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Studijos užsienyje
www.kastu.lt



• Study at De Montfort University	-	awarded	
Gold	for	teaching	excellence	in	the	
Government’s	2017	Teaching	Excellence	
Framework	(TEF)

• Courses	include	Business,	Management,	Law,
Accounting,	Engineering,	Computing,	Media,
Architecture,	Design,	Fashion	and	Sciences

• Recent	graduates employed by	Aston	Martin,
Dyson,	Jaguar	Land	Rover,	Burberry,	Adidas	and
Disney	Studios

• Located	in	Leicester,	popular	with	Lithuanian
students	and	just	over	an	hour	from	London	by	train

DISCOVER DMU

T:	+44	(0)116	250	60	70
E: enquiry@dmu.ac.uk	

Contact us:

dmu.ac.uk/lithuania
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Tu laukei ilgai. Kantriai žaidei pagal 
taisykles, kurios buvo ne tavo. Tu 
laukei. Ir išlaukei. Mokyklos era bai-
giasi. 

Narvelis atsidaro...

Šiandien Tavęs laukia pasaulis. Kur skrisi? 
Kur mokysiesi? Kur linksminsiesi? Kur atrasi 
naujus draugus?…

Kur iš naujo atrasi save?

O kas esi Tu?

Studijas užsienyje renkasi asmenybės, kurių neten-
kina narvelio rutina. Sparnus kelia tie, kurie mąsto 
plačiau ir nebijo iš gyvenimo pasiimti daugiau. 
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Ar girdi? Narvelis jau 

atsidaro. Su KASTU ne 

tik įstosi. Su KASTU 
įstosi ten, kur 
atsiveria Tavęs vertos 
galimybės. Kur įtvirtinsi 

pranašumą ir išskleidęs 

sparnus atrasi save.

Tu puikiai žinai, jog studijos užsienyje yra vie-
nas svarbiausių sprendimų tavo gyvenime! Sto-
damas į universitetą, renkiesi ne tik savo atei-
ties specialybę. Renkiesi erdvę, kurioje įtvirtinsi 
savo identitetą. Plėsi akiratį ir pažintis. Išmėgin-
si skirtingas veiklas ir skinsi gyvenimo pergales.

Esame ilgametę patirtį sukaupusi ir itin platų 
bendradarbiavimo tinklą su užsienio šalių uni-
versitetais išvysčiusi organizacija. Nuolatos to-
bulėjame ir mokomės, sekame aukštojo mokslo 
tendencijas ir pokyčius. Vystome ir tobuliname 
Kastu elektroninę stojimo platformą, kuri šiuo 
metu yra viena iš pažangiausių Europoje, taip 
užtikrindami paprastą, patikimą ir saugų stoji-
mo procesą.

Nemokamai pasirūpiname:

Universitetų 
ir specialybių 

pasiūlymu pagal 
Tavo asmenybę.

Visu stojimo pro-
cesu (tau belieka 

užpildyti vieną 
bendrą anketą).

Užtikrintai 
įveikiamu anglų 

kalbos testu.

Pažintine kelione 
po aukštąsias mo-
kyklas užsienyje.

96% sėkmingo 
įstojimo garantija.
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Už narvelio ribų tavęs 
laukia...

Bakalauro ir magistro studijos Danijoje, Švedi-
joje ir Suomijoje yra nemokamos – už Tavo stu-
dijas sumokės tos šalies vyriausybė. Anglijoje ir 
Nyderlanduose yra galimybė palankiomis sąly-
gomis gauti studijų paskolą, kuri padengs visą 
studijų mokestį. Danijoje ir Nyderlanduose visi 
dirbantys studentai gali gauti valstybės paramą.

Nemokamas/
finansuojamas mokslas

Užsienyje labai vertinami praktiniai gebėjimai, 
todėl paskaitų metu gautas teorines žinias Tau 
reikės pritaikyti praktikoje atliekant projektinius 
darbus. Tokiu būdu studentai ne tik supažindi-
nami su teorija, bet ir paruošiami savo žinias 
pritaikyti realiame darbe.

