PATVIRTINTA
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
Rektoriaus 2018 m. gegužės 24 d.
Įsakymu Nr. 01-07-44

2018 metų studentų ir klausytojų priėmimo į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą taisyklės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1

2018 metų priėmimo į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą (toliau – ISM, Universitetas) taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji priimami į 2018 m. vykdomas bakalauro (pirmosios pakopos) ir
tarptautinės magistrantūros (antrosios pakopos) studijų programas. Taip pat šios Taisyklės nustato stojančiųjų
priėmimo į klausytojus, papildomąsias studijas, aukštesnius studijų kursus tvarką.

1.2

Studijų finansavimas:
1.2.1 stojantieji į bakalauro studijų programas asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų
vietas, valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, valstybės nefinansuojamas studijų
vietas su 100 Talentų stipendija, valstybės nefinansuojamas studijų vietas su ISM stipendija ir ISM
socialine-skatinamąja stipendija. Papildomos ir klausytojų studijos yra mokamos.
1.2.2 stojantieji į magistrantūros studijų programas asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų
vietas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija.

1.3

Priėmimas į studijų programas yra vykdomas etapais. Priėmimo procedūros yra šios:
1.3.1 stojamosios studijų įmokos, jei ji numatyta, sumokėjimas;
1.3.2 prašymo priimti studijuoti pateikimas;
1.3.3 dokumentų registravimas;
1.3.4 dalyvavimas motyvaciniuose pokalbiuose, jei jie numatyti;
1.3.5 studijų sutarties pasirašymas.

1.4

Priėmimas į studijų programas vykdomas konkurso būdu. Priėmimas į papildomąsias, klausytojų studijas ir
aukštesnius studijų kursus vykdomas įvertinus kandidato pateiktus dokumentus ir likusias laisvas studijų vietas
dalykuose.

1.5

Asmenys, pateikę prašymus priimti studijuoti, Taisyklėse nustatytais terminais pateikia reikalingus dokumentus.
Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas priimti studijuoti nenagrinėjamas.

1.6

Stojantieji į studijų programas konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų
programoje. Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų.

1.7

Pakviestaisiais studijuoti studijų programoje laikomi asmenys, kurių konkursiniai balai yra aukščiausi konkursinėje
eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų kvotą.

1.8

Asmuo kviečiamas studijuoti į tą studijų programą, kuri nurodyta aukštesniu prioritetu (prašymo pageidavimų
sąraše yra aukščiau). Asmens kvietimas studijuoti priklauso nuo prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir
stojimo į studijų programą konkursinės eilės.

1.9

Pateikusiems prašymus priimti į ISM studijų programas https://my.ism.lt sistemoje, užsienio kvalifikacijų
akademinį pripažinimą atlieka ISM Kokybės centras, vadovaudamasis Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su
aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio
pripažinimo ISM Vadybos ir ekonomikos universitete taisyklėmis. Stojantiesiems per Bendrąjį priėmimą į Lietuvos
aukštąsias mokyklas, užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras.

1.10 Priimtaisiais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį. Per Taisyklėse nustatytą terminą
nesudarius studijų sutarties, pakvietimas studijuoti ISM netenka galios.
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II. PRIĖMIMAS Į BAKALAURO (PIRMOSIOS PAKOPOS) STUDIJŲ PROGRAMAS
2.1

Universitetas 2018 m. priima į šias universitetines bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programas, vykdomas
nuolatine studijų forma lietuvių/anglų arba anglų kalba:
Valstybinis
kodas
6121LX008
6121LX009
6121JX012
6123JX001
6121LX006
6121LX007

2.2

Studijų programa
Verslo vadyba ir
analitika
Tarptautinis verslas
ir komunikacija
Ekonomika

Mokymosi
trukmė
4 metai

Programos
apimtis
240 ECTS

3.5 metai
4 metai

210 ECTS
240 ECTS

Ekonomika ir
politika
Finansai

4 metai
3.5 metai

240 ECTS
210 ECTS

Industrinių
technologijų vadyba

4 metai

240 ETCS

Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis
Verslo vadybos
bakalauras
Verslo vadybos
bakalauras
Socialinių mokslų
bakalauras
Socialinių mokslų
bakalauras
Verslo vadybos
bakalauras
Verslo vadybos
bakalauras

Studijų kalba
Lietuvių /anglų

Anglų
Lietuvių /anglų
Anglų
Anglų
Anglų

Priėmimas į bakalauro studijas ISM vykdomas trimis etapais:
2.2.1 Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
2.2.2 ISM išankstinis priėmimas;
2.2.3 ISM papildomas priėmimas.

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas
2.3

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti
(toliau – LAMA BPO) patvirtina bendrojo priėmimo tvarka. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo tvarkos
aprašą, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklapyje www.lamabpo.lt.

2.4

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas metu stojantieji gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas
studijų vietas, valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, valstybės nefinansuojamas studijų
vietas su 100 Talentų stipendija, valstybės nefinansuojamas studijų vietas su ISM stipendija.

2.5

Studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

2.6

Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas vidurinį arba jam lygiavertį
išsilavinimą (kvalifikaciją) įgiję asmenys priimami į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas pagal
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 04 d. įsakymą Nr. V-9 „Įsakymas dėl užsienio
šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo
dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2.7

Asmenys, baigę mokyklas 2018 metais, dalyvaujantys bendrajame priėmime ir pretenduojantys į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, privalo turėti:
2.7.1 ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
2.7.2 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 4;
2.7.3 anglų kalbos metinį pažymį, valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino
įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba;
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2.7.4 tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (ne žemesniu nei B1
lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų lygmenis) ir matematikos. Vietoje užsienio kalbos valstybinio
brandos egzamino stojantysis gali būti išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
2.8

Asmenys, baigę mokyklas 2018 metais, dalyvaujantys bendrajame priėmime ir pretenduojantys į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas, privalo turėti:
2.8.1 ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
2.8.2 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 3,6;
2.8.3 anglų kalbos metinį pažymį, valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino
įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba;
2.8.4 bent vieną valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą.

2.9

Asmenys, baigę mokyklas iki 2018 metų ir dalyvaujantys bendrajame priėmime privalo turėti:
2.9.1 ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
2.9.2 konkursinį balą, kuris yra ne mažesnis kaip 4 pretenduojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su
studijų stipendija;
2.9.3 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 3,6, pretenduojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas;
2.9.4 anglų kalbos metinį pažymį, valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino
įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba.

