr. lenteles Nr. 3 ir Nr. 4) pagal stojančiųjų 

pateiktų prašymų pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose skaičių aiškiai rodo, kad 7491 

stojantysis (26,3 proc.) iš 28524 stojančiųjų, pateikusių savo bendrojo priėmimo prašymo 

pageidavimus, šiemet pirmuoju prioritetu rinkosi tik Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų 20 

populiariausių vykdomų studijų programų, iš kurių 2 studijų programos įvertintos geriausiai (22 

balais), 13 studijų programų įvertintos gerai (18-21 balas) ir 2 studijų programos įvertintos 

vidutiniškai (15 ir17 balų). Taigi galima teigti, kad daugiau kaip pusė iš 20 studijų programų SKVC 

įvertintos geriausiai ir gerai.  

LAMA BPO taip pat pateikė duomenis apie studijų krypčių populiarumą stojančiųjų prašymuose 

bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose. (žr. 

nuorodą: http://bakalauras.lamabpo.lt/populiariausios-studiju-programos-2/). Daugiausiai stojančių-

jų (18,83 proc. iš 15860 asmenų) šiais metais universitetuose rinkosi Socialinių mokslų studijų 

krypčių grupės programas, o kolegijose daugiausiai stojančiųjų (28,32 proc. iš 11369 asmenų) rinkosi 

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės programas. Svarbu paminėti, kad tarp šių paminėtų 

populiariausių studijų krypčių grupių programų patenka ir geriausiai SKVC įvertintos studijų 

programos. Tarp populiariausios Socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų universitetuose 

patenka geriausiai įvertintos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų programa Ekonomika, 

Vytauto Didžiojo universiteto studijų programa Socialinis darbas ir Vilniaus universiteto studijų 

programa Politikos mokslai. Tačiau šias programas rinkosi tik 343 stojantieji iš 2236, kurie pirmuoju 

prioritetu rinkosi geriausiai įvertintas studijų programas universitetuose. Tarp populiariausios Verslo 

ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės programų kolegijose patenka geriausiai įvertinta 

Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programa Buhalterinė apskaita. Šią programą rinkosi tik 48 

stojantieji iš 535, kurie pirmuoju prioritetu rinkosi geriausiai įvertintas studijų programas kolegijose.  

Taip pat verta apžvelgti ir LAMA BPO duomenis apie didžiausią visų finansavimo formų studentų 

skaičių surinkusias studijų programas. LAMA BPO sudarė šių studijų programų dešimtukus 

universitetuose ir kolegijose (žr. nuorodą: http://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-populiariausios-

studiju-programos/). Pastebėtina, kad net 6 Vilniaus universiteto programos pateko į didžiausią visų 

finansavimo formų studentų skaičių surinkusių studijų programų dešimtuką universitetuose, o 3 iš jų 

įvertintos geriausiai (22 balais): Medicina, Politikos mokslai ir Vadyba (žr. lentelę Nr. 5). Deja, 

geriausiai įvertintos kolegijų studijų programos nepateko į didžiausią visų finansavimo formų 

studentų skaičių surinkusių studijų programų dešimtuką kolegijose. Tačiau svarbu pažymėti, kad  

Socialinių mokslų kolegijos net 6 studijų programos pateko į šį dešimtuką ir 5 iš jų įvertintos gerai 

(19-21 balais): Transporto ir logistikos verslas, Tarptautinė prekyba ir muitinės logistika, Kūrybos 

ir pramogų industrijos, Marketingas ir reklamos kūrimas ir Teisė (žr. lentelę Nr. 6). Tiek 

universitetų, tiek kolegijų dešimtuke galima rasti tik po vieną programą, kuri įvertinta vidutiniškai 

http://bakalauras.lamabpo.lt/populiariausios-studiju-programos-2/
http://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-populiariausios-studiju-programos/
http://bakalauras.lamabpo.lt/2019-m-populiariausios-studiju-programos/
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(15 balų): Kauno technologijos universiteto studijų programa Programų sistemos ir Vilniaus 

kolegijos studijų programa Ryšiai su visuomene (žr. lenteles Nr. 5 ir Nr. 6). 

