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

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (toliau – LKA) 2020 m. organizuoja asmenų
priėmimą į šias antrosios pakopos ištęstinės studijų formos studijų programas:
Eil.
Mokymosi trukmė
Suteikiama
Valstybinis kodas
Studijų programa
Nr.
(metais)
kvalifikacija
viešojo
1.
6211LX098
Gynybos išteklių vadyba
2
administravimo
magistras
2.

6211JX001

Karinė diplomatija

2

socialinių mokslų
magistras

3.

6211JX105

Gynybos studijos

2

socialinių mokslų
magistras

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
3.
Į LKA vykdomas antrosios pakopos studijas konkurso tvarka priimami profesinės karo tarnybos
kariai, kariai savanoriai, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis
LKA statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai:
3.1. baigę pirmosios pakopos universitetines studijas;
3.2. LKA viršininko nustatyta tvarka išlaikę trūkstamus papildomųjų studijų dalykų egzaminus arba
turintys ne mažiau kaip 3 metų darbo (tarnybos) stažą, susijusį su pasirinkta studijų kryptimi, kai
magistrantūros studijų kryptis nesutampa su baigtų pirmosios pakopos universitetinių studijų kryptimi
(papildomąsias studijas sudaro privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai, kurie yra būtini tam, kad
studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms);
3.3. turintys Lietuvos kariuomenės vado sprendimą leisti stoti į LKA (profesinės karo tarnybos kariams)
ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba jo įgalioto asmens sprendimą leisti stoti į LKA
(krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams, kariams savanoriams ir darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis).
4.
Laikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus LKA leidžiama tik asmenims, gavusiems Lietuvos
kariuomenės vado, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl leidimo stoti į LKA.

LEIDIMO STOTI Į LKA STUDIJUOTI PAGAL ANTROSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS
STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS GAVIMAS
5.
Profesinės karo tarnybos kariams leidimo stoti į LKA tikslingumą svarsto ir siūlymus Lietuvos
kariuomenės vadui teikia Lietuvos kariuomenės vado patariamosios komisijos.
6.
Sprendimus dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į LKA studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas priima
krašto apsaugo ministro įgaliotas Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento
direktorius.
7.
Lietuvos kariuomenės vado sprendimas dėl leidimo profesinės karo tarnybos kariams stoti į LKA,
krašto apsaugos ministro įgalioto Krašto apsaugos ministerijos Karo tarnybos ir personalo departamento
direktoriaus sprendimas dėl leidimo krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, stoti į LKA studijuoti pagal antrosios pakopos studijas priimamas iki
2020 m. kovo 4 d.
8.
Dėl leidimo kariams savanoriams stoti į LKA sprendžiama, tik jei po konkurso į antrosios pakopos
ištęstinės studijų formos studijas lieka laisvų studijų vietų. Sprendimas priimamas iki 2020 m. birželio 29 d.

KONKURSINIO BALO SUDARYMO PRINCIPAI
9.
Stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Stojantieji konkursinio balo mažėjimo
tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje studijų programoje.
10. Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę: KB=2D+3K.
KB – konkursinis balas;
D – studijuotų dalykų diplomo priedėlio (priedo) pažymių (be kvalifikacinių (valstybinių) egzaminų, baigiamojo
darbo pažymių) aritmetinis vidurkis;
K – kvalifikacinių (valstybinių) egzaminų arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis;
2,3 – svertiniai koeficientai.

11. Jei stojančiojo įgytas kvalifikacinis laipsnis prilyginamas universitetinių studijų bakalauro laipsniui
ir yra pripažintas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, tačiau jis neturi nei valstybinių, nei baigiamojo
darbo pažymio įvertinimo, vietoj jų imamas stojančiojo studijuotų dalykų diplomo priedo pažymių
vidurkis.
12. Jei surinktas vienodas balų skaičius, pirmenybė teikiama prioriteto tvarka stojantiesiems, kurių:
12.1. kvalifikacinių (valstybinių) egzaminų arba baigiamojo darbo pažymių aritmetinis vidurkis,
padaugintas iš svertinio koeficiento, yra didesnis;
12.2. tarnyba (pareigos) susijusi su pasirinkta studijų kryptimi.
PRIĖMIMAS
13. Įvertinus stojančiųjų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir atsižvelgus į sudarytą stojančiųjų
konkursinę eilę, sprendimus dėl pakviestųjų studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas sąrašų
tvirtinimo ir visais šiose Priėmimo sąlygose nenumatytais atvejais sprendimus priima LKA viršininko
sudaryta Priėmimo komisija.
14. Studijuoti į LKA vykdomas antrosios pakopos studijas kviečiami asmenys pasirašo nustatytos formos
studijų sutartį. Asmenys, atsisakę pasirašyti sutartį, į LKA nepriimami.
PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ DALYKŲ EGZAMINŲ LAIKYMAS
14. Papildomųjų studijų dalykų sąrašą sudaro privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai, kurie yra
būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros
studijoms.

