
 
 
 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į LCC TARPTAUTINĮ UNIVERSITETĄ 2021 METAIS TVARKA 
 
 

PRIĖMIMO KRITERIJAI  

 
LCC tarptautinis universitetas vykdo išankstinį tiesioginį priėmimą į bakalauro studijų 
programas pagal universiteto priimtą tvarką. LCC stojamąjį balą sudaro:   
 

TOEFL/IELTS/CPE/CAE (tarptautiniai anglų k. testai) 20% 

Vidurinės mokyklos 10, 11, 12 klasių metinių pažymių vidurkis 50% 

Pokalbis 30% 

Iš viso 100% 

 
Minimalus LCC stojamasis balas turi būti ne mažesnis nei 70%. 
Lietuvos Respublikos bei kitų Europos Sąjungos valstybių piliečiai turi galimybę dalyvauti ir 
bendrajame priėmime (http://www.lamabpo.lt), kurio metu gali pretenduoti į valstybinę 
studijų stipendiją. 
 

REIKALINGI DOKUMENTAI  

 
Į LCC tarptautinį universitetą priimami baigiantys mokyklą arba jau turintys vidurinį 
išsilavinimą. Stojantieji Priėmimo skyriui pateikia: 
 

 Užpildytą stojimo anketą internetu www.lcc.lt svetainėje; 
 Tarptautinio anglų kalbos testo pažymėjimą (TOEFL/IELTS/CPE/CAE/DUOLINGO); 
 Brandos atestatą, jo priedus, pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus 

egzaminus bei metinius dalyko pažymius (originalus, notarizuotas kopijas arba kopijas, 
padarytas priėmimo skyriuje); 

 Mokiniai, dar nebaigę vidurinės mokyklos, pateikia paskutinio pusmečio pažymių 
išrašus; 

 Paso kopiją; 
 2 nuotraukas (3 X 4 cm). 

 
Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, stojimo prašymas nesvarstomas.  

 

MINIMALŪS AKADEMINIAI REIKALAVIMAI  

 A lygio pažymiai didinami vienu balu. 
 Į bendrąjį konkursinį priėmimo balą įskaičiuojamas valstybinės kalbos, matematikos, 

anglų kalbos ir istorijos/geografijos metinių pažymių vidurkis. 
 Stojant atsižvelgiama į metinius pažymius, tačiau visi įstojusieji taip pat privalo pateikti 

ir brandos atestato ir jo priedo notarizuotas kopijas iki liepos 25 d.. 
 Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, privalo būti išlaikę bent 

vieną valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą, kurio rezultatas nemažesnis nei 
40%. 

http://www.lamabpo.lt/
http://www.lcc.lt/


 Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, privalo būti 
išlaikę bent tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 
kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ir matematikos. 

 
MINIMALŪS ANGLŲ KALBOS REIKALAVIMAI   
 
Stojantieji, kuriems anglų kalba nėra gimtoji, iš TOEFL testo (anglų k. patikrinimo testas) turi 
surinkti mažiausiai 500 balų, TOEFL iBT – 61, IELTS – 6.0, DUOLINGO – 100, CPE ir CAE – 
C.  
  
  
PAPILDOMA INFORMACIJA  

Studentai iš kitų universitetų ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų gali stoti į LCC tarptautinį 
universitetą pagal tuos pačius stojimo reikalavimus, kurie galioja visiems kitiems studentams. 
Jie turi pateikti vidurinės mokyklos diplomą bei universiteto (neuniversitetinės aukštosios 
mokyklos) pažymių išrašą.  
 
Studentams iš kitų universitetų gali būti įskaitomi dalykai, kurių jie mokėsi ankstesnėse 
aukštojo mokslo įstaigose. Dalykas įskaitomas, jei pažymys už jį ne mažesnis nei 7. Pagal 
įvertinimus išraše iš studijų knygelės studentams gali būti įskaityta 16 dalykų (90 ECTS 
kreditai) LCC tarptautinio universiteto laipsnio studijų programai. Įskaitytieji kreditai gali būti 
patvirtinti, jei jie atitinka privalomus ar specialybės dalykų reikalavimus.  