ISM išankstinis priėmimas
2.10 ISM išankstinio priėmimo metu vykdomas priėmimas į Taisyklių 2.1 punkte nurodytas bakalauro studijų
programas.
2.11 ISM išankstinio priėmimo metu stojantysis gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, valstybės
nefinansuojamas studijų vietas su ISM stipendija, valstybės nefinansuojamas studijų vietas su 100 Talentų
stipendija ir ISM socialine-skatinamąja stipendija.
2.12 Asmenys, baigę mokyklas 2018 metais, dalyvaujantys ISM išankstiniame priėmime ir pretenduojantys į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas su ISM stipendija, 100 Talentų stipendija, ISM socialineskatinamąja stipendija privalo turėti:
2.12.1 ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
2.12.2 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 4;
2.12.3 anglų kalbos metinį pažymį, valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino
įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba.
2.12.4 tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (ne žemesniu nei B1
lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų lygmenis) ir matematikos. Vietoje užsienio kalbos valstybinio
brandos egzamino stojantysis gali būti išlaikęs tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
2.13 Asmenys, baigę mokyklas 2018 metais, dalyvaujantys ISM išankstiniame priėmime ir pretenduojantys į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas, privalo turėti:
2.13.1 ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
2.13.2 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 3,6;
2.13.3 anglų kalbos metinį pažymį, valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino
įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba.
2.13.4 bent vieną valstybinį bet kurio dalyko brandos egzaminą.
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2.14 Asmenys, baigę mokyklas iki 2018 metų ir dalyvaujantys išankstiniame priėmime privalo turėti:
2.14.1 ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
2.14.2 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 4, pretenduojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su ISM
stipendija, 100 Talentų stipendija, ISM socialine-skatinamąja stipendija;
2.14.3 konkursinį balą, ne mažesnį kaip 3,6, pretenduojant į valstybė nefinansuojamas studijų vietas;
2.14.4 anglų kalbos metinį pažymį, valstybinio brandos egzamino arba tarptautinio užsienio kalbos egzamino
įvertinimą, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba.
2.15 ISM išankstinio priėmimo į nuolatinės formos bakalauro studijų programas datos:
Priėmimo procedūra
Prašymų priimti studijuoti į ISM registravimas internetu (https://my.ism.lt)

Priėmimo datos
2018.02.01 - 2018.04.30

Stojančiųjų motyvacijos vertinimo pokalbiai (į motyvacinį pokalbį kviečiami tik
stojantieji, pretenduojantys į ISM ar 100 Talentų stipendijas)
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sąlyginių studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti
Brandos atestato ir jo priedų ar kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų pateikimas

2018.05.02 - 2018.05.05
Iki 2018.05.11
2018.05.16 - 2018.05.17
Iki 2018.07.23

2.16 Prašymas priimti studijuoti į bakalauro studijų programas pateikiamas internetu. Registruojant prašymą
https://my.ism.lt sistemoje, kartu su prašymu būtina pateikti šių dokumentų elektronines kopijas:
2.16.1 paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
2.16.2 brandos atestato ir jo priedo arba kitų vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas,
jei asmuo išsilavinimą įgijo 2017 metais ir anksčiau;
2.16.3 mokyklos vadovo pasirašytos pažymos apie 10 – 12 klasių metinius pažymius, kopiją, jei asmuo
išsilavinimą planuoja įgyti 2018 metais;
2.16.4 notaro patvirtintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertimo į anglų kalbą kopiją, jei asmuo
išsilavinimą įgijo užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas ir
dokumentai išduoti kita nei anglų kalba;
2.16.5 pažymėjimų ar diplomų, už kuriuos pridedami papildomi balai, kopijas;
2.16.6 gyvenimo aprašymą;
2.16.7 stojamosios studijų įmokos kvito kopiją.
2.17 Universitetas, vertindamas užsienio kvalifikaciją, turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl
jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant
jų pateikimą terminą ir būdą.
2.18 Su pakviestaisiais studijuoti asmenimis pasirašoma studijų sutartis. Jei asmuo, kuris kvietimo studijuoti metu nėra
įgijęs vidurinio ar jam prilyginto išsilavinimo, iki Taisyklių 2.15 punkte nurodytos datos nepristato vidurinį ar jam
prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų arba neatitinka Taisyklių 2.12, 2.13 ir 2.14 punktuose nustatytų
sąlygų, ISM turi teisę vienašališkai nutraukti studijų sutartį.
2.19 Motyvacijos vertinimas
2.19.1 stojantieji per išankstinį priėmimą privalo pateikti savo gyvenimo aprašymą ir dalyvauti motyvaciniuose
pokalbiuose, jei pretenduoja į ISM stipendiją, ISM 100 Talentų stipendiją arba ISM socialinę-skatinamąją
stipendiją;
2.19.2 stojančiųjų motyvacija yra vertinama Motyvacinės komisijos posėdžio metu;
2.19.3 stojantieji apie motyvacinio pokalbio laiką informuojami asmeniškai elektroniniu paštu arba telefonu;
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2.19.4 Motyvacinė komisija sprendimą skirti ISM stipendijas, ISM 100 Talentų stipendijas arba ISM socialinesskatinamąsias stipendijas priima įvertinusi stojančiųjų akademinius pasiekimus bei motyvacinių pokalbių
rezultatus. Apie Motyvacinės komisijos sprendimą kiekvienas stojantysis informuojamas asmeniškai
elektroniniu paštu arba telefonu.

ISM papildomas priėmimas
2.20 ISM papildomo priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
2.21 ISM papildomame priėmime gali dalyvauti tiek bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas dalyvavę,
tiek jame nedalyvavę asmenys.
2.22 ISM papildomo priėmimo reikalavimai yra pateikiami Taisyklių 2.12, 2.13 ir 2.14 punktuose.
2.23 ISM papilomas priėmimas į nuolatinės formos bakalauro studijų programas vykdomas šiomis datomis:
Priėmimo procedūra
Priėmimo datos
2018.07.02
2018.08.24
Prašymų priimti studijuoti į ISM registravimas internetu (https://my.ism.lt)
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir sutarčių pasirašymas su
pakviestaisiais studijuoti pasirašymas

iki 2018.08.24
iki 2018.08.24
iki 2018.08.27

2.24 Prašymas studijuoti bakalauro studijų programose pateikiamas internetu. Registruojant prašymą https://my.ism.lt
sistemoje, kartu su prašymu būtina pateikti dokumentus, nurodytus Taisyklių 2.16.1, 2.16.2 ir 2.16.4 - 2.16.7
punktuose.
2.25 Siekiant įvertinti stojančiojo motyvaciją studijuoti, papildomo priėmimo metu gali būti organizuojami motyvaciniai
pokalbiai.

Konkursinio balo sandara
2.26 Stojamasis konkursinis balas stojantiesiems į ISM bakalauro studijų programas, išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje,
yra formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-718 „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018
metais tvarkos aprašo patvirtinimo".
2.27 Stojančių į ISM bakalauro studijų programas konkursinis balas formuojamas iš šių mokomųjų dalykų valstybinių
brandos egzaminų arba metinių pažymių:
2.27.1 matematikos valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys sudaro 0,4 konkursinio
balo;
2.27.2 lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas sudaro 0,2 konkursinio balo;
2.27.3 istorijos valstybinio brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys sudaro 0,2 konkursinio balo;
2.27.4 bet kurio dalyko, nesutampančio su aukščiau išvardintais dalykais valstybinio brandos egzamino
įvertinimas arba metinis pažymys sudaro 0,2 konkursinio balo.
2.28 Stojantiesiems vietoje užsienio kalbos (bet kurios, kuri nėra gimtoji) valstybinio brandos egzamino įvertinimo ar
metinio pažymio gali būti skaičiuojamas tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas (IELTS, TOEFL, PTE).
2.29 Stojant į ISM būtinas anglų kalbos pažymys. Asmenys, neturintys anglų kalbos metinio pažymio arba valstybinio
brandos egzamino ar tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo, negali dalyvauti priėmime į ISM bakalauro
studijų programas, išskyrus asmenis, įgijusius vidurinį išsilavinimą anglų kalba.
2.30 Stojantieji į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 metais ir vėliau,
privalo būti išlaikę užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.
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2.31 Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų reikia pateikti vidurinį
išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
2.32 Papildomų balų skyrimas:
Kriterijus
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos
Dalyvavimas tarptautinėje arba nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne
trumpesnė negu 3 mėnesiai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas
Baigusiems bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą (stojant į visas programas)
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities
profesinio mokymo programas su pagyrimu
Užsienio lietuviams
Užsienio lietuvių mokyklų: Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietijos Federacinė Respublika),
Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus (Lenkijos Respublika), Maskvos Jurgio
Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos Nr. 1247 (Rusijos
Federacija), Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvijos Respublika), Pelesos privačios
bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika);
Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba (Baltarusijos Respublika)
absolventams
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto kriterijai 2018 metais skiriant papildomus balus
Baigusiems Tarptautinio bakalaureato programą
Gavusiems Lietuvos Junior Achievement pažymėjimą su pagyrimu
Gavusiems Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ar respublikinio mokinių bendrovių
konkurso arba kompiuterinio modeliavimo nugalėtojo/prizininko pažymėjimą
Gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą
Gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo programos dalyvio pažymėjimą
Gavusiems „ISM Moksleivių universiteto“ pažymėjimą
Gavusiems „Sėkmės mokyklos“ pažymėjimą
Papildomas motyvacinis pokalbis*
*Organizuojamas tik papildomo priėmimo metu