 

5 lentelė. Didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių surinkusios studijų programos 

universitetuose 

(LAMA BPO sudarytas studijų programų dešimtukas) 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Universitetas 

Priimtų studentų 

skaičius 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1. 
Medicina 

 
Medicina 

Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 
320 20 

2. 
Programų 

sistemos 

Programų 

sistemos 

Kauno technologijos 

universitetas 
299 15 

3. Teisė Teisė Vilniaus universitetas 255 21 

4. 
Kūrybinės 

industrijos 
Komunikacija 

Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 
189 18 

5. Medicina Medicina Vilniaus universitetas 177 22 

6. 
Politikos 

mokslai 

Politikos 

mokslai 
Vilniaus universitetas 158 22 

7. Vadyba Vadyba Vilniaus universitetas 144 22 

8. Ekonomika Ekonomika Vilniaus universitetas 133 20 

9. 
Programų 

inžinerija** 

Programų 

sistemos 

Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 
132 - 

10. 
Programų 

sistemos 

Programų 

sistemos 
Vilniaus universitetas 127 19 

Iš viso: 1934 - 

 

6 lentelė. Didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių surinkusios studijų programos 

kolegijose 

(LAMA BPO sudarytas studijų programų dešimtukas) 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Kolegija 

Stojantieji, 

pateikę prašymus 

pagal pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1. 
Estetinė 

kosmetologija** 
Kosmetologija Socialinių mokslų kolegija 271 - 

2. 
Tarptautinis 

verslas 
Verslas Vilniaus kolegija 238 20 

3. 

Bendrosios 

praktikos 

slauga 

Slauga ir 

akušerija 
Vilniaus kolegija 198 18 

4. 

Transporto ir 

logistikos 

verslas 

Verslas Socialinių mokslų kolegija 185 20 

5. 

Tarptautinė 

prekyba ir 

muitinės 

logistika 

Verslas Socialinių mokslų kolegija 167 20 
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6. 

Kūrybos ir 

pramogų 

industrijos 

Komunikacija Socialinių mokslų kolegija 164 19 

7. 
Programų 

sistemos 

Programų 

sistemos 
Vilniaus kolegija 162 20 

8. 

Marketingas ir 

reklamos 

kūrimas 

Rinkodara Socialinių mokslų kolegija 131 21 

9. 
Ryšiai su 

visuomene 
Komunikacija Vilniaus kolegija 121 15 

9. Teisė Teisė Socialinių mokslų kolegija 121 20 

10. 

Bendrosios 

praktikos 

slauga 

Slauga ir 

akušerija 
Kauno kolegija 120 19 

Iš viso: 1878 - 

 

Kiek populiarios silpniau įvertintos studijų programos? 

Šiemet stojantieji taip pat rinkosi SKVC įvertintas studijų programas, kurios gavo žemiausius 12–14 

balų, tačiau tokias programas pirmu prioritetu rinkosi jau gerokai mažiau stojančiųjų. Šios studijų 

programos sudaro 4,1 proc. tarp 614 programų, kurias šiemet siūlė aukštosios mokyklos.  

Šiais metais tik 1044 (3,7 proc.) iš 28524 stojančiųjų, pateikusių savo bendrojo priėmimo prašymo 

pageidavimus, pirmuoju prioritetu rinkosi 24 žemiausiais balais įvertintas studijų programas 

universitetuose ir kolegijose. Pažymėtina, kad daugiausiai stojančiųjų (123) į žemiausiais balais 

įvertintas universitetų programas pirmuoju prioritetu rinkosi Vilniaus universiteto studijų programą 

Žurnalistika, o daugiausiai stojančiųjų (132) į žemiausiais balais įvertintas kolegijų studijų 

programas pirmuoju prioritetu rinkosi Kauno kolegijos programą Ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas (žr. lenteles Nr. 7 ir Nr. 8).  

7 lentelė. Žemiausiais balais įvertintos vykdomos studijų programos universitetuose 

(sudaryta naudojant LAMA BPO duomenis) 

 

Eil. 

nr. 

Studijų 

programa 
Studijų kryptis Universitetas 

Stojantieji, 

pateikę prašymus 

pagal pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1.  Žurnalistika Žurnalistika Vilniaus universitetas 123 14 

2.  
Vaikystės 

pedagogika 
Pedagogika 

Klaipėdos 

universitetas 
52 12 

3.  Kineziterapija Reabilitacija 
Klaipėdos 

universitetas 
45 13 

4.  Ekonomika Ekonomika Šiaulių universitetas 39 13 

5.  Animacija Medijų menas 
Vilniaus dailės 

akademija 
25 13 

6.  

Želdininkystė ir 

kraštovaizdžio 

dizainas 

Žemės ūkis 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 
23 13 

7.  Skulptūra Dailė 
Vilniaus dailės 

akademija 
12 13 
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8.  Aviacijos vadyba Vadyba 

Kazimiero 

Simonavičiaus 

universitetas 

6 14 

9.  

Pramogų ir 

turizmo 

industrijos 

Komunikacija 

Kazimiero 

Simonavičiaus 

universitetas 

4 13 

10.  
Antreprenerystė 

ir vadyba 
Verslas 

Kazimiero 

Simonavičiaus 

universitetas 

0 13 

Iš viso: 329 - 

 

8 lentelė. Žemiausiais balais įvertintos vykdomos studijų programos kolegijose 

(sudaryta naudojant LAMA BPO duomenis) 

 

Eil. 

nr. 
Studijų programa Studijų kryptis Kolegija 

Stojantieji, 

pateikę 

prašymus pagal 

pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1.  

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

Pedagogika Kauno kolegija 132 12 

2.  

Nekilnojamojo turto 

kadastriniai 

matavimai 

Matavimų 

inžinerija 

Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos 

kolegija 

74 14 

3.  
Vaikystės 

pedagogika 
Pedagogika 

Marijampolės 

kolegija 
72 12 

4.  Kineziterapija Reabilitacija 
Klaipėdos valstybinė 

kolegija 
65 12 

5.  Verslo ekonomika Ekonomika Vilniaus kolegija 57 14 

6.  

Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

Pedagogika Panevėžio kolegija 54 12 

7.  Teisė Teisė Kauno kolegija 50 14 

8.  
Agroverslo 

technologijos 
Žemės ūkis Vilniaus kolegija 43 14 

9.  Teisė Teisė Utenos kolegija 36 13 

10.  
Pardavimų ir 

logistikos vadyba 
Vadyba 

Lietuvos verslo 

kolegija 
35 14 

11.  

Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

Pedagogika 
Klaipėdos valstybinė 

kolegija 
32 12 

12.  
Turizmas ir 

renginiai 

Turizmas ir 

poilsis 

Vilniaus verslo 

kolegija 
23 14 

13.  Ekoturizmas 
Turizmas ir 

poilsis 
Kolpingo kolegija 20 13 

14.  Teisė Teisė Panevėžio kolegija 12 13 

15.  
Kompiuterių tinklų 

administravimas 

Informatikos 

inžinerija 
Panevėžio kolegija 10 14 

Iš viso: 715 - 
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Remiantis LAMA BPO duomenimis apie studijų krypčių populiarumą stojančiųjų prašymuose 

bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu reikia pažymėti, kad tarp populiariausios Socialinių mokslų 

krypčių grupės programų universitetuose ir tarp populiariausios Verslo ir viešosios vadybos studijų 

krypčių grupės programų kolegijose patenka ir žemiausiais balais įvertintos studijų programos. Tarp 

populiariausios Socialinių mokslų krypčių grupės programų universitetuose patenka Vilniaus 

universiteto studijų programa „Žurnalistika“, Šiaulių universiteto programa „Ekonomika“ ir 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų programa „Pramogų ir turizmo industrijos“. Šias 

programas rinkosi net pusė stojančiųjų (166) iš 329, kurie pirmuoju prioritetu rinkosi žemiausiais 

balais įvertintas studijų programas universitetuose. O tarp populiariausios Verslo ir viešosios vadybos 

studijų krypčių grupės programų kolegijose patenka Lietuvos verslo kolegijos studijų programa 

„Pardavimų ir logistikos vadyba“, Vilniaus verslo kolegijos studijų programa „Turizmas ir renginiai“ 

ir Kolpingo kolegijos studijų programa „Ekoturizmas“. Šias programas rinkosi tik 78 stojantieji iš 

715 stojančiųjų, kurie pirmuoju prioritetu rinkosi žemiausiais balais įvertintas studijų programas 

kolegijose. 

Pastebėtina, kad trečdalis stojančiųjų į universitetus ir kolegijas, kurie pirmuoju prioritetu rinkosi 

žemiausiais balais įvertintas studijų programas (342 iš 1044 stojančiųjų), pasirinko net penkias 

Pedagogikos studijų krypties programas, kurios priklauso Ugdymo mokslų studijų krypčių grupei: 

Klaipėdos universiteto ir Marijampolės kolegijos studijų programas Vaikystės pedagogika, Panevėžio 

kolegijos ir Kauno kolegijos programas Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ir Klaipėdos 

valstybinės kolegijos programą Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika. Pagal LAMA BPO 

pateiktus duomenis apie studijų krypčių populiarumą stojančiųjų prašymuose bendrojo priėmimo 

pirmojo etapo metu Ugdymo mokslų krypčių grupės programas pagal pirmąjį prioritetą 

universitetuose rinkosi tik 378 (2,38 proc.) iš 15860 stojančiųjų, o kolegijose – tik 366 (3,22 proc.) iš 

11369 stojančiųjų.  

Taip pat pastebima, kad nei viena žemiausiais balais įvertinta studijų programa nepateko į šiuos 

LAMA BPO sudarytus studijų programų dešimtukus: studijų programų dešimtukai pagal stojančiųjų, 

pateikusių prašymus pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose, skaičių (žr. lenteles Nr. 3 

ir Nr. 4) ir  studijų programų dešimtukai pagal didžiausią visų finansavimo formų studentų skaičių 

surinkusias studijų programas universitetuose ir kolegijose (žr. lenteles Nr. 5 ir Nr. 6).  

Kiek būsimus studentus traukia naujovės? 

Stojantieji taip pat pirmuoju prioritetu rinkosi ir 2018–2019 m. akredituotas naujas studijų programas. 

Jos sudaro 2,8 proc. tarp 614 programų, kurias šiemet siūlė aukštosios mokyklos. Šiais metais 718 

(2,5 proc.) iš 28524 stojančiųjų, pateikusių savo bendrojo priėmimo etapo prašymo pageidavimus, 

pirmuoju prioritetu rinkosi 17 naujų studijų programų universitetuose ir kolegijose. Tačiau stojantieji 

pirmuoju prioritetu nesirinko šių 2 naujų Europos humanitarinio universiteto studijų programų: 

Europos paveldas ir Vizualinis dizainas. Studijų programa Vizualinis dizainas įvertinta žemiausiais 

balais (12 balų), o studijų programa Europos paveldas įvertinta gerai (18 balų). 

Pažymėtina, kad daugiausiai stojančiųjų (164) į universitetų siūlomas naujas studijų programas 

rinkosi Lietuvos sporto universiteto programą Pratimai, mityba ir streso valdymas, o daugiausiai 

stojančiųjų (85) į kolegijų siūlomas naujas studijų programas rinkosi Kauno kolegijos programą 
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Sveikatingumo ir spa paslaugų vadyba (žr. lenteles Nr. 9 ir Nr. 10). Svarbu paminėti, kad šios dvi 

pastarosios programos SKVC įvertintos gerai (20 ir 19 balų). 

9 lentelė. 2018–2019 m. akredituotos naujos studijų programos universitetuose 

(sudaryta naudojant LAMA BPO duomenis) 

 

Eil. 

nr. 
Studijų programa Studijų kryptis Universitetas 

Stojantieji, 

pateikę prašymus 

pagal pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1.  
Pratimai, mityba ir 

streso valdymas 

Laisvalaikio 

sportas 

Lietuvos sporto 

universitetas 
164 20 

2.  
Mokomojo dalyko 

pedagogika 
Pedagogika 

Vytauto Didžiojo 

universitetas 
97 15 

3.  
Vaikystės 

pedagogika 
Pedagogika 

Vilniaus 

universitetas 
65 14 

4.  

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir 

ankstyvasis 

užsienio kalbos 

mokymas 

Pedagogika 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 
44 16 

5.  

Ikimokyklinė ir 

priešmokyklinė 

pedagogika 

Pedagogika 
Vytauto Didžiojo 

universitetas 
40 19 

6.  
Kiekybinė 

ekonomika 
Ekonomika 

Vilniaus 

universitetas 
37 16 

7.  
Informacinės 

technologijos 

Informatikos 

inžinerija 

Vilniaus Gedimino 

technikos 

universitetas 

28 19 

8.  
Medijos ir 

komunikacija 
Komunikacija 

Europos 

humanitarinis 

universitetas 

3 17 

9.  Europos paveldas 
Paveldo 

studijos 

Europos 

humanitarinis 

universitetas 

0 18 

10.  Vizualinis dizainas Dizainas 

Europos 

humanitarinis 

universitetas 

0 12 

Iš viso: 478 - 

 

10 lentelė. 2018–2019 m. akredituotos naujos studijų programos kolegijose 

(sudaryta naudojant LAMA BPO duomenis) 

 

Eil. 

nr. 

Studijų programa Studijų kryptis Kolegija Stojantieji, 

pateikę prašymus 

pagal pirmąjį 

prioritetą 

Studijų 

programos 

vertinimo 

balai 

1.  
Sveikatingumo ir 

spa paslaugų 

vadyba 

Turizmas ir 

poilsis 
Kauno kolegija 85 19 

2.  Kineziterapija Reabilitacija Alytaus kolegija 50 15 
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3.  
Įmonių 

administravimas 
Vadyba Alytaus kolegija 45 17 

4.  
Informacinės 

sistemos 

Informacijos 

sistemos 
Alytaus kolegija 21 16 

5.  

Multimedija ir 

vizualinė 

komunikacija 

Programų 

sistemos 
Alytaus kolegija 10 17 

6.  
Aprangos 

technologijos 

Polimerų ir 

tekstilės 

technologijos 

Utenos kolegija 10 19 

7.  
Pradinio ugdymo 

pedagogika 
Pedagogika 

Klaipėdos valstybinė 

kolegija 
9 13 

8.  Inžinerinė vadyba Vadyba Panevėžio kolegija 7 17 

9.  Mechatronika 
Gamybos 

inžinerija 

Šiaulių valstybinė 

kolegija 
3 17 

Iš viso: 240 - 

 

Įdomu pastebėti, kad panašiai kaip ir žemiausiais balais įvertintų studijų programų atveju, beveik 

trečdalis stojančiųjų į universitetus ir kolegijas (255 iš 718), kurie šiemet pirmuoju prioritetu rinkosi 

2018–2019 m. akredituotas naujas studijų programas, pasirinko net penkias Pedagogikos studijų 

krypties programas, kurios priklauso Ugdymo mokslų studijų krypčių grupei: Vilniaus universiteto 

Vaikystės pedagogika, Vytauto Didžiojo universiteto Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis 

užsienio kalbos mokymas, Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Mokomojo dalyko pedagogika 

ir Klaipėdos valstybinės kolegijos Pradinio ugdymo pedagogika. Iš šių penkių paminėtų studijų 

programų tik Vytauto Didžiojo universiteto studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė 

pedagogika įvertinta gerai (19 balų), Klaipėdos valstybinės kolegijos studijų programa Pradinio 

ugdymo pedagogika ir Vilniaus universiteto studijų programa Vaikystės pedagogika įvertintos 

žemiausiais balais (13 ir 14 balų), o likusios dvi įvertintos vidutiniškai (15-16 balų). 

Taip pat gana populiarios tarp stojančiųjų buvo ir Informatikos mokslų bei Verslo ir viešosios 

vadybos studijų krypčių naujos programos, kurios LAMA BPO pateiktais duomenimis apie studijų 

krypčių populiarumą pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose užima pirmaujančias 

pozicijas. Šios programos buvo įvertintos nuo 16 iki 19 balų. 

 

Išvados  

Apibendrinus LAMA BPO duomenis tenka pripažinti, kad geriausiai SKVC įvertintos studijų 

programos sudaro tik 5 proc. tarp 614 studijų programų, kurias šiemet siūlė aukštosios mokyklos ir 

tik dešimtadalis (9,7 proc.) stojančiųjų, pateikusių savo bendrojo priėmimo prašymo pageidavimus į 

pirmosios pakopos ir vientisąsias studijų programas universitetuose ir kolegijose, pirmuoju prioritetu 

rinkosi geriausiai įvertintas studijų programas ir galbūt atsižvelgė ne tik į studijų programų ir aukštųjų 

mokyklų populiarumą, bet ir į studijų programų kokybę.  

Galima pasidžiaugti, kad į populiariausių studijų programų dešimtukus pagal stojančiųjų, pateikusių 

prašymus pagal pirmąjį prioritetą universitetuose ir kolegijose, skaičių pateko daugiau nei pusė 

studijų programų, kurios SKVC įvertintos gerai (18-21 balais). 
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Pagal šių metų stojimo rezultatus matyti, kad žemiausiais balais įvertintos studijų programos nebuvo 

populiarios tarp stojančiųjų, nes nei viena žemiausiais balais įvertinta studijų programa nepateko į 

studijų programų dešimtukus pagal stojančiųjų, pateikusių prašymus pagal pirmąjį prioritetą 

universitetuose ir kolegijose, skaičių ir į studijų programų dešimtukus pagal didžiausią visų 

finansavimo formų studentų skaičių surinkusias studijų programas universitetuose ir kolegijose. 

Tenka pripažinti, kad šiais metais naujos studijų programos universitetuose ir kolegijose taip pat 

nebuvo populiarios tarp stojančiųjų. Jas pirmuoju prioritetu rinkosi tik 2,5 proc. stojančiųjų, 

pateikusių savo bendrojo priėmimo etapo prašymo pageidavimus. Labiausiai studentus šiais metais 

sudomino laisvalaikio sporto ir turizmo ir poilsio studijų krypčių programos, kurios SKVC įvertintos 

gerai (19 ir 20 balų). 

 SKVC atkliktų studijų programų vertinimo išvadas galima rasti Atviroje informavimo, 

konsultavimo, orientavimo sistemoje AIKOS skiltyje „Registrai“ ir SKVC interneto puslapyje. 
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