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Studijų programą, formą renkuosi tokia tvarka:

   

Pateikiu  duomenis apie išsilavinimą:

   

  

 

 



 



Išsilavinimas: vidurinis profesinis aukštesnysis

I pakopos universitetinis meno aspirantūra ir doktorantūraII pakopos universitetinis

Eil. 
Nr.

Studijų programa 
(prioritetų mažėjimo eilės tvarka)

Studijų forma
(nuolatinė – dieniniu tvarkaraščiu;
nuolatinė – sesijiniu tvarkaraščiu;

ištęstinė)

su pagyrimu

Lietuvos

Telefonai: +370

+370

koleginis 

pavardė (rašyti didžiosiomis raidėmis)

gatvė

gyvenvietė (kaimas) paštas

vardas (rašyti didžiosiomis raidėmis) 2017

PRAŠYMAS

1

2

mėn.

pašto indeksas miestas (rajonas)

Asmens kodas:

namo Nr.  buto Nr.

LT-

vieta fotonuotraukai

Adresas:

Prašau leisti dalyvauti stojimo į Vilniaus kooperacijos kolegiją 2017 m. konkurse. 

ne Lietuvoje (įrašyti šalį)

Baigiau bendrojo 
lavinimo mokyklą:

m-klos pavadinimas

baigimo metai kita kalba (įrašyti)

3

lietuvių kalba

turiu leidimą nuolat gyventi LR kita 
(įrašyti)

su pagyrimu

Baigiau aukštesniąją 
mokyklą:

m-klos pavadinimas

baigimo metai

5

Baigiau profesinio 
mokymo įstaigą:

įgijau tik profesinį išsilavinimąįgijau vidurinį ir profesinį išsilavinimą

6

4

m-klos pavadinimas

baigimo metai

Pilietybė:

su pagyrimu

Pateikiu  papildomus asmens duomenis:

be pilietybės





  

 

 

 

 

  

 

  esu globos namų auklėtinis  esu netekęs tėvų globos

 nustatyta globa iki pilnametystės ar santuokos %

Bendrabutis studijų metu:  







Priėmimo tarnybos užrašams:

Baigiau kolegiją: m-klos pavadinimas

baigimo metai su pagyrimu

atlieku privalomąją pradinę karo tarnybą

dalyvauju baziniuose kariniuose mokymuose

Baigiau universitetą: m-klos pavadinimas

baigimo metai I pakopa II pakopa su pagyrimu

Studijavau aukštojoje mokykloje ne 
mažiau kaip vienerius metus: m-klos pavadinimas

Užsienio kalba 
būsimų studijų metu:

esu atlikęs privalomąją pradinę karo tarnybą

esu baigęs bazinius karinius mokymus

(jeigu Jūs arba bent vienas iš tėvų (globėjų), šeimos narių dirba kolegijos steigėjo KB „Lietuvos kooperatyvų sąjunga“ sistemos 
įmonėse (tame tarpe ir VKK), nurodykite vardą, pavardę, šeimos ryšį, įmonę)

(jeigu tuo pačiu metu  Vilniaus kooperacijos kolegijoje studijuoja dar vienas ar daugiau asmenų iš Jūsų šeimos, nurodyti vardą, 
pavardę, šeimos ryšį, studijų formą, programą ir kursą)

(jeigu Jūsų šeimos narys yra baigęs VKK, nurodykite vardą, pavardę, šeimos ryšį, baigimo metus ir studijų programą)

Kita informacija, susijusi su stojimo ar studijų lengvatomis:

Pateikiami dokumentai*:
*Priėmimo tarnybai pateikiami dokumentų originalai. Studento bylai formuoti paliekamos pateiktų dokumentų kopijos.

 Kiti (įrašyti):_______________________________________________________________________________________

Registracijos data

 (stojančiojo parašas) (vardas, pavardė)

 1 fotonuotrauka (3x4). Jei reikalingas bendrabutis, pateikiamos 2 fotonuotraukos.
 Išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos: brandos atestatas ir jo priedas arba kitas vidurinį išsilavinimą patvirtinantis 
dokumentas

 Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija 
 Pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus ir metinius pažymius 
kopijos

 Dokumentų, suteikiančių stojančiajam teisę į papildomus balus, priėmimo išimtis, lengvatas, kopijos

 Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija

(pvz.: prašymas skirti bendrabutį, jei to reikia;  prašymas įskaityti mokomuosius dalykus, jeigu buvo studijuota aukštojoje mokykloje; 
prašymas eksternu atsiskaityti studijų dalykus, jeigu baigta profesinė mokykla; kt.

 Dokumento, patvirtinančio apie atliktą privalomą karinę tarnybą arba bazinius karinius mokymus, kopija

Garantuoju, kad pateikti duomenys yra teisingi, esu susipažinęs su VKK priėmimo 2017 metais taisyklėmis, 
sutinku dėl mano asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo kolegijos vidaus administravimo užtikrinimui.

rusų

prancūzų

Socialiai remtinų 
asmenų grupė:

esu našlaitis (nėra abiejų tėvų)

reikalingas nereikalingas

ParašasRegistravusio asmens vardas, pavardė

anglų pradinis lygis rusų pradinis lygis

anglų

turiu darbingumo lygį: 

Skaičiuojant konkursinį balą, prašau 
įskaityti metinį pažymį iš užsienio kalbos 
(jei nelaikytas brandos egzaminas): vokiečių

rusų (jei ne gimtoji kalba)

kita kalba (įrašyti)

anglų

Karinė tarnyba:


