vardas, pavardė (rašyti didžiosiomis raidėmis), asmens kodas (jei neturite asmens kodo – įrašykite gimimo datą ir lytį)
adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., gyvenvietė arba kaimas, miestas arba rajonas)
telefono Nr. ir el. pašto adresas

Kauno technologijos universiteto
fakulteto
(įrašyti fakulteto pavadinimą)

Dekanui

PRAŠYMAS
DĖL PRIĖMIMO Į PROFESINIŲ STUDIJŲ PROGRAMĄ
data

Prašau priimti į profesinių studijų programą 6310MX005 Pedagogikos studijos. Studijų
programos specializaciją, studijų formą ir finansavimo šaltinį renkuosi tokia tvarka:

Eil.
Nr.

Studijų programos 6310MX005 Pedagogikos studijos specializacijų sąrašas (prioriteto tvarka)
Studijų
Finansavimo
Studijų programos 6310MX005 Pedagogikos studijos specializacijos pavadinimas
forma*
šaltinis**
(NL / I)
(vf /Tęsk-vnf/
vnf)

1.
2.
3.
* Vienoje eilutėje nurodyti vieną studijų formą (nuolatinė (NL) arba ištęstinė (I)) ir vieną finansavimo šaltinį (vf arba vnf).
** Asmenys, stojantys į valstybės finansuojamas studijas, šioje grafoje rašo raides vf. Norintys studijuoti projekto Tęsk lėšomis, rašo Tęsk-vnf.
Asmenys, sutinkantys mokėti visą studijų kainą, šioje grafoje rašo raides vnf. asmenys

Kartu su prašymu pateikiu šiuos dokumentus ar jų kopijas (☒ – pažymėti tinkamą):
☐ asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
☐ diplomo ir jo priedėlio (priedo) ar kito įgytą aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
☐

pažymą (-as) apie darbą ugdymo įstaigoje***;

☐ pažymą (-as) apie skaitytą (-us) pranešimą (-us) konferencijoje (-se)***;
☐ pažymą (-as) apie parengtą (-as) programą (-as) ir jos (jų) pagrindu vestą (-us) seminarą (-us);
☐

pažymą (-as) apie dalyvavimą projekte (-uose)***;

☐

publikacijos (-ų) (straipsnio (-ių), išleistos (-ų) knygos (-ų) titulinių lapų ir turinio) kopijas***;

☐

sumokėtos stojamosios studijų įmokos (12 Eur) dokumento kopiją;
dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde ar vardu, kopiją (jei išsilavinimo dokumente nenurodytas asmens kodas).

☐
☐

kiti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (įrašyti)
☐
kiti dokumentai (įrašyti)
*** dokumentai nėra būtini, bet į juos atsižvelgiama skaičiuojant konkursinį balą

Pateikiu šiuos duomenis apie išsilavinimą:
valstybė
m-klos pavadinimas
m-klos kodas
pirmosios pakopos kvalifikacinis laipsnis

Baigiau
(baigiu)
aukštąją
mokyklą:

Baigiau
kitas
studijas
aukštojoje
mokykloje:

baigimo metai
savivaldybė
☐ profesinis bakalauras ☐ bakalauras

dokumento pavadinimas
išdavimo data
serija
valstybė
m-klos pavadinimas
m-klos kodas
įgyta kvalifikacija
dokumento pavadinimas
išdavimo data
serija

Pedagoginio darbo stažas:

metai

blanko kodas
dokumento Nr.
baigimo metai
savivaldybė

blanko kodas
dokumento Nr.
mėnesiai

☐ esu baigęs (-usi) antrosios pakopos studijas

Mokslinė ir kita veikla:
Eil.
Nr.
1.
2.

Mokslinės ir kitos veiklos rodikliai
Paskelbti ar pateikti spaudai
moksliniai straipsniai
Dalyvavimas mokslinėse
konferencijose

3.

Dalyvavimas vykdant
projektus

4.

Kvalifikacijos kėlimas

5.

Rekomendacijos

Kiekis

Pastabos

Lietuvos leidiniuose
Užsienio leidiniuose
Pranešimai išspausdinti Lietuvos leidiniuose
Pranešimai išspausdinti užsienio leidiniuose
Skaityti pranešimai (nespausdinti)
Lietuvos projektai (savivaldybių, mokyklų ir
pan.)
ES projektai
Pedagoginės kvalifikacijos kėlimas 2013–2018
m.
Seminarų vedimas

Garantuoju, kad pateikti duomenys yra teisingi, esu susipažinęs su Studentų priėmimo į
Kauno technologijos universitetą 2019 m. taisyklėmis, sutinku dėl mano asmens duomenų
tvarkymo, numatyto priėmimo studijuoti procedūrose:
(stojančiojo vardas, pavardė)

(stojančiojo parašas)

(data)

Fakulteto priėmimo komisijos įrašams:
(priėmimą įforminusio darbuotojo vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Mokslinės ir kitos veiklos įvertinimas:
Eil.
Nr.

Studijų programos 6310MX005 Pedagogikos studijos specializacijos
pavadinimas

Įvertinimas

1.
2.

(Fakulteto priėmimo komisijos pirmininko vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