Balai
1 vieta – 2,5 balo;
2 vieta – 1,5 balo;
3 vieta – 1 balas
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
0,25 balo
0,25 balo
0,5 balo
1 balas
1 balas

1 balas

Balai
0,30 balo
0,20 balo
0,10 balo
0,20 balo
0,10 balo
0,15 balo
0,10 balo
0,50 balo

Skiriant papildomus balus vertinami tik 10–12 klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to
paties dalyko olimpiadą arba tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas vieną kartą, už
skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami vieną kartą. ISM papildomi balai nesumuojami,
imamas didžiausias balas. ISM papildomi balai nepridedami skaičiuojant minimalų konkursinį balą.
2.34 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-718 „Dėl geriausiai
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo", 2018 metais
metinių ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų įvertinimų vertė mažinama ir perskaičiuojama, kaip nurodyta
žemiau esančioje lentelėje:

2.33

Įvertinimų skalės
Mokyklinė dešimtbalė skalė
A lygio dalyko metinis įvertinimas,
perskaičiuotas kaip valstybinio brandos
egzamino BE įvertinimo atitikmuo

4

5

Patenkinami įvertinimai
6
7
8

9

10

12

15

19

30

33

23

26

* stojantiesiems, kuriems privalomi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų
minimalių rodiklių nustatymo“ nurodyti minimalūs rodikliai, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos ir matematikos brandos
egzaminų įvertinimai yra privalomi, vietoje jų negali būti imami metiniai pažymiai.
**Dalykų metiniai ir mokyklinių brandos egzaminų, neįskaitytų kaip valstybinių, įvertinimai, naudojami priėmimo konkursiniam balui
apskaičiuoti, perskaičiuojami į valstybinių brandos egzaminų kriterinę 16–100 balų vertinimo sistemą taip, kad tikslinio T kurso arba
S lygio, išplėstinio A kurso arba A lygio, užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, mokyklinių A lygio, S lygio,
be lygio brandos egzaminų įvertinimai (išskyrus 4 ir 5) tiesiškai perskaičiuojami į valstybinių brandos egzaminų patenkinamo lygio
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intervalą (16–35), o B kurso, B lygio dalykų metiniai, užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, B lygio
brandos egzaminų įvertinimai dar mažinami 50 proc., suapvalinant iki sveikųjų skaičių.

2.35 Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0 - 10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų
egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10, padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento,
nurodyto Taisyklių 2.27 punkte, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomų kriterijų balai.
2.36 Konkursinio balo (KB) formulė:

Ei – i-ojo brandos egzamino pažymys (perskaičiuotas);
Ki – i-ojo brandos arba stojamojo egzamino pažymio svertinis koeficientas;
n – brandos arba stojamųjų egzaminų, iš kurių pažymių formuojamas konkursinis balas, skaičius;
PB – papildomi balai

Stojamoji studijų įmoka
2.37 Stojamoji studijų įmoka stojantiesiems yra 45 EUR. Ji turi būti sumokėta į ISM sąskaitą nurodytais rekvizitais:
Gavėjas
Gavėjo kodas
Mokėtojo kodas
Įmokos pavadinimas
Įmokos kodas
Studijų kodas
Įmoką priimanti įstaiga
SWIFT kodas
Įmokos suma

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
111963319
11999998
“Stojimo mokestis”
190
110
AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891
AGBLLT2X
45 EUR

2.38 Užregistravus prašymą priimti studijuoti į ISM stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Studijų finansavimas
2.39 ISM bakalauro studijų kainos patvirtintos ISM Rektoriaus įsakymu:
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Semestro
studijų
kaina

Metinė studijų
kaina

Mokėtina metinė studijų kaina
su valstybės
su ISM
studijų
stipendija
stipendija
(vnf/st)
2862 EUR
2930 EUR

6121LX008

Verslo vadyba ir analitika

2065 EUR

4130 EUR

6121LX009

Tarptautinis verslas ir
komunikacija

2360 EUR

4720 EUR

3452 EUR

3520 EUR

6121JX012
6123JX001
6121LX006
6121LX007

Ekonomika
Ekonomika ir politika
Finansai
Industrinių technologijų
vadyba

2065 EUR
2065 EUR
2360 EUR
2065 EUR

4130 EUR
4130 EUR
4720 EUR
4130 EUR

2862 EUR
2862 EUR
3452 EUR
2862 EUR

2930 EUR
2930 EUR
3520 EUR
2930 EUR

2.40 Stojantysis į ISM bakalauro studijų programų I kursą, valstybės nefinansuojamas vietas gali gauti studijų
stipendiją, ISM studijų stipendiją, ISM 100 Talentų stipendiją, ISM socialinę - skatinamąją stipendiją. Nuolaidų ir
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stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto nuolaidų ir stipendijų skyrimo
tvarka.

Priėmimo įforminimas
2.41 Įforminant priėmimą, pakviestieji studijuoti privalo pateikti originalius dokumentus arba notaro patvirtintas šių
dokumentų kopijas:
2.41.1 asmens tapatybės kortelę ar pasą, brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį ar jam prilygintą
išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
2.41.2 diplomą ir jo priedą, jei asmuo yra baigęs profesinę, aukštesniąją arba aukštąją mokyklą;
2.41.3 pažymą apie perlaikytus ar papildomai laikytus brandos egzaminus;
2.41.4 dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde;
2.41.5 kitus papildomus dokumentus, įrodančius papildomus balus ir kita.
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III. PRIĖMIMAS
PROGRAMAS
3.1

TARPTAUTINĖS

MAGISTRANTŪROS

(ANTROSIOS

PAKOPOS)

STUDIJŲ

Universitetas 2018 m. priima į šias nuolatinės formos Tarptautinės magistrantūros (antrosios studijų pakopos)
studijų programas, vykdomas anglų kalba:

Valstybinis
kodas

6211LX006
6211JX008

6211LX007

3.2

Į

Studijų
programa

Studijų
kryptis

Mokymosi
trukmė

Rinkodara/
Vadyba

Studijų
krypties
šaka
Tarptautinė
rinkodara

Tarptautinė
rinkodara ir
vadyba
Finansų
ekonomika
Inovacijų ir
technologijų
vadyba