Mokslas paremtas 
praktika

Užsienyje studentai ir dėstytojai bendrauja kaip 
draugai. Kai kurie universitetai net turi studentų 
barus, kuriuose studentai ir dėstytojai susitinka 
po paskaitų pabendrauti neformalioje aplinkoje. 
Dėl šios priežasties studentai nebijo per paskai-
tas reikšti savo nuomonę ir užduoti klausimus 
kilus kokiems nors neaiškumams.

Dėstytojai ir studentai 
tarsi draugai

Studijuojant užsienyje Tu mokysiesi kartu su žmo-
nėmis iš įvairiausių pasaulio šalių. Mokydamasis ir 
dirbdamas komandoje su kitų kultūrų atstovais su-
sipažinsi su jų mąstysena, vertybėmis ir tradicijo-
mis, o šių dienų globaliame pasaulyje mokėjimas 
bendrauti ir dirbti su skirtingų kultūrų žmonėmis 
neabejotinai suteiks Tau pranašumą darbo rinkoje.

Nauji draugai iš 
viso pasaulio
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Visos Kastu siūlomos studijos yra dėstomos  anglų 
kalba, kuri šiuo metu yra plačiausiai tarptautinėje 
erdvėje vartojama kalba, todėl jos įgūdžiai yra vieni 
iš svarbiausių, norint sėkmingai konkuruoti pasau-
linėje darbo rinkoje. O kaip geriau išmokti anglų 
kalbą, nei ją naudojant nuo ryto iki vakaro tiek stu-
dijose, tiek kasdieniame gyvenime.

Anglų kalbos 
lavinimas

Nauja aplinka, žmonės, studijos – visa tai privers tave 
atrasti bei išbandyti dar nepažintų dalykų. Studen-
tai - labai aktyvūs. Jie nuolatos ieško papildomos 
veiklos, ryžtasi įvairiems nuotykiams, kelionėms, 
potyriams. Čia tu padėsi pagrindus savo asmenybei, 
suprasi kas tave veža, kur esi gabus ir kaip save matai 
tolimesnėje ateityje!

Savęs atradimas 
iš naujo

Tarptautiniai studentai yra labiau pastebimi tiek 
Lietuvos, tiek užsienio darbo rinkoje. Vien tik faktas, 
jog studijas baigei Danijoje, Švedijoje, Olandijoje ar 
Anglijoje tavo būsimam darbdaviui sukels teigiamą 
įspūdį. Šiuo metu Lietuvoje net vyksta speciali pro-
grama „Talentai Lietuvai“, kuri orientuojasi į užsie-
nyje studijas baigusius lietuvius ir siūlo pačias ge-
riausias stažuočių programas garsiausiose įmonėse 
Lietuvoje. Na, o jei visgi pasirinksi likti užsienyje 
– studijų pabaigoje greičiausiai sulauksi ne vieno 
įdomaus darbo pasiūlymo iš tarptautinių kompani-
jų bendradarbiaujančių su tavo aukštąja mokykla.

Perspektyvios karjeros 
galimybės

Studijuodamas užsienyje, 2 ar 3 kurse turėsi ga-
limybę išvykti atlikti praktiką į norimą pasaulio 
kraštą. Užsienio aukštosios mokyklos bendra-
darbiauja tiek su įvairių kontinentų švietimo 
institucijomis, tiek su įmonėmis. Tokiu būdu gali 
pasiūlyti įvairiausias programas tokiose šalyse 
kaip Japonija, Brazilija ar Pietų Afrika. Kur keliau-
ti – apsispręsti lengva nebus :)

Stažuotės įvairiuose 
pasaulio kraštuose

Pradedant nuo „Introduction Week“, universiteto 
festivalių, kuriuos organizuoja aukštoji mokykla ir 
esami studentai iki pačių žinomiausių koncertų, 
kuriuose gyvai pasirodo tokios grupės kaip Col-
dplay ar Black Eyed Peas. Kiekvienas studentas 
žino seną gerą išmintį „study hard, party harder“. 
Liūdėti užsienyje laiko tikrai nebus!