15. Papildomųjų studijų dalykų sąrašas:
Studijų
programos
pavadinimas
Gynybos studijos

Privalomieji bakalauro studijų pagrindų dalykai ir jų apimtys
Vadyba, viešasis administravimas – ne mažiau kaip 3 ECTS;
Politikos mokslų pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS;
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS.

Karinė diplomatija

Politikos mokslų pagrindai – ne mažiau kaip 4 ECTS kreditai;
Tarptautiniai santykiai– ne mažiau kaip 4 ECTS kreditai;
Teisės pagrindai – ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai.

Gynybos išteklių
vadyba

Logistika – ne mažiau kaip 3 ECTS;
Viešoji vadyba – ne mažiau kaip 3 ECTS;
Administracinis teisinis reguliavimas – ne mažiau kaip 3 ECTS;
Finansų valdymas – ne mažiau kaip 3 ECTS.

16. Stojantieji į LKA antrosios pakopos ištęstinės formos studijas, kurie nėra studijavę 15 punkte
išvardytų pasirinktos studijų programos atitinkamos apimties kreditais studijų dalykų ir neturi 3 metų darbo
(tarnybos), susijusio su pasirinkta studijų kryptimi, stažo, privalo būti išlaikę privalomųjų bakalauro studijų
pagrindų dalykų egzaminus.
17. Laikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus LKA leidžiama tik asmenims, gavusiems Lietuvos
kariuomenės vado, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimą dėl leidimo stoti į LKA.
18. Asmenys, norintys išsilaikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus, kreipiasi į LKA Studijų skyrių
ir pateikia savo pirmosios pakopos universitetinių studijų baigimo dokumentus.
19. Studijų skyriui įvertinus asmens įgytus pirmosios pakopos universitetinių studijų rezultatus ir
nustačius, kad stojančiajam trūksta nustatytų dalykų kreditų, reikalingų pradėti magistrantūros studijas,
stojantysis pateikia nustatytos formos prašymą (žr. žemiau) leisti laikyti papildomųjų studijų programos
dalykų egzaminus, nurodydamas, kurių dalykų egzaminus jis nori laikyti.
20. Asmuo savarankiškai pasirengia egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis,
išlaikydamas egzaminus iki prašymo priimti į magistrantūros studijas pateikimo.
21. Asmenims, išlaikiusiems trūkstamus papildomųjų studijų dalykų egzaminus, suteikiama teisė bendra
tvarka dalyvauti konkurse į atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijų programą.

DOKUMENTAI
22.
Stojantieji į antrosios pakopos ištęstinės studijų formos studijas pateikia nustatytos formos prašymą
(žr. žemiau)ir šiuos dokumentus:
22.1. pasas arba asmens tapatybės kortelė;
22.2. valstybės tarnautojo pažymėjimas arba darbuotojo pažymėjimas;
22.3. bakalauro diplomas ir jo priedėlis (priedas);
22.4. dokumentas, patvirtinantis vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo
pačiu vardu ar pavarde;
22.5. dokumentas, patvirtinantis, kad stojantysis turi ne mažiau kaip 3 metų darbo (tarnybos), susijusio
su pasirinkta studijų kryptimi, stažą.
23.
Taisyklių 22.1–22.4 papunkčiuose išvardytų dokumentų originalai, padarius jų kopijas, grąžinami
juos pateikusiam asmeniui, notaro patvirtintos dokumentų kopijos negrąžinamos.