2 metai

120 ECTS

Ekonomika

-

2 metai

120 ECTS

1,5 metų

90 ECTS

Vadyba

Inovacijų
vadyba

Programos
apimtis

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis
Verslo vadybos magistras

Socialinių mokslų magistras
Verslo vadybos magistras

Į Tarptautinės magistrantūros studijų programas priimami tik asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
3.2.1 turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą:
3.2.1.1 į Inovacijų ir technologijų vadybos programą priimami asmenys, baigę bet kurios studijų krypties
bakalauro studijas;
3.2.1.2 į Finansų ekonomikos studijų programą priimami asmenys, baigę ekonomikos arba finansų krypties
bakalauro studijas. Taip pat baigę bet kurios krypties bakalauro studijas ir yra išklausę ne mažiau
kaip 18 ECTS kreditų ekonomikos, finansų, matematikos studijų krypties dalykų;
3.2.1.3 į Tarptautinės rinkodaros ir vadybos studijų programą priimami asmenys, baigę vadybos krypties
bakalauro studijas arba baigę bet kurios krypties bakalauro studijas ir yra išklausę ne mažiau kaip
18 ECTS kreditų verslo, vadybos, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių vadybos, ekonomikos, finansų
studijų krypties dalykų.
3.2.2 mokantys anglų kalbą Upper Intermediate arba aukštesniu lygiu. Stojančiųjų kalbos žinios tikrinamos
laikant anglų kalbos testą. Nuo anglų kalbos testo laikymo yra atleidžiami stojantieji:
3.2.2.1 kurių pagrindinė studijų kalba buvo anglų kalba;
3.2.2.2 kurių gimtoji kalba yra anglų kalba;
3.2.2.3 ISM absolventai;
3.2.2.4 kurių TOEFL testo rezultatai ne mažesni nei 65 IBT arba IELTS testo rezultatai ne mažesni nei 6.

3.3

Asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali teikti prašymą dėl stojimo
į ISM Tarptautinės magistrantūros studijas. Priėmimo komisija sprendžia dėl papildomų studijų skyrimo ir jų
trukmės.

3.4

Stojantieji į Tarptautinės magistrantūros studijų programas privalo parašyti motyvacinį laišką. Motyvacinio laiško
pavyzdys pateikiamas www.ism.lt/ms/admission.

Priėmimo datos
3.5

Priėmimas į Tarptautinės magistrantūros studijas vykdomas per pagrindinį ir papildomą priėmimą.

3.6

Pagrindinis priėmimas į Tarptautinės magistrantūros studijas vykdomas šiomis datomis:

Priėmimo procedūra
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://my.ism.lt)
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Priėmimo datos
2018.03.01 – 07.11, iki 12:00 val.

Anglų kalbos testai
Priėmimo komisijos posėdis
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas

2018.04.19; 05.17; 06.28; 07.05; 07.12
2018.07.19
2018.07.20
iki 2018.07.21
Iki 2018.07.24
2018.07.24 – 07.25

3.7

Jei po pagrindinio priėmimo lieka laisvų vietų, nurodytomis datomis organizuojamas papildomas priėmimas.

3.8

Papildomas priėmimas į Tarptautinės magistrantūros studijas vykdomas šiomis datomis:

Priėmimo procedūra
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://my.ism.lt)
Anglų kalbos testai
Priėmimo komisijos posėdis
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas
3.9

Priėmimo datos
2018.07.19 – 08.10 iki 24:00 val.
2018.08.13
2018.08.14
2018.08.14
iki 2018.08.15, iki 14 val.
Iki 2018.08.17
2018.08.20 – 08.21, iki 17:00 val.

Prašymai priimti į Tarptautinės magistrantūros studijas pateikiami ir koreguojami tik internetu https://my.ism.lt.
Kartu su prašymu internetu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
3.9.1

paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;

3.9.2

bakalauro diplomo bei jo priedų, kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3.9.3

notaro patvirtintos išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertinimo į anglų kalbą kopijos, jei stojantysis yra
įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje ir dokumentai išduoti ne anglų kalba;

3.9.4

akademinės pažymos, jei stojantysis priėmimo metu dar nėra gavęs bakalauro diplomo, kopija;

3.9.5

dokumentų, patvirtinančių anglų kalbos mokėjimo lygį, kopijos;

3.9.6

gyvenimo aprašymas;

3.9.7

motyvacinis laiškas;

3.9.8

stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvito kopiją;

3.9.9

ISM paskaitų ciklo sertifikato kopiją;

3.9.10 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde,
kopiją.
3.10 Universitetas, vertindamas užsienio kvalifikaciją, turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl
jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant
jų pateikimą terminą ir būdą.
3.11 Studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

Stojamoji studijų įmoka
3.12 Stojamoji studijų įmoka stojantiesiems yra 60 EUR. Ji turi būti sumokėta į ISM sąskaitą nurodytais rekvizitais:
Gavėjas
Gavėjo kodas
Mokėtojo kodas
Įmokos pavadinimas
Įmokos kodas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
111963319
11999998
“Stojimo mokestis”
190
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Studijų kodas
Įmoką priimanti įstaiga
SWIFT kodas
Įmokos suma

120
AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891
AGBLLT2X
60 EUR

3.13 Užregistravus prašymą priimti studijuoti į ISM stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
3.14 Stojantieji, pateikę dokumentus iki 2018 m. gegužės 1 d., yra atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos.

Konkursinis balas
3.15 Konkursinio balo formulė:
n

KB  0,3  M  0,2  En  0,5 

c
i 1

i

 gi

n

c

 PB

i 1

KB – konkursinis balas;
M – motyvacinis laiškas įvertinimas 10 balų skalėje.
En – anglų kalbos testo įvertinimas 10 balų skalėje. Galiojantys TOEFL bei IELTS rezultatai yra pripažįstami. Šių
testų rezultatai yra paverčiami į 10 balų sistemą (Taisyklių Priedas Nr. 1);
n – diplomo priedėlyje išvardintų dalykų skaičius (baigiamasis darbas arba baigiamasis egzaminas skaičiuojamas
kaip dalykas);
ci – i-tojo dalyko kreditų skaičius;
gi – i-tojo dalyko įvertinimas 10 balų sistemoje;
PB- papildomi balai, skiriami išklausius ISM paskaitų ciklą studentams (0,5).

Studijų finansavimas
3.16 ISM Tarptautinės magistrantūros studijų kainos patvirtintos ISM Rektoriaus įsakymu:
Valstybini
s kodas
6211LX006
6211JX008
6211LX007

Studijų programa

Semestro studijų kaina

Metinė studijų kaina

Tarptautinė rinkodara ir
vadyba
Finansų ekonomika
Inovacijų ir technologijų
vadyba

2475 EUR

4950 EUR

2475 EUR
3300 EUR

4950 EUR
6600 EUR

3.17 ISM bakalauro studijų absolventams skiriama 30 proc. studijų mokesčio nuolaida. Nuolaida taikoma nuo
mokėtinos sumos, nuolaidos nesumuojamos.