Didžiausi koncertai ir 
festivaliai

Išeini iš namų kada nori, grįžti kada nori. Pats pa-
sirenki kaip, kur ir su kuo pietauti. Pats sprendi ką 
veikti po paskaitų, kada ruoštis atsiskaitymams. 
Pats sudarai savo asmeninę dienotvarkę, kuri pade-
da nuversti kalnus darbų ir užmigti bei atsikelti su 
šypsena veide.

Savarankiškas 
gyvenimas

KASTU faktai

12 
metų

61 
universitetas

5 000 
įstojusių
studentų

5000 
studijų

programų



Bachelor and Master programs in:
- Economics & Marketing
- Engineering (Electrical, Mechanical, Mechatronics, Logistics)
- ICT (Software, Technology, Business)
- Communication

Fontys.edu

STUDY AT FONTYS UNIVERSITY
       Start your career in the Netherlands
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KASTU atstovaujamos aukštosios mokyklos

Danija

Aalborg University
Aarhus University
Business Academy Aarhus
Business Academy SouthWest
Copenhagen Business Academy
Dania Academy, University of Applied Sciences
International Business Academy
KEA - Copenhagen School of Design and Technology
LILLEBAELT ACADEMY - University of Applied Sciences
University College Absalon
University College Northern Denmark
VIA University College
VIA University College, VIA Design
Zealand Institute of Business and Technology

Avans University of Applied Sciences
Fontys University of Applied Sciences
HAN University of Applied Sciences
Hanze University of Applied Sciences, Groningen
HAS University of Applied Sciences
Hotel Management School Maastricht
HU University of Applied Sciences Utrecht
HZ University of Applied Sciences
Inholland University of Applied Sciences
NHL Stenden University of Applied Sciences
NHTV Breda University of Applied Sciences
Radboud University
Rotterdam Business School
Saxion University of Applied Sciences
The Hague University of Applied Sciences
Tilburg University
Willem de Kooning Academy
Zuyd University of Applied Sciences

Anglija

Olandija

Anglia Ruskin University
Bath Spa University 
Birmingham City University 
Brunel University London
Bucks New University 
De Montfort University 
Leeds Trinity University 
London South Bank University 
Northumbria University 
Sheffield Hallam University
Swansea University (Velsas)
The University of Northampton 
The University of Winchester 
University of Bedfordshire 
University of Gloucestershire 
University of Greenwich 
University of Huddersfield 
University of Lincoln 
University of Reading 
University of Salford 
University of Sunderland 
University of St Andrews (Škotija)
University of the West of England 
University of West London
London University of Worcester

Suomija

Lapland University of Applied Sciences

Švedija

Jönköping University
Malmö University

61 užsienio 
aukštosios 
mokyklos

OFICIALŪS ATSTOVAI LIETUVOJE
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DANIJA
Švietimo sistema

Danijos švietimo sistema yra sukoncentruota į kūrybišku-
mo ir analitinio mąstymo ugdymą. Greta tradicinių paskai-
tų studentai turi galimybę rengti projektus ir atlikti prakti-
ką įgydami ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių gebėjimų 
bei darbinės patirties. 

Dėstytojai stengiasi palaikyti draugiškus santykius su stu-
dentais ir vystyti atvirą diskusiją, kurioje kiekvieno nuo-
monė ir idėjos yra išklausomos. Danijos aukštojo mokslo 
institucijos skirstomos į UNIVERSITETUS, kuriuose dides-
nis dėmesys skiriamas teorijai ir moksliniams tyrimams, 
bei KOLEDŽUS ir AKADEMIJAS, kuriuose daugiau dėmesio 
skiriama praktikai ir profesinės patirties ugdymui. 

Baigus bet kurio tipo aukštąją mokyklą įgyjamas bakalau-
ro laipsnis, pripažįstamas visame  pasaulyje.