PRIĖMIMO ANTROSIOS PAKOPOS IŠTĘSTINĖS STUDIJŲ FORMOS STUDIJAS
PROCEDŪROS
24. Prašymai dalyvauti konkurse priimami ir dokumentai registruojami:
24.1. profesinės karo tarnybos karių, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės
institucijomis LKA statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojų
(toliau – stojantieji, išskyrus karius savanorius) 2020 m. gegužės 25 – birželio 5 d. darbo dienomis nuo
9.00 val. iki 15.00 val.;
24.2. karių savanorių 2020 m. rugpjūčio 10–21 d. darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
25. Konkursinės eilės sudaromos ir skelbiamos telefonu (8-5) 2103 597:
25.1. stojantiesiems, išskyrus karius savanorius, 2020 m. birželio 9 d. 14.00 val.
25.2. kariams savanoriams 2020 m. rugpjūčio 24 d. 14.00 val.
26. Apeliacijos priimamos:
26.1. stojantiesiems, išskyrus karius savanorius, 2020 m. nuo birželio 9 d. 14.00 val. iki birželio 10 d.
17.00 val.
26.2. karių savanorių 2020 m. nuo rugpjūčio 24 d. 14.00 val. iki rugpjūčio 25 d. 17.00 val.
27. Apeliacijos nagrinėjamos:
27.1. stojantiesiems, išskyrus karius savanorius 2020 m. birželio 11 d. ir 12 d. iki 10.00 val.
27.2. karių savanorių 2020 m. rugpjūčio 25 d. ir 26 d. iki 10.00 val.
28. Apeliacijų rezultatai skelbiami:
28.1. stojantiesiems, išskyrus karius savanorius, 2020 m. birželio 12 d. 10.00 val.
28.2. kariams savanoriams 2020 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val.
29. Priėmimo komisijos posėdis ir rezultatų skelbimas vyks :
29.1. stojantiesiems, išskyrus karius savanorius, 2020 m. birželio 12 d. 10.00 val.
29.2. karių savanorių 2020 m. rugpjūčio 26 d. 11.00 val.
30. Mokymosi sutartį pakviesti studijuoti birželio 12 d. pasirašo iki 2020 m. liepos 3 d., pakviesti
studijuoti rugpjūčio 26 d. – iki 2020 m. rugsėjo 4 d. Nepasirašiusiems mokymosi sutarties studijuoti
neleidžiama. .
31. Asmenų, pakviestų studijuoti, bet nepasirašiusių sutarties be pateisinamos priežasties, kvietimas
studijuoti anuliuojamas. Asmuo, dėl pateisinamų priežasčių negalintis iki nustatytos datos pasirašyti
sutarties, iš anksto informuoja apie tai Priėmimo komisiją ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą.
STUDIJŲ FINANSAVIMAS
32. Studijos LKA finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
33. Priimtų studijuoti pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis
kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojų studijas apmoka šios valstybės institucijos.
34. Teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą neturi asmenys:
34.1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau
kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
34.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Visais Taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus dėl asmenų priėmimo į LKA priima Generolo
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko įsakymu paskirta Priėmimo komisija. Priėmimo
komisijos adresas ir telefono numeris: Šilo g. 5A, K4 korpusas, 110 kab., Vilnius, tel. (8 5) 210 3597.
36. Asmenys (Lietuvos Respublikos piliečiai), išsilavinimą įgiję užsienio institucijose ar pagal
tarptautinių organizacijų švietimo programas, priimami į LKA studijų programas įvertinus užsienyje įgytas
vidurinio ir aukštojo mokslo kvalifikacijas teisės aktų nustatyta tvarka

(Prašymo leisti laikyti papildomųjų studijų dalykų egzaminus forma)

___________________________________________________________________
(tarnybos vieta, pareigos)

___________________________________________________________________
(karinis laipsnis, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________
(telefono nr., el. pašto adresas)

LKA viršininkui

PRAŠYMAS LEISTI LAIKYTI PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ DALYKŲ EGZAMINUS
_____________
(data)

Vilnius
Prašau leisti laikyti papildomųjų studijų programos dalykų egzaminą (-us), reikalingą (-us) stojant
į _____________________________________________________________________ studijų programą:
(studijų programos pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________________
(dalyko (-ų) pavadinimas (-ai))

_____________________________________________________________________________________________

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

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

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

PRAŠYMAS
2020 m. gegužės mėn.
Vilnius

d.

Prašau priimti (pažymėkite prioriteto tvarka):
į Karinės diplomatijos ištęstines magistrantūros studijas
į Gynybos studijų ištęstines magistrantūros studijas
į Gynybos išteklių vadybos ištęstines magistrantūros studijas
Su mokymosi sąlygomis esu susipažinęs ir vykdyti sutinku.
1. Kartu su prašymu pridedu šiuos dokumentus:
1.1. bakalauro diplomą
(Nr., išdavimo data, aukštoji mokykla)

1.2. bakalauro diplomo priedą (priedėlį)
(Nr., išdavimo data, aukštoji mokykla)

1.3. paso paskutinio puslapio kopiją; asmens tapatybės kortelės kopiją.
1.4.
1.5.
2. Kita informacija:
2.1. išlaikiau papildomosios programos egzaminus trūkstamiems mokomųjų dalykų kreditams gauti:
Karinės diplomatijos

TAIP

NE

Gynybos studijų

TAIP

NE

Gynybos išteklių vadybos

TAIP

NE

2.2. turiu II pakopos (magistro) išsilavinimą
TAIP

NE

2.3. studijavau (studijuoju) II pakopos (magistro) studijas
TAIP

NE

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