Priėmimo įforminimas
3.18 Pasirašant studijų sutartį, pakviestieji studijuoti privalo pateikti originalius dokumentus arba notaro patvirtintas šių
dokumentų kopijas: asmens tapatybės kortelę arba pasą, diplomą(-us) ir jo priedėlį(-ius), kitus išsilavinimą
patvirtinančius dokumentus, dokumentus, patvirtinančius anglų kalbos mokėjimo lygį, pavardės keitimo
dokumentą.
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IV. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE ARBA
PAGAL TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS PRIĖMIMAS
4.1

Universitetas 2018 m. priima užsienio šalių piliečius į Taisyklių 2.1 ir 3.1 punktuose nurodytas universitetines
bakalauro ir tarptautinės magistrantūros nuolatines studijų programas, vykdomas anglų kalba. Mokantys lietuvių
kalbą ir pateikę tą įrodančius dokumentus, gali pretenduoti į visas studijų programas.

4.2

Užsienio šalių piliečių priėmimas vykdomas pagal Taisyklių I, II, III skyrių taisykles, kiek to nereglamentuoja šio
skyriaus taisyklės.

Priėmimas į bakalauro studijas
4.3

Į bakalauro studijas priimami asmenys, atitinkantys Taisyklių 2.8 punkte numatytus reikalavimus ir išlaikę anglų
kalbos TOEFL testą (minimaliai surinkta IBT 60 taškų), IELTS testą (minimaliai surinkta 5.5 taško) arba ISM
rekomenduojamų partnerių kalbos testą. Asmenys, išsilavinimą įgiję anglų kalba, gali būti atleidžiami nuo kalbos
testo.

4.4

Užsienio šalių piliečių priėmimas į bakalauro studijas vykdomas trimis etapais: išankstinį priėmimą, bendrąjį
priėmimą ir papildomą priėmimą.

4.5

Išankstinis užsienio šalių piliečių priėmimas vykdomas šiomis datomis:

Priėmimo procedūra
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://my.ism.lt)
Stojančiųjų motyvacijos vertinimo pokalbiai
Priėmimo komisijos posėdis
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir studijų sutarčių išsiuntimas užsieniečiams
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas
4.6

Priėmimo datos
2018.02.01 – 2017.04.30
2018.04.23 – 2017.04.27
2018.05.02
2018.05.03 – 2017.05.04
2018.05.07 - 2017.05.08
2018.05.09
iki 2018.07.31

Bendrasis užsienio šalių piliečių priėmimas vyksta šiomis datomis:

Priėmimo procedūra
Priėmimo datos
Stojantiesiems, kurie yra ES, EEB, NVS šalių ar kitų šalių, su kuriomis galioja bevizis režimas, piliečiai
2018.02.01 – 2018.07.18
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://my.ism.lt)
laikas derinamas individualiai
Anglų kalbos testas
2018.05.24-25;2018.06.14-15;
Stojančiųjų motyvacijos vertinimo pokalbiai
2018.07.10-11
2018.07.24
Priėmimo komisijos posėdis
2018.07.25 – 2017.07.27
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir studijų sutarčių išsiuntimas
2018.07.30
Apeliacijų priėmimas
2018.07.31
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
iki 2018.07.31
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas
Kitų valstybių piliečiams
2018.02.01 – 2018.06.13
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://my.ism.lt)
laikas derinamas individualiai
Anglų kalbos testas
2018.06.06 – 2018.06.13
Stojančiųjų motyvacijos vertinimo pokalbiai
2018.06.15
Priėmimo komisijos posėdis
2018.06.19 – 2018.06.21
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir studijų sutarčių išsiuntimas
2018.06.22
Apeliacijų priėmimas
2018.06.25
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
iki 2018.06.29
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas
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ISM papilomas priėmimas į nuolatinės formos bakalauro studijų programas vykdomas šiomis datomis:
Priėmimo procedūra
Priėmimo datos
2018.07.31 - 2018.08.24
Prašymų priimti studijuoti į ISM registravimas internetu (https://my.ism.lt)
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais
studijuoti pasirašymas
4.7

iki 2018.08.27

Prašymas priimti studijuoti bakalauro studijų programose pateikiamas internetu. Registruojant prašymą
https://my.ism.lt sistemoje, kartu su prašymu būtina pateikti Taisyklių 2.9 punkte nurodytų dokumentų elektronines
kopijas. Kartu turi būti pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
4.7.1

anglų kalbos lygį patvirtinančių dokumentų kopijos;

4.7.2

fotonuotrauką (3x4 cm);

4.7.3

pastarųjų 1,5 metų vidurinės mokyklos pažymių išrašą, jei asmuo išankstinio priėmimo metu dar nėra
įgijęs vidurinio ar jam prilyginto išsilavinimo.

4.8

Užsienio šalių piliečiai, stojantys į ISM bakalauro studijas, privalo dalyvauti motyvaciniame pokalbyje. Stojantieji
apie motyvacinio pokalbio laiką informuojami asmeniškai elektroniniu paštu arba telefonu. Motyvaciniai pokalbiai
vykdomi Motyvacinės komisijos posėdžio metu. Už motyvaciją gali būti skiriama ne daugiau kaip 0,5 balo.

4.9

Užsienio šalių piliečių, stojančių į ISM bakalauro studijų programas, konkursinis balas formuojamas iš šių
mokomųjų dalykų valstybinių egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių:
4.9.1

valstybinio matematikos egzamino įvertinimo, arba, jei asmuo šio egzamino nėra laikęs, metinio
matematikos pažymio;

4.9.2

dviejų valstybinių šių mokomųjų dalykų – istorijos, geografijos, biologijos, informacinių technologijų, antros
užsienio kalbos – valstybinių egzaminų įvertinimų, arba, jei asmuo nėra laikęs šių egzaminų, metinių šių
dalykų pažymių;

4.9.3

metinio anglų kalbos pažymio.

4.10 Dalykų metiniai pažymiai, jei šalyje organizuojami valstybiniai egzaminai ir asmuo nėra jų laikęs, numatyti 4.9.1.
ir 4.9.2. punktuose, mažinami 50 procentų.
4.11 Stojantiesiems į ISM bakalauro studijas užsienio šalių piliečiams papildomi balai yra skiriami:
Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 1 vietų laimėtojams

0,5

Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 2 vietų laimėtojams

0,4

Tarptautinių olimpiadų ir konkursų 3 vietų laimėtojams

0,3

Šalies olimpiadų ir konkursų 1 vietų laimėtojams

0,3

Šalies olimpiadų ir konkursų 1 vietų laimėtojams

0,2

Šalies olimpiadų ir konkursų 1 vietų laimėtojams

0,1

4.12 Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0-10 balų skalė. Konkursinio balo formulė, taikoma užsienio šalių
piliečiams ir asmenims, išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas:

KB  EM  0,4  E2  0,2  E3  0,2  AG  0,2   AP MI

KB – konkursinis balas
EM -valstybinio matematikos egzamino įvertinimas ar dalyko metinis pažymys;
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E2 - valstybinio istorijos arba kito dalyko E3 egzamino įvertinimas ar dalyko metinis pažymys;
E3 - valstybinio geografijos, biologijos, informacinių technologijų, antros užsienio kalbos egzamino įvertinimas
arba metinis dalyko pažymys ;
AG – metinis anglų kalbos pažymys;
AP – papildomi balai;
MI – motyvacinio pokalbio įvertinimas.
4.13 Geriausiems 2017 metų stojantiesiems, gali būti skiriamos 10 – 50 proc. nuolaidos studijų mokesčiui padengti.
4.14 Užsienio valstybių piliečiams stojamosios studijų įmokos dydis yra 80 EUR. Ji turi būti sumokėta į ISM sąskaitą
nurodytais rekvizitais:
Gavėjas
Gavėjo kodas
Mokėtojo kodas
Įmokos pavadinimas
Įmokos kodas
Studijų kodas
Įmoką priimanti įstaiga
SWIFT kodas
Įmokos suma