80 %
Danijos gyventojų

kalba angliškai

Studentai Danijoje yra 
sutinkami kaip asme-
nybės,  todėl didžiausią 
vaidmenį priėmimo pro-
cese vaidins tavo moty-
vacija ir asmeninės savy-
bės, o ne pažymiai

Studijos Danijoje yra 

NEMOKAMOS

Danijos gyventojai pripažinti 

LAIMINGIAUSIAIS 
visame pasaulyje

Danijoje 

LABAI ŽEMAS 
nedarbo lygis

Faktai
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„Švietimo sistema labai skiriasi nuo Lietuvos, ypač dėstytojų požiūris į 
studentus. Grupėse susirenka studentai iš įvairių pasaulio kampelių, to-
dėl tai padaro mokymosi procesą  dar įdomesniu! Į mokslą čia žiūrima 
rimtai. Daug praktinių užduočių, daug darbų grupėse, visiškai nemoko 
nereikalingų dalykų, o smagiausia, kad žmonės aplink yra laimingi ir nuo-
lat šypsosi. Turbūt neveltui Danija yra vadinama laimingiausia šalis, nes 
čia beveik nėra nusikaltimų ir danai yra nuolat pasiruošę padėti vieni 
kitiems!“

„Nežinau kodėl, tikriausiai todėl, kad tiesiog taip reikėjo - pasirinkau KASTU! 
Lengva registracija, suprantamos taisyklės ir superiniai konsultantai, greitai 
padėjo man užpildyti visus reikiamus dokumentus ir įstoti. Universitetas - 
modernus; mokytojai - draugiškesni už kai kuriuos draugus. Tas mane be 
galo nustebino! Pačiame universitete turime viską: didžiulę biblioteką, ba-
seiną, vietas pailsėti/pamiegoti, pasportuoti, didelę klasę su įvairiais muzi-
kiniais instrumentais! Ir viskas - NEMOKAMAI, nes tu juk studentas!“

Kotryna Paltarackaitė
VIA University College 
BA Civil Engineering (Horsens)

Indrė Petruškevičiūtė
University College Northern Denmark 
BA Natural and Cultural Heritage Management (Hjørring)

Daugiau informacijos rasite www.kastu.lt

Pragyvenimas

Dauguma universitetų siūlo apgyvendi-
nimą: vieni turi bendrabučius, o kiti nu-
kreipia į apgyvendinimo bendroves, su-
teikiančias būstus studentams. Paprastai 
siūlomi būstai yra netoli universiteto. Taip 
pat visuomet yra galimybė savarankiš-
kai ieškoti tinkamo būsto. Kopenhagos ir 
Aarhuso miestuose yra labai  didelės eilės 
studentų, norinčių gauti bendrabutį, todėl 
šiuose miestuose būsto reikia pradėti ieš-
kotis 4-6 mėn. prieš atvykimą.

Pragyvenimas Danijoje yra brangesnis 
nei Lietuvoje, tačiau apsukresni studentai 

Danijos Karalystė yra 
viena populiariausių šalių  
renkantis studijas užsienyje.

parduotuvėse apsipirkinėja per akcijas, 
taip maistui išleisdami panašiai tiek, kiek 
studentai Lietuvoje.  Danijoje mokamos 
didesnės algos, taigi susiradus studentiš-
ką  darbą ir dirbant 2 valandas per dieną 
įmanoma uždirbti tiek, kad pakaktų pa-
dengti kasdienes išlaidas. 
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OLANDIJA
Švietimo sistema

Olandijoje švietimas yra koncentruojamas į atvirumo 
ir tarptautinės orientacijos ugdymą. Tai ypač gerai jau-
čiama angliškai dėstomose tarptautinėse programose, 
kuriose studentai dažnai turi dirbti grupėse kartu su 
studijų draugais iš viso pasaulio. Taip pat visi yra skati-
nami laisvai reikšti savo nuomonę, siekiant ugdyti gebė-
jimą dėstyti mintis, priimti skirtingas nuomones, naujus 
sprendimus bei siekti kompromisų.