 
BENDRASIS PRIĖMIMAS 

LCC tarptautinis universitetas yra tos nuostatos, kad laikantis socialinio teisingumo principo 
aukštojo mokslo gali siekti visi, kurie to nori, o studijų kokybė matuojama ne pirmo kurso 
studentų stojamaisiais balais, o paties universiteto absolventų žiniomis ir gebėjimais. Tai yra, 
ne tiek svarbu, kokiais pažymiais moksleiviai išlaiko valstybinius egzaminus (mokyklų lygiai, 
kaip žinia, labai skiriasi), kiek svarbi yra jų motyvacija ir nusiteikimas studijuoti bei bendrieji 
gebėjimai. 

Tačiau jeigu moksleivis nori studijuoti LCC bakalauro studijų programose ir dalyvauja 
bendrajame priėmime, jis privalo atitikti žemiau nurodytus minimalius reikalavimus.  

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. Išsamią 
informaciją apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras, terminus ir 
registraciją galite rasti LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.  

BENDRASIS PRIĖMIMAS 2021 M. (TAIKOMA VISOMS PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ 
PROGRAMOMS) 

LCC tarptautinio universiteto pirmosios pakopos studijose stojamasis konkursinis balas yra 
formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2018 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1407 patvirtintu įsakymu Dėl konkursinės eilės 
sudarymo 2021 metais. 

http://www.lamabpo.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80767810f3e811e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80767810f3e811e88568e724760eeafa


 Matematika (svertinis koeficientas 0,4) 
 Lietuvių kalba ir literatūra (svertinis koeficientas 0,2) 
 Istorija/Geografija/Užsienio kalba (svertinis koeficientas 0,2) 
 Bet kuris dalykas nesutampantis su kitais dalykais (svertinis koeficientas 0,2)  

Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje brandos egzamino įvertinimo imamas metinis 
mokomojo dalyko įvertinimas, kuris dauginamas ne iš brandos egzamino, o iš metinio pažymio 
svertinio koeficiento.  

REIKALAVIMAI STOJANTIEMS 2020 M.:  

 Į bakalauro studijų programas gali būti priimami tik asmenys turintys ne žemesnį kaip 
vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. 
 Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, privalo būti išlaikę 
bent tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, 
vokiečių arba prancūzų) ir matematikos. Taip pat penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų 
aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. 
 Minimalus konkursinis balas yra ne žemesnis kaip Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2021 m. nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas - 5,4. 
 Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, privalo būti išlaikę bent vieną 
valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą, kurio rezultatas ne mažesnis nei 40%.  

 

ANGLŲ KALBOS TESTAS 

LCC Priėmimo komisija priima šių anglų kalbos testų pažymėjimus:IELTS Academics – 6.0, 
TOEFL iBT – 61, PTE ACADEMIC – 53, PTE General Test – level 4, DUOLINGO – 100 
(galioja tik 2021 vasarą. Stojantieji taip pat privalo rašyti papildomą esė anglų kalba), CPE arba 
CAE.  

Stojantieji, kurie pastaruosius du ar daugiau metų mokėsi Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, 
Kanadoje, JAV, Naujoje Zelandijoje arba dalyvavo FLEX programoje, arba baigė Tarptautinio 
bakalaureato mokyklą, neprivalo pateikti tarptautinio anglų kalbos testo pažymėjimo. Tokiu 
atveju stojantysis turi pateikti LCC Priėmimo komisijai papildomus dokumentus 
patvirtinančius prieš tai minėtas sąlygas. 

 

PAPILDOMI BALAi 

 Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas - 0,25 balo; 
 Tarptautinių olimpiadų, konkursų, prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 

2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą; 
 Šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 1,5 balo, 

už II vietą – 1 balą, už III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III– IV) 
klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą 
ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už 
skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, 
tačiau tik vieną kartą; 



 Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie 
konkursinio balo pridedama po 0,5 balo (taikoma visoms pirmosios pakopos studijų 
programoms). Kilus klausimams susisiekite su mumis dėl papildomos informacijos. 

 Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne 
trumpesnė nei 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje taryboje, kuri yra ne trumpesnė 
nei 6 mėnesiai - 0,25 balo; 

 Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo 
srities profesinio mokymo programas su pagyrimu – 1 balas; 

 

KONTAKTAI 

Priėmimo skyrius 
Tel. (+370 46) 31 04 60 
El. p. admission@lcc.lt 

 

http://www.lcc.lt/admission@lcc.lt