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
111963319
11999998
“Stojimo mokestis”
190
120
AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891
AGBLLT2X
80 EUR

Priėmimas į tarptautinės magistrantūros studijas
4.15 Į Tarptautinės magistrantūros studijų programas priimami asmenys, atitinkantys Taisyklių 3.2 punkte numatytus
reikalavimus. Prašymai priimti į Tarptautinės magistrantūros studijas pateikiami ir koreguojami tik internetu
https://my.ism.lt. Kartu su prašymu internetu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
4.15.1 paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
4.15.2 bakalauro diplomo bei jo priedų, kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4.15.3 notaro patvirtintos išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertinimo į anglų kalbą kopijos, jei stojantysis yra
įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje ir dokumentai išduoti ne anglų kalba;
4.15.4 akademinės pažymos, jei stojantysis priėmimo metu dar nėra gavęs bakalauro diplomo, kopija;
4.15.5 dokumentų, patvirtinančių anglų kalbos mokėjimo lygį, kopijos;
4.15.6 gyvenimo aprašymas;
4.15.7 motyvacinis laiškas
4.15.8 dokumentų, įrodančių dalyvavimą mokslinėje ar akademinėje veikloje;
4.15.9 stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvito kopiją;
4.15.10 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde,
kopiją.
4.16 Universitetas, vertindamas užsienio kvalifikaciją, turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl
jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant
jų pateikimą terminą ir būdą.
4.17 Priėmimas į tarptautinės magistrantūros studijas vykdomas šiais terminais:
ES, EEB, NVS ir kitų šalių piliečiams, kuriems atvykti į Lietuvos Respubliką nereikia vizos
Priėmimo procedūra
Priėmimo datos
2018.03.01 – 07.11, iki 12:00 val.
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu
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Anglų kalbos testai
Motyvacijos pokalbiai
Priėmimo komisijos posėdis
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir studijų sutarčių
išsiuntimas
Apeliacijų priėmimas
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas

Testo laikas derinamas individualiai.
2018.04.19-20; 05.22-23; 06.19-20; 07.09-10
2018.07.13
2018.07.16
iki 2018.07.17
iki 2018.07.18
iki 2018.07.31

Kitų valstybių piliečiams
Priėmimo procedūra
Priėmimo datos
2018.03.01 – 06.18
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu
Testo laikas derinamas individualiai.
Anglų kalbos testai
2018.04.19-20; 05.22-23; 06.19-20
Motyvacijos pokalbiai
2018.06.21
Priėmimo komisijos posėdis
2018.06.22
Kvietimo studijuoti paskelbimas
iki 2018.06.25
Apeliacijų priėmimas
Iki 2018.06.26
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
Iki 2018.06.24 – 07.18
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas
Papildomas priėmimas į Tarptautinės magistrantūros studijas vykdomas šiomis datomis:
Priėmimo procedūra
Priėmimo datos
2018 07 19 - 31 iki 24:00 val.
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu
(https://my.ism.lt)
2018 07 26-27
Motyvacijos pokalbiai
2018 07 30
Priėmimo komisijos posėdis
2018 07 31
Kvietimo studijuoti paskelbimas
iki 2018 08 03, iki 14 val.
Apeliacijų priėmimas
iki 2018 08 06
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas
2018 08 07 – 08 08, iki 17:00 val.
Kvietimo su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas ir
sutarčių išsiuntimas
4.18 Prašymas studijuoti tarptautinės magistrantūros studijų programose pateikiamas internetu. Registruojant prašymą
https://my.ism.lt sistemoje, kartu su prašymu būtina pateikti Taisyklių 3.10 punkte nurodytų dokumentų
elektronines kopijas. Kartu turi būti pateikiama 1 fotonuotrauka (3x4 cm).
4.19 Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0-10 balų skalė. Konkursinio balo formulė taikoma užsienio šalių
piliečiams ir asmenims, išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas:
n

KB  0,5  M  0,2  En  0,3 

c
i 1

i

 gi

n

c
i 1

KB – konkursinis balas;
M – motyvacinis laiškas ir motyvacinis interviu;
En – anglų kalbos testo įvertinimas 10 balų skalėje. Galiojantys TOEFL bei IELTS rezultatai yra pripažįstami. Šių
testų rezultatai yra paverčiami į 10 balų sistemą (Taisyklių Priedas Nr. 1);
n – diplomo priedėlyje išvardintų dalykų skaičius (baigiamasis darbas arba baigiamasis egzaminas skaičiuojamas
kaip dalykas);
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ci – i-tojo dalyko kreditų skaičius;
gi – i-tojo dalyko įvertinimas 10 balų sistemoje;
4.20 Stojamoji studijų įmoka užsienio šalių piliečiams yra 80 EUR. Stojantieji, pateikę dokumentus iki 2018 m. gegužės
1 d., yra atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos. Ji turi būti sumokėta į ISM sąskaitą, nurodytais rekvizitais:
Gavėjas
Gavėjo kodas
Mokėtojo kodas
Įmokos pavadinimas
Įmokos kodas
Studijų kodas
Įmoką priimanti įstaiga
SWIFT kodas
Įmokos suma

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
111963319
11999998
“Stojimo mokestis”
190
120
AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891
AGBLLT2X
80 EUR

4.21 Geriausiems stojantiesiems, baigusiems užsienio universitetus, skiriamos 10 – 50 proc. nuolaidos studijų
mokesčiui padengti. Nuolaidos nesumuojamos.
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V. PRIĖMIMAS Į PAPILDOMĄSIAS STUDIJAS
5.1.

Į papildomąsias studijas priimami absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ketinantys studijuoti
ISM tarptautinės magistrantūros programose.

5.2.

Papildomosios studijos yra mokamos. Papildomųjų studijų kaina nustatoma pagal asmens klausomų ECTS
kreditų skaičių. Vieno ECTS kredito kaina yra 79 EUR.

5.3.

Asmenys papildomosiose studijose studijuoja klausytojo statusu. Studijuojantieji papildomosiose studijose
studento statuso neįgyja.

5.4.

Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodamas šių studijų akademinė pažyma suteikianti teisę stoti į
ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas.

5.5.

Asmenims, stojantiems į papildomąsias studijas, studijų programos struktūra nustatoma individualiai, atsižvelgiant
į akademinius reikalavimus, keliamus stojant į ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas ir stojančiojo
įvykdytus reikalavimus kitose aukštosiose mokyklose. Papildomųjų studijų apimtis:
5.5.1 Asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį vadybos, finansų,
apskaitos, žmogiškųjų išteklių, ekonomikos kryptyse, gali teikti prašymą dėl papildomų 30 ECTS kreditų
apimančių studijų skyrimo norint pretenduoti į ISM Tarptautinės magistrantūros studijas. Papildomų studijų
skyrimą sprendžia priėmimo komisija. Prašymai teikiami rudens semestrui nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 24
d. ir pavasario semestrui nuo sausio 15 d. iki vasario 1 d.
5.5.2 Asmenys, norintys pretenduoti į ISM Tarptautinės magistrantūros studijas, kurie yra baigę kolegines
studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ne iš vadybos, finansų, apskaitos, žmogiškųjų
išteklių, ekonomikos krypčių, priėmimo komisijai gali teikti prašymą dėl papildomų 60 ECTS kreditų
apimančių studijų skyrimo. Papildomų studijų skyrimą sprendžia priėmimo komisija. Prašymai teikiami nuo
liepos 1 d. iki rugpjūčio 24 d.