Olandijos aukštojo mokslo įstaigos yra skirstomos į dvi 
pagrindines grupes: UNIVERSITETAI – tai institucijos 
orientuotos į mokslinį darbą ir teoriją, juose studentai 
atlieka mokslinius   tyrimus, rengia projektus. Bakalauro 
studijos universitetuose trunka trejus metus;

112 000
Tarptautinių 

studentų mokosi 
Olandijoje

Per kelias valandas 

TRAUKINIU GALI 
NUVYKTI 

į Londoną, Paryžių, Berlyną 
ar Briuselį

Šalyje dviračių daugiau nei 

22 MLN, 
o Amsterdame jų daugiau 

nei gyventojų

Faktai

Olandijos gyventojai pa-
garsėję savo toleranci-
ja, polinkiu diskutuoti ir 
siekti kompromisų

Olandijoje  paprasta 
susikalbėti 
ANGLIŠKAI 

Studijų kaina

TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ UNIVERSITETAI – 
orientuoti į praktiką, juose studentai daugiau 
dirba grupėse, bei atlieka praktikas įmonėse 
ir taip įgyja praktinių gebėjimų bei darbinės 
patirties. Bakalauro studijos čia trunka ketve-
rius metus, tačiau yra galimybė pasirinkti in-
tensyvų kursą ir baigti mokslus per tris metus.

Olandijos universitetuose 
veikia daugybė studentų 
organizacijų.

Studijos Olandijos karalystėje yra dalinai 
mokamos. Didžiąją dalį studijų kainos stu-
dentams iš ES šalių kompensuoja valstybė, 
tačiau dalį studijų kainos (šiuo metu 2006 € 
metams) reikia sumokėti patiems. Nyderlan-
duose galima pasiimti paskolą studijų kainai 
padengti. Paskolą reikės pradėti grąžinti po 
studijų baigimo.

Pragyvenimas
Universitetai savo bendrabučių neturi, tačiau 
kiekviena aukštoji turi pasirašiusi sutartį bent su 
viena apgyvendinimo bendrove, kuri įsipareigo-
ja rūpintis naujų studentų apgyvendinimu.

Olandijoje įmanoma susirasti studentišką 
darbą, nesunkiai derinant jį su studijomis. 
Bent 14 valandų dirbantys studentai gali gau-
ti valstybės paramą, kuri susideda iš lengva-
tinės paskolos, teikiamos dirbančiam studen-

tui ir negrąžinamos paramos, priklausančios 
nuo studento tėvų pajamų. Bendra paramos 
suma gali siekti iki 1033 €  per mėnesį.

„Esu be galo patenkinta pasirinktu universitetu ir jaučiuosi čia kaip namie (kas 
tikriausiai yra geriausias jausmas pasaulyje). Nyderlandai yra be galo drau-
giška šalis su maloniais ir visada pagalbos ranką ištiesiančiais žmonėmis, bei 
gražia aplinka. Aš tikrai nuoširdžiai rekomenduoju rinktis studijas užsienyje. 
Mokymo sistema yra daug įdomesnė nei Lietuvoje, čia daug lengviau ir įdo-
miau mokytis! Galiu pasakyti tiek, kad bijoti išvažiuoti į kitą šalį yra visiškai 
normalu. Tačiau jausmas, kai įveiki savo baimes yra nenusakomai geras.“

Karolina Dešenkovaitė
Stenden University of Applied Sciences 
BA Media and Entertainment Management (Leeuwarden)

Daugiau informacijos rasite www.kastu.lt

Povilas Krūminis
HAN University of Applied Sciences 
BA International Business & Management Studies 

