
Koleginės studijos Universitetinės studijos

Trukmė
Nuolatinė forma. Dažniausiai 3 metai
Ištęstinė forma. Dažniausiai 4 metai

Nuolatinė forma. Dažniausiai 4 metai
Ištęstinė forma. Dažniausiai  5 metai

Mokymosi pobūdis

Studijų programa orientuota į pasirengimą 
profesinei veiklai, ją sudaro teorinė ir 
praktinė dalys. Teorinėje dalyje išdėstoma visa 
reikalinga su dalyku susijusi medžiaga. Praktinė 
dalis skirta privalomiems profesiniams įgūdžiams 
formuoti.

Studijų programa yra labiau orientuota į universalųjį 
bendrąjį išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir 
aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Teorinėje 
dalyje supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis, 
akademinėmis teorijomis. Studijų metu atliekama 
praktika, skatinama atlikti analitinius tyrimus.

Įgyjama kvalif ikacija Profesinio bakalauro laipsnis Bakalauro laipsnis

Studijų pakopos Viena: 
profesinis bakalauras

Trys: 
bakalauras, magistrantūra, doktorantūra

Kreditų skaičius 180–210 210–240

Ar galima tęsti studijas 
aukštesnėje pakopoje?

Taip, baigus kolegiją galima tęsti studijas 
universitetų magistrantūroje. Gali būti 
papildomų reikalavimų, kuriuos nustato priimantis 
universitetas.

Taip, galima stoti į magistrantūrą.

Pavadinimas Gali vadintis kolegija arba aukštąja mokykla. Gali vadintis universitetu, akademija arba 
seminarija.

Tarptautiniai mainai Galima studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose pagal tarptautinių mainų programas.

Praktika
Praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį 
studijų programos. Profesinės veiklos praktika 
atliekama konkrečioje darbo vietoje, jos 
apimtis – ne mažesnė kaip 30 kreditų.

Praktika – ne mažiau kaip 15 kreditų.

Mokestis už mokslą Stojant sudaroma eilė pagal vidurinio ugdymo programos baigimo rezultatus.
 Valstybės �nansavimą galima gauti stojant tiek į nuolatines, tiek į ištęstines studijas.

Stipendijos

Aukštųjų mokyklų studentai gali pretenduoti į valstybės skiriamas socialines ir skatinamąsias, taip pat 
tikslines stipendijas.
Socialinės stipendijos – tai parama tiems, kurių šeimos pajamos mažos. Socialinės stipendijos dydis–  
114 eurų kas mėnesį.
Skatinamosios stipendijos mokamos už gerus studijų rezultatus. Jų dydį ir skyrimo tvarką nusistato 
pačios aukštosios mokyklos.
Gerai besimokantiems valstybei svarbių sričių studentams, pavyzdžiui, būsimiesiems pedagogams, 
skiriamos tikslinės stipendijos.
Specialias stipendijas skiria įvairios organizacijos, darbdaviai, pačios aukštosios mokyklos.

ASMENYS, ĮGIJĘ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR NUSPRENDĘ TĘSTI MOKSLUS, GALI RINKTIS MOKYMĄSI PROFESINIO MOKYMO 
ĮSTAIGOJE ARBA STUDIJAS AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE – KOLEGIJOJE AR UNIVERSITETE
Ši lentelė padės suprasti pagrindinius skirtumus tarp profesinio mokymosi ir koleginių bei universitetinių studijų.

Profesinis mokymas

Mokyklinė forma. Dažniausiai 1–2 metai
Pameistrystės mokymo organizavimo forma (dirbančiam asmeniui). 
Dažniausiai 2–3 metai

Profesinio mokymo programa suteikia kvali�kaciją, programą sudaro 
teorinė ir praktinė dalys. 
Profesinio mokymo programa skiriama darbo rinkos poreikius 
atitinkančioms profesijos kompetencijoms ir bendrosioms 
kompetencijoms įgyti.
Mokymosi metu atliekama praktika.

Profesinė kvali�kacija

–

60–110

Taip, asmuo, turintis brandos atestatą ir baigęs profesinio 
mokymo programą, gali stoti į universitetus ir kolegijas.
Asmenims, baigusiems profesinio mokymo įstaigą su pagyrimu arba 
baigusiems profesinio mokymo įstaigą ir turintiems ne mažesnį nei 
vienerių metų darbo pagal įgytą kvali�kaciją stažą, stojant į tos pačios 
srities studijas aukštojoje mokykloje pridedamas papildomas 1 balas.

Gali vadintis technologijų, verslo ir kitos ūkio šakos profesine 
mokykla, žemės ūkio mokykla, profesinio rengimo ar 
mokymo centru.

Gali atlikti praktinį mokymą pagal tarptautinių mainų programas.

Praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip du trečdalius mokymo 
programos. 
Praktika atliekama įmonėje, pas meistrą, verslininką, ūkininką.

Mokslas �nansuojamas valstybės lėšomis.

Profesinių mokyklų mokiniai gali pretenduoti į
 valstybės skiriamas stipendijas ir paramą. 
Stipendijų ir paramos dydį nusistato pačios profesinės mokyklos.

Panaudojant 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų investicijas gerinama švietimo, profesinio mokymo, 
aukštojo mokslo kokybė. Taip siekiama suteikti įgūdžių ir 
užtikrinti mokymosi visą gyvenimą galimybę.
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