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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 

STOJANČIŲJŲ Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMAS  

MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) stojančiųjų į antrosios pakopos 

studijų programas motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato motyvacijos 

vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką, motyvacijos vertinimo turinį, kriterijus ir vertinimo 

rezultatų formalizavimą. 

2. Apraše nustatytas motyvacijos vertinimas suprantamas kaip stojančiojo sąmoningo 

apsisprendimo studijuoti pasirinktą studijų programą ir, įgijus atitinkamą kvalifikaciją, preliminaraus 

tinkamumo profesinei veiklai vertinimas. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Universiteto senato 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 

V3-S-48 patvirtintu Universiteto Laikinuoju akademiniu reguliaminu ir Kauno technologijos 

universiteto senato nutarimu patvirtintomis einamųjų metų Studentų priėmimo į Kauno technologijos 

universitetą taisyklėmis (toliau – Priėmimo taisyklės). 

4. Stojančiojo į antrosios pakopos studijų programas motyvacijos vertinimą atlieka 

fakulteto, į kurio studijų programą kandidatuojama, priėmimo komisijos nariai (ne mažiau kaip du) 

pagal Apraše pateiktą motyvacijos vertinimo tvarką. 

5. Motyvacijos vertinime dalyvauja asmuo, stojantis į antrosios pakopos studijų programas, 

valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas studijų vietas.  

6. Skaičiuojant konkursinį priėmimo į antrosios pakopos studijų programas balą, 

motyvacijos vertinimo balas dešimtbalėje skalėje dauginamas iš Priėmimo taisyklėse nustatyto 

svertinio koeficiento. Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja, tačiau 

praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.  

7. Motyvacijos vertinimas vykdomas pagal Priėmimo taisyklėse numatytas datas ir negali 

būti atidedamas. 

8. Motyvacijos vertinimą sudaro pusiau struktūruotas motyvacinis pokalbis (toliau – 

motyvacinis pokalbis) arba struktūruotas motyvacinis laiškas (toliau – motyvacinis laiškas), kurių 

turinys nurodytas šio aprašo 2 skyriuje.  

9. Motyvacijos vertinimo tipas priklauso nuo pageidaujamos studijuoti studijų programos. 

Informacija apie motyvacijos vertinimo tipą stojančiajam yra pateikiama Priėmimo taisyklėse ir 

Magistrantūros priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – MPIS), pateikus prašymą dalyvauti 

konkurse ir nurodžius pageidaujamą studijuoti studijų programą. 

10. Visa informacija apie motyvacijos vertinime dalyvaujantį stojantįjį yra konfidenciali ir 

viešai neskelbiama. Stojančiojo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais dėl asmens duomenų teisinės apsaugos.  
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II SKYRIUS 

MOTYVACIJOS VERTINIMO TURINYS IR KRITERIJAI 

 

11. Stojantysis motyvacinio pokalbio su fakulteto priėmimo komisijos nariais metu arba 

motyvaciniame laiške, kurį vertina priėmimo komisijos nariai, pateikia atsakymus į klausimus (1 

priedas), kuriais prašoma:  

11.1. argumentuoti ketinamos studijuoti studijų programos pasirinkimą;  

11.2. pristatyti savo patirtį, susijusią su ketinama studijuoti sritimi (studijų, darbo ir / ar 

iniciatyvų metu įgyta patirtis, žinios ir gebėjimai);  

11.3. išskirti savo asmenines savybes, svarbias pasirenkamos srities specialistui; 

11.4. pristatyti, prie kokių Universiteto veiklų galėtų prisidėti, kuriant pridėtinę vertę 

Universitetui ir studijų programos studentams. 

12. Motyvacinio pokalbio metu arba raštu pateiktuose atsakymuose vertinamos sritys, jų 

kriterijai ir vertinimo balai nurodyti Aprašo 2 priede. 

 

III SKYRIUS 

MOTYVACINIO POKALBIO VYKDYMAS 

 

13. Motyvacinis pokalbis gali būti organizuojamas tiesioginiu būdu (Universiteto patalpose) 

arba nuotoliniu būdu (naudojant vaizdo konferencijų įrangą). 

14. Stojantysis kviečiamas dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose į visas prašyme nurodytas 

studijų programas, kuriose stojančiojo motyvacija yra vertinama žodžiu.  

15. Stojantysis dalyvauja viename motyvaciniame pokalbyje, neatsižvelgiant į tai, kad 

pretenduoja į tos pačios studijų programos valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą studijų vietą, 

nuolatinę ar ištęstinę studijų formą. 

16. Jei tie patys fakulteto priėmimo komisijos nariai vertina stojančiuosius į kelias studijų 

programas, tai stojančiojo motyvacija studijuoti keliose jo pasirinktose studijų programose vertinama 

atskiruose motyvaciniuose pokalbiuose. 

17. Atvykęs į motyvacinį pokalbį, stojantysis pateikia asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).  

18. Motyvacinio pokalbio metu patalpoje gali būti tik vienas stojantysis bei pokalbį 

vykdantys fakulteto priėmimo komisijos nariai. 

19. Motyvaciniam pokalbiui skiriama ne mažiau kaip 10 minučių. 

20. Motyvacinio pokalbio metu stojančiajam pateikiami privalomi klausimai (1 priedas) ir 

gali būti užduodami patikslinantys klausimai.  

 

IV SKYRIUS 

MOTYVACINIO LAIŠKO PATEIKIMAS  

 

21. Stojantysis rašo atskirą motyvacinį laišką kiekvienai prašyme nurodytai studijų 

programai, kurioje stojančiojo motyvacija yra vertinama raštu.  

22. Stojantysis rašo vieną motyvacinį laišką, neatsižvelgiant į tai, kad pretenduoja į tos pačios 

studijų programos valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą studijų vietą, nuolatinę ar ištęstinę 

studijų formą. 
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23. Stojantysis raštu atsako į pateiktus klausimus (1 priedas) motyvacinio laiško formoje 

MPIS.  

 

V SKYRIUS 

MOTYVACIJOS VERTINIMO REZULTATŲ FORMALIZAVIMAS 

 

24. Fakulteto priėmimo komisijos nariai savarankiškai vertina motyvacinį pokalbį arba 

motyvacinį laišką pagal motyvacijos vertinimo kriterijus (2 priedas).  

25. Motyvacijos vertinimą atlikusių priėmimo komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis 

yra galutinis stojančiojo motyvacijos vertinimo balas, kuris yra apvalinamas iki šimtųjų dalių. 

Didžiausias galimas įvertinimas yra 10 balų. 

26. Motyvacijos vertinimo balą dešimtbalėje skalėje įrašo vienas iš priėmimo komisijos narių 

stojančiojo vertinimo dalyje MPIS pagal Priėmimo taisyklėse nustatytus terminus.  

27. Stojantysis fakulteto priėmimo komisijai gali pateikti apeliaciją MPIS dėl motyvacijos 

vertinimo procedūrinių pažeidimų  pagal Priėmimo taisyklėse nustatytas datas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios Universiteto rektoriaus 

įsakymu. 

 

________________________ 
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Kauno technologijos universiteto stojančiųjų į 

antrosios pakopos studijų programas 

motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

PAGRINDINIAI MOTYVACIJOS VERTINIMO KLAUSIMAI1 

 

1. Argumentuokite, kodėl nusprendėte studijuoti Kauno technologijos universitete ir 

pasirinktoje studijų programoje bei ko tikitės iš šių studijų.  

2. Pristatykite savo patirtį, susijusią su ketinama studijuoti sritimi (studijų, darbo ir / ar 

iniciatyvų metu įgyta patirtis, žinios ir gebėjimai). 

3. Išskirkite, kokios Jūsų asmeninės savybės yra svarbios pasirinktos srities specialistui. 

4. Pristatykite, prie kokių Universiteto veiklų galėtumėte prisidėti ir kokią pridėtinę vertę 

suteiktumėte Universitetui ir ketinamos studijuoti studijų programos studentams. 

 

  

                                                 
1 Motyvacinio pokalbio metu stojančiajam gali būti užduodami patikslinantys klausimai. 
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Kauno technologijos universiteto stojančiųjų 

į antrosios pakopos studijų programas 

motyvacijos vertinimo tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

 

MOTYVACIJOS VERTINIMO SRITYS IR KRITERIJAI 

 

1 lentelė. Motyvacijos vertinimo sritys ir jų vertinimas balais 

 

Motyvacijos vertinimo sritys 
Vertinimas 

balais 

1. Universiteto ir ketinamos studijuoti studijų programos pasirinkimo argumentavimas. 0–2,5 

2. Stojančiojo patirties, susijusios su ketinama studijuoti sritimi (studijų, darbo ir / ar 

iniciatyvų metu įgyta patirtis, žinios ir gebėjimai) pristatymas. 
0–2,5 

3. Stojančiojo asmeninės savybių, svarbių pasirenkamos srities specialistui, 

identifikavimas. 
0–2,5 

4. Universiteto veiklų, prie kurių stojantysis galėtų prisidėti, kurdamas pridėtinę vertę 

Universitetui ir studijų programos studentams, pristatymas. 
0–2,5 

Balų suma: 10 

 

2 lentelė. Motyvacijos vertinimo kriterijai ir vertinimo balai  
 

Motyvacijos vertinimo kriterijai 
Vertinimo 

balas 

Stojantysis aiškiai, tiksliai, argumentuotai atsako į pateiktus klausimus, atsakymus 

iliustruoja konkrečiais pavyzdžiais, savo patirtimi, pristato savo argumentuotą nuomonę, 

demonstruoja deramą kalbos kultūrą. 

2,5 

Stojančiojo atsakymams trūksta aiškumo, tikslumo, pagrįstų argumentų, stinga konkrečių 

pavyzdžių, asmeninės argumentuotos nuomonės, tačiau trūkumai nėra esminiai, stojantysis 

demonstruoja deramą kalbos kultūrą. 

1,5 

Stojančiojo atsakymai yra neaiškūs, netikslūs ir mažai argumentuoti, menkai susiję su 

pateiktu (-ais) klausimu (-ais), atsakoma bendromis šabloniškomis frazėmis, stojantysis 

demonstruoja vidutinę ar žemą kalbos kultūrą. 

0,5 

Stojantysis neatsako į pateiktą (-us) klausimą (-us), atsakymai nesusiję su pateiktu (-ais) 

klausimu (-ais). 
0 

 

 

 