„Studijų kokybė atitinka mano lūkesčius visu 100%. Klasės sudaromos po 
20 - 25 asmenis. Mano klasę sudaro 12 skirtingų tautybių žmonės! Taip pat 
šiame universitete pirmakursiai turi dalyvauti verslo plano kūrimo projekte 
(pirmomis dienomis studentai patys pasiskirsto 6-7 studentus darbui gru-
pėse). Taip yra mokoma dirbti su skirtingais žmonėmis komandoje ir kitų 
sėkmingam verslininkui reikalingų savybių. Likus laikui po paskaitų ir darbo, 
yra daugybė veiklos, mieste yra organizuojama nemažai įvairių renginių.“
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ANGLIJA
Švietimo sistema
Anglijoje išsilavinimas yra orientuotas į įgūdžių ugdymą. 
Prie šio tikslo įgyvendinimo prisideda tai, kad aukštosios 
ten paprastai dirba su įvairiomis įmonėmis, todėl paskaitas 
dėsto savo srities profesionalai, o studentai turi galimybę 
atlikti praktikas ir taip įgyti patirties. Trys svarbiausi dalykai, 
kuriuos studentams siekia suteikti Anglijos aukštojo moks-
lo įstaigos yra įgūdžiai, kvalifikacija ir ryšiai – būtent tai, ko 
reikia norint turėti paklausą darbo rinkoje.

Greta to, stengiamasi studentą įkvėpti, skatinti jo kūrybin-
gumą ir palaikyti jo siekius bei pomėgius. Todėl Anglijoje 
siūlomas asmeninis kursas – tai reiškia, kad studentas nėra 
apribotas siauro dėstomų dalykų spektro. Jis gali pats pa-
sirinkti ką nori mokytis ir susidėlioti kursą, tinkantį būtent 
jam. Tai nereiškia, jog bus mokoma visko – siūlomi dalykai 
visada susiję su specialybe, tačiau studentas pats gali rink-
tis kaip jis nori tos specialybės mokytis. Galima pasirinkti 
siauro profilio dalykus ir išsamiai įsigilinti į vieną pasirink-

Anglijoje palankiomis 
sąlygomis suteikiama 
paskola studijų kainai 

padengti

Universitetai turi tarp-
tautinių studentų ben-
druomenes, kurių darbas 
- organizuoti įvairią vei-
klą ir palengvinti inte-
gracijos procesą

Anglija TVIRTA 
pasaulio arenoje 
ekonominiu 
pranašumu

Nemažai muziejų ir 
meno galerijų  Anglijoje 

studentams yra 

NEMOKAMI 

Jeigu nori įgyti ne tik kon-
krečias profesines žinias, 
tačiau ir platesnio profilio 

išsilavinimą – mokslas 

ANGLIJOJE 
kaip tik Tau!

Faktai
Studijų kaina

Anglija jau kelis dešimtmečius 
išlieka tarp populiariausių šalių 
renkantis studijas užsienyje.

Mokslas Anglijoje yra mokamas. Bakalauro pro-
gramų studijų kaina metams prasideda nuo 
9250 £, tačiau visi ES piliečiai gali gauti paskolą 
bakalauro ir tęstinėms studijoms. Paskola grą-
žinama pabaigus studijas ir tik kai uždirbama 
tam tikra pinigų suma, kuri priklauso nuo šalies, 
kurioje gyvensite. Pavyzdžiui, po studijų Angli-
joje grįžus gyventi ir dirbti į Lietuvą, paskolą 
reiks grąžinti kai uždirbsite 14612 € per metus 
(1217 € per mėn.)  Paskola grąžinama nedidelė-
mis sumomis, kiekvieną mėnesį.

Jeigu paskolos nepavyksta grąžinti per 30 
metų, ji anuliuojama. Daugiau informacijos 
apie paskolą rasite www.kastu.lt

Pragyvenimas
Dauguma Anglijos universitetų turi savo ben-
drabučius, o tie universitetai, kurie neturi, yra 
sudarę sutartis su apgyvendinimo agentūromis 
ir bet kokiu atveju padeda susirasti būstą. Angli-
joje studijuojantys studentai darbo ieškosi pa-
tys. Kadangi nėra kalbos barjero, darbą susirasti 
gerokai paprasčiau nei kitose šalyse. Galima 
dirbti ne tik „užkulisiuose“, bet ir aplikuoti dėl 
darbo, kuriame reikia bendrauti su klientais.