5.6.

Prašymai studijuoti klausytojo statusu universitete pateikiami Studijų skyriui. Kartu su prašymu, kurio forma yra
patvirtinta Rektoriaus įsakymu, turi būti pateikiami šie dokumentai:
5.6.1 bakalauro ar profesinio bakalauro diplomą ir jo priedus ar kitus išsilavinimą įrodančius dokumentus;
5.6.2 asmens tapatybės kortelės ar paso kopija;
5.6.3 fotonuotrauka (3x4 cm);
5.6.4 apmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitas;
5.6.5 pavardės keitimo dokumento, jei stojančiojo pavardė priėmimo metu yra kitokia, nei nurodyta asmens
dokumentuose.

5.7.

Universitetas, vertindamas užsienio kvalifikaciją, turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl
jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant
jų pateikimą terminą ir būdą.

5.8

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 60 EUR. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama. Ji turi būti sumokėta į ISM
sąskaitą šiais rekvizitais:

Gavėjas
Gavėjo kodas
Mokėtojo kodas
Įmokos pavadinimas
Įmokos kodas
Studijų kodas
Įmoką priimanti įstaiga
SWIFT kodas
Įmokos suma

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
111963319
11999998
“Stojimo mokestis”
190
110
AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891
AGBLLT2X
60 EUR
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5.9.

Priėmimas į papildomąsias studijas vyksta 2018 m. liepos 1 – rugpjūčio 24 dienomis ir 2019 m. sausio 15 d. –
vasario 1 d.

5.10. Priėmę kvietimą studijuoti papildomosiose studijose asmenys su Universitetu pasirašo klausytojo sutartį.
Priimtiesiems į papildomąsias studijas studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro studijų
pradžia.
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VI. PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNĮJĮ STUDIJŲ KURSĄ

6.1.

Asmenys, įgiję vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pageidaujantys tęsti bakalauro ar tarptautinės magistrantūros
studijas po studijų nutraukimo arba studijavę kitose aukštosiose mokyklose, priimami į pirmojo kurso pavasario
semestrą ir aukštesnius kursus konkursu būdu.

6.2.

Priėmimas į aukštesnius kursus vyksta du kartus per metus. Priėmimas į rudens semestro studijas vykdomas nuo
2018 m. liepos 2 d. iki rugpjūčio 24 d. Priėmimas į pavasario semestro studijas vykdomas nuo 2019 m. sausio 15
d. iki vasario 1 d.

6.3.

Stojant į aukštesnį studijų kursą įskaitomi ankstesnėse studijose pasiekti studijų rezultatai, vadovaujantis Studijų
rezultatų įskaitymo tvarka. Šis asmuo mokosi pagal tuo metu galiojantį atitinkamos studijų programos modelį.

6.4.

Prašymai stoti į ISM studijų programos aukštesnį studijų kursą pateikiami Studijų skyriui. Kartu su prašymu, kurio
forma tvirtinama Rektoriaus įsakymu, turi būti pateikiami šie dokumentai:
6.4.1. išsilavinimą įrodantys dokumentai ir jų priedai (diplomai ir jų priedėliai), jei asmuo nestudijavo ISM;
6.4.2. asmens tapatybės kortelės ar paso kopija;
6.4.3. fotonuotrauka (3x4 cm);
6.4.4. apmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitas;
6.4.5. pavardės keitimo dokumento kopija, jei stojančiojo pavardė priėmimo metu yra kitokia, nei nurodyta asmens
dokumentuose.

6.5.

Universitetas, vertindamas užsienio kvalifikaciją, turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl
jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant
jų pateikimą terminą ir būdą.

6.6.

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 60 EUR. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama. Ji turi būti sumokėta į ISM
sąskaitą šiais rekvizitais:

Gavėjas
Gavėjo kodas
Mokėtojo kodas
Įmokos pavadinimas
Įmokos kodas
Studijų kodas
Įmoką priimanti įstaiga
SWIFT kodas
Įmokos suma

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
111963319
11999998
“Stojimo mokestis”
190
110
AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891
AGBLLT2X
60 EUR

6.7. Stojantys į aukštesnįjį studijų kursą asmenys su Universitetu pasirašo studijų sutartį. Priimtiesiems į aukštesnį studijų
kursą asmenims studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro studijų pradžia.
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VII. KLAUSYTOJŲ PRIĖMIMAS
7.1.

Į ISM studijas klausytojo statusu priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį nei vidurinį ar jį
atitinkantis išsilavinimą.7.2. Klausytojų priėmimas į bakalauro studijų dalykus vyksta du kartus per metus.
Priėmimas į rudens semestro studijas vykdomas nuo 2018 m. liepos 2 d. iki rugpjūčio 27 d. Priėmimas į pavasario
semestro studijas vykdomas nuo 2019 m. sausio 15 d. iki vasario 1 d.

7.3.

Klausytojų priėmimas į tarptautinės magistrantūros studijų dalykus vykdomas prieš kiekvieno studijų dalyko
pradžią. Prašymai studijuoti ir dokumentai priimami ne vėliau nei 2 svaitės prieš prasidedant pasirinktam dalykui.

7.4.

Klausytojų studijų kaina priklauso nuo klausomų kreditų skaičiaus. Vieno bakalauro studijų ECTS kredito kaina
yra 79 EUR. Vieno tarptautinės magistrantūros studijų ECTS kredito kaina yra 110 EUR.

7.5.

Galimi klausyti studijų dalykai atitinkamą semestrą skelbiami internetinėje svetainėje www.ism.lt, likus ne mažiau
kaip 1 mėn. iki klausytojų priėmimo pradžios.

7.6.

Asmenys, kurie anksčiau studijavo ISM, norėdami dalyvauti klausytojų priėmime, turi Studijų skyriui pateikti šiuos
dokumentus:
7.6.1. Rektoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą studijuoti klausytojo statusu ISM;
7.6.2. asmens tapatybės kortelę arba pasą;
7.6.3. apmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitą;
7.6.4. pavardės keitimo dokumento, jei stojančiojo pavardė priėmimo metu yra kitokia, nei nurodyta asmens
dokumentuose.

7.7.

Asmenys, kurie anksčiau nestudijavo ISM, norėdami dalyvauti klausytojų priėmime turi Studijų skyriui pateikti
šiuos dokumentus:
7.7.1. išsilavinimą įrodantys dokumentai ir jų priedai (diplomai ir jų priedėliai, brandos atestatas ir pan.);
7.7.2. asmens tapatybės kortelės ar paso kopija;
7.7.3. fotonuotrauka (3x4 cm);
7.7.4. apmokėtos stojamosios studijų įmokos kvitas;
7.7.5. pavardės keitimo dokumento, jei stojančiojo pavardė priėmimo metu yra kitokia, nei nurodyta asmens
dokumentuose.

7.8.

Universitetas, vertindamas užsienio kvalifikaciją, turi teisę prašyti papildomų dokumentų, būtinų sprendimui dėl
jos akademinio pripažinimo priimti. Papildomų dokumentų sąrašas stojančiajam pateikiamas el. paštu, nurodant
jų pateikimą terminą ir būdą.

7.9.

Stojamosios studijų įmokos dydis yra 60 EUR. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama. Ji turi būti sumokėta į ISM
sąskaitą šiais rekvizitais:

Gavėjas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB

Gavėjo kodas

111963319

Mokėtojo kodas

11999998

Įmokos pavadinimas

“Stojimo mokestis”

Įmokos kodas

190

Studijų kodas

110

Įmoką priimanti įstaiga

AB DNB bankas, banko kodas 40100, A. S. LT574010049500436891

SWIFT kodas

AGBLLT2X
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Įmokos suma

60 EUR

7.10. Priėmę kvietimą studijuoti laisvojo klausytojo statusu asmenys su Universitetu pasirašo laisvojo klausytojo sutartį.
Klausytojų studijų pradžia sutampa su rudens arba pavasario semestro studijų pradžia.

VIII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS
8.1. Stojančiųjų apeliacijos dėl priėmimo į studijų programas procedūrinių pažeidimų, stojamųjų egzaminų ar motyvacinių
pokalbių procedūrinių pažeidimų, techninių konkursinio balo skaičiavimo klaidų ir kitais tiesiogiai su priėmimo
procedūromis susijusiais klausimais teikiamos ISM priėmimo komisijai Taisyklėse nustatytais terminais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus su priėmimu susijusiais klausimais priima Universiteto
priėmimo komisija.
9.2. Taisyklės gali būti koreguojamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimus.
9.3. Informacija apie priėmimo tvarką ISM teikiama Priėmimo skyriuje darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Priėmimo
skyriaus kontaktai: Arklių g. 18, Vilnius, 113 kab.; tel. (8 5) 212 3953; el. paštas: bs@ism.lt (informacija apie
priėmimą į bakalauro studijas), msc@ism.lt (informacija apie priėmimą į tarptautinės magistrantūros studijas);
interneto tinklapis: www.ism.lt.
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PRIEDAS 1.
Anglų kalbos rezultatų pavertimo į 10 balų vertinimo skalę schema.
1-10 vertinimo
skalė
10
9
8
7
6
5

ISM testas
90-100
(Proficiency)
75-89
(Advanced)
71-74
(Pre-Advanced+)
65-70
(Pre-Advanced)
55-64
(Upper-Intermediate)
45-54
(Intermediate)

IELTS
testas

TOEFL IBT
testas

Cambridge
testas

CEFR (pagal
bendruosius ES
reikalavimus)

8.5-9

113-120

CPE

C2

7.5-8

96-112

CAE (A)

C1

7

89-95

CAE (B)

B2+/C1-

6.5

79-88

FCE (A)
CAE (C)

B2

6

65-78

FCE (B)

B1+B2-

5.0-5.5

53-64

FCE C

B1
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PRIEDAS 2.
TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMOS BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ IR
BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS

Dalykai, iš kurių sudaromas konkursinis
balas Lietuvoje

TBD programos dalykai
Grupės
numeris

Grupės
pavadinimas ir
atitikmuo anglų
kalba

Dalyko pavadinimas arba
Brandos
apibūdinimas ir atitikmuo anglų kalba egzaminas

Metinis pažymys

1

Kalba A
(Language A:
Literature)

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba ir
Lietuvių kalba
literatūra arba gimtoji
ir literatūra
kalba

2

Užsienio kalba
(Language
acquisition)

Užsienio kalbos: šiuolaikinės
(Language Ab Initio, Language B,
Language A2) ir klasikinės (Latin,
Classical Greek)

Užsienio
kalba

Užsienio kalba

Istorija arba
geografija

Istorija arba geografija

Biologija (Biology)

Biologija

Biologija

Chemija (Chemistry)

Chemija

Chemija

Fizika (Physics)

Fizika

Fizika

Integruotas gamtos mokslų kursas
(Nature of Science)

Fizika (jei
stojama į
aplinkotyros
krypties
studijų
programas

Fizika

Aplinkos sistemos (Environmental
Systems)

Biologija (jei
stojama į
aplinkotyros
krypties
studijų
programas

Biologija

Aplinkos sistemos ir visuomenės

–

Biologija

Istorija (History, History of Islamic
World)
Globalioji politika (Global politics)
Geografija (Geography)
Ekonomika (Economics)

3

Individai ir
visuomenė
(Individuals and
Societies)

Filosofija (Philosophy)
Psichologija (Psychology)
Socialinė ir kultūrinė antropologija
(Social and Cultural Anthropology)
Verslas ir organizavimas (Business
and Management)
Informacinės technologijos globalioje
visuomenėje (Information
Technology in a Global Society)
Pasaulio religijos (World Religions)

4

Gamtos
/eksperimentiniai
mokslai
(Experimental
Sciences)

23

Dalykai, iš kurių sudaromas konkursinis
balas Lietuvoje

TBD programos dalykai
Grupės
numeris

Grupės
pavadinimas ir
atitikmuo anglų
kalba

Dalyko pavadinimas arba
Brandos
apibūdinimas ir atitikmuo anglų kalba egzaminas

Metinis pažymys

(Environmental Systems and
Societies)
Dizaino technologijos (Design
Technology)

–

–

Kompiuterių mokslas (Computer
Science)

Informacinės
technologijos

Informacinės
technologijos

Matematika

Matematika

Dailė (Visual Arts)

–

–

Menai

Menai

Menai

Muzika (Music)

Muzikologija

–

Teatras (Theatre)

–

–

Literatūra ir menas (Literature and
Performance)

–

–

Šokis (Dance)

–

–

Kinas (Film)

–

–

Matematika (Mathematics)

5

Matematikos
mokslai
(Mathematics)

Matematikos metodai (Mathematical
Methods)
Matematikos studijos (Mathematical
Studies)
Teorinė matematika (Further
Mathematics)

6

Kiti
privalomi
dalykai

Menai (The Arts)

Centriniai
programos
komponentai
(Core Subjects)

Kūryba, sportas ir visuomenei
naudingas darbas (Creativity, Action,
–
Service, santrumpa anglų kalba –
CAS)

Bendroji kūno kultūra

NUSTATYTI ŠIE TBD PROGRAMOS BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS VALSTYBINIŲ
BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS:
TBD programos dalyko HL įvertinimas
7
6

Valstybinio brandos egzamino
pasiekimų lygis
Aukštesnysis pasiekimų lygis

5
4

Valstybinio brandos egzamino
įvertinimas
100
95
85

Pagrindinis pasiekimų lygis

3

68
36

2

Patenkinamas pasiekimų lygis
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1

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens

TBD programos dalyko SL įvertinimas

Valstybinio brandos egzamino

Valstybinio brandos egzamino
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(išskyrus užsienio kalbą (Language Ab
Initio) ir matematikos studijas
(Mathematical Studies))
7
6

pasiekimų lygis

Aukštesnysis pasiekimų lygis

5
4
3
2

įvertinimas

95
86
68

Pagrindinis pasiekimų lygis

Patenkinamas pasiekimų lygis

52
30
16

1

Nepatenkinamas pasiekimų lygis

nėra atitikmens

Užsienio kalbos
(Language Ab Initio) ir matematikos
studijų (Mathematical Studies) SL
įvertinimas

Valstybinio brandos egzamino
pasiekimų lygis

Valstybinio brandos egzamino
įvertinimas

7

Aukštesnysis pasiekimų lygis

86

6
5
4
3
1–2

Pagrindinis pasiekimų lygis
Patenkinamas pasiekimų lygis
Nepatenkinamas pasiekimų lygis

25

68
52
30
16
nėra atitikmens

