
  

STUDIJOS UŽSIENYJE 

  

Vis daugiau lietuvaičių studijas renkasi užsienyje. Pagrindinė to 

priežastis – prasta studijų kokybė Lietuvoje. Tačiau ar tikrai užsienyje visur mokslas yra kokybiškas? Taigi 

renkantis studijas ne Lietuvoje, siūlome labai atidžiai apgalvoti ir susirinkti informaciją apie planuojamą 

studijuoti studijų programą bei pasirinktą universitetą. Prieš tai siūlome įvertinti studijų užsienyje pliusus ir 

minusus. 

 

STUDIJŲ UŽSIENYJE PLIUSAI STUDIJŲ UŽSIENYJE MINUSAI 

Galimybė pagyventi užsienyje, praplėsti savo akiratį, 

susipažinti su kitomis kultūromis, išmokti puikiai 

užsienio kalbą ar net kelias kalbas. 

Atitrūkstama nuo Lietuvos gyvenimo. 

Kokybiškas mokslas, patyrę dėstytojai bei puikios 

sąlygos studijoms. Pasaulyje pripažįstami diplomai. 

Ne visi universitetai siūlo kokybišką mokslą. Yra 

prestižiniai, pasaulyje žinomi universitetai,  kuriuos 

patekti ir studijuoti – didžiulė nauda, tačiau ten 

patekti gali ne visi. 

Galimas nemokamas ar pigesnis mokslas negu 

Lietuvoje. 

Net ir nemokamas mokslas reikalauja nemažai 

papildomų lėšų: pragyvenimo išlaidos, mokestis už 

gyvenamąjį plotą, išlaidos kelionėms į namus. 

Pragyvenimas tikėtina bus brangesnis negu 

Lietuvoje. 

Didelis studijų programų pasirinkimas. Taip pat jų 

mokymo metodai efektyvesni ir neatsilieka nuo laiko 

dvasios. Dalyje universitetų bakalauro studijos yra 

metais trumpesnės. 

Specialistai pastebi, kad bakalauro studijos užsienyje 

yra nuėjusios siauru specializacijos keliu, mokoma tik 

konkrečios disciplinos, kai tuo tarpu universitetinis 

išsilavinimas turėtų suformuoti platesnį įgūdžių ir 

žinių bagažą.  

Savarankiškas gyvenimas. Svetimoje aplinkoje nelengva adaptuotis. Jaunam 

žmogui reikalinga ir tėvų, ir artimų draugų parama. 

Galimos aklimatizacijos problemos. Po studijų 

užsienyje ne visiems pavyksta lengvai integruotis į 

Lietuvos socialinį gyvenimą. 

Nauji draugai ir naudingi kontaktai iš viso pasaulio. Rečiau matomi seni draugai, šeima, senų kontaktų 

savo šalyje praradimas. 

Galimybės keliauti ir neišdylantys kelionių įspūdžiai,   



naujos galimybės ir įgyjama patirtis. 

Platesnės karjeros galimybės globaliame pasaulyje.   

  

KOKIE YRA REIKALAVIMAI NORINT STOTI Į UŽSIENIO UNIVERISTETO BAKALAURO STUDIJAS? 

Dažniausiai stojantieji turi pateikti šiuos dokumentus: 

 Naujausių pažymių išrašą pvz. 11 klasės metiniai ar 12 klasės I semestro pažymiai, I kurso 

pažymiai ir t.t. 

 Motyvacinį laišką. 

Rekomendacijas. 

 IELTS, TOEFL ar kitų kalbų sertifikatus. 

 Stojantieji į menines specialybes, dažnai turi pateikti savo darbų pavyzdžių. 

Stojimo procesas į daugelį užsienio aukštojo mokslo institucijų prasideda jau pirmaisiais akademinių metų 

mėnesiais (t.y. beveik prieš metus). 

MAGISTRO STUDIJOMS UŽSIENYJE REIKIA: 

 Baigtų bakalauro studijų aukštais įvertinimais; 

 Darbinės patirties; 

 Turėti anglų kalbos žinių įvertinimą IELTS, TOEFL ar kitą, kurie gali skirtis priklausomai nuo mokymo 

institucijos, į kurią pretenduojama; 

 Kai kurioms studijų kryptims taikomi papildomi reikalavimai. 

 