„Pirmieji studijų mėnesiai turbūt turėtų būti patys sunkiausi, tačiau šilti ir 
malonūs universiteto dėstytojai su naujokais elgiasi taip, lyg juos pažino-
tų ilgą laiką. Jeigu reikia kokios pagalbos, universiteto dėstytojai yra visada 
pasiruošę tau padėti. Yra tokia organizacija kaip Learning Development Gro-
up, kurioje gali tobulinti savo anglų kalbos žinias, rašymo įgūdžius ir daug 
visokių kitokių dalykų, kuriuose jautiesi ne taip stipriai kaip norėtum. Taip 
pat University of Huddersfield skiria labai daug dėmesio sportinei veiklai.“

Tautvydas Grakauskas
University of Huddersfield 
BA Air Transport and Logistics Management

Daugiau informacijos rasite www.kastu.lt

 Arminas Petukas
University of Huddersfield, 
Events Management

„Čia yra nuostabu! Pats universitetas yra technologizuotas. Kiekvienas 
studentas turi savo elektronines korteles, su kuriomis tu gali daryti vis-
ką: patekti į universitetą, pasiimti knygų, naudotis kompiuteriais, ska-
nuoti/spausdinti, gerti kavą/valgyti (žinoma, tai kainuoja:). Ir dar daug 
ko, ko tikriausiai nežinau :) Žodžiu, tikrai džiaugiuosi, kad pasirinkau 
Huddersfield‘ą. Jis pilnai atitinka mano lūkesčius!“

Magistrantūros studijų kainos Anglijoje prasi-
deda nuo 4000 £ metams (galima gauti pasko-
lą). Kaina priklauso nuo studijų srities.
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tos specialybės aspektą, arba rinktis daug 
skirtingų kursų ir taip įgyti platų išsilavinimą 
pasirinktoje srityje.
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ŠVEDIJA
Švietimo sistema

Universitetai prieš priimant 
sprendimus visuomet 

privalo atsižvelgti į studentų 

NUOMONĘ, kurią 
išreiškia oficialus studentų 

atstovas

Švedijos vyriausybė labai 
didelį dėmesį skiria 

IŠSILAVINIMUI IR 
JO KOKYBEI

Faktai

Švedijos universitetuose 
itin aktyviai dirba stu-
dentų atstovybės: jos 
padeda susirasti būstą, 
organizuoja įvairius ren-
ginius ir vakarėlius bei 
buria įvairias užklasinės 
veiklos grupes

Studijos 
Švedijoje yra 
NEMOKAMOS 

Tai antroji 

TECHNOLOGIŠKAI 
labiausiai išsivysčiusi šalis 

Europoje

Švedijos akademiniame pasaulyje itin vertinamas komandi-
nis darbas ir sugebėjimas kooperuotis su komandos nariais 
sprendžiant problemas bei priimant sprendimus. Daug uni-
versitetų bendradarbiauja su verslo organizacijomis – taip 
suteikiama galimybė ne tik įgyti darbinės patirties, tačiau ir 
užmegzti naudingus kontaktus. Toks bendradarbiavimas taip 
pat padeda kurti naujas studijų programas, kurios atliepia 
naujausius verslo pasaulio poreikius ir tendencijas. Kadangi 
stengiamasi neatsilikti nuo laikmečio – inovatyvus ir origina-
lus mąstymas yra labai vertinama savybė. Visada stengiamasi 
atsižvelgti į studentą ir jo poreikius bei ugdyti jo individualu-
mą, todėl Švedija – puiki šalis studijuoti, jei esi pilnas kūrybiš-
kumo ir iniciatyvos. 

Švedijos aukštosiose mokyklose atliekama labai griežta ko-
kybės kontrolė, norint užtikrinti, jog studentai visada gautų 
tik patį geriausią išsilavinimą. Vienas didžiausių Švedijos 
aukštųjų mokyklų privalumų – jų lankstumas, leidžiantis per-

Švedijoje labai vertinamas 
taisyklių paisymas ir manieros, 
todėl susidūrusiems su 
neįprasta švediška tvarka 
ir nežinantiems kaip elgtis 
patariama pasiklausti.

Pragyvenimas
Švedijos universitetai neturi savo bendrabučių, 
tačiau siūlo apgyvendinimo bendrovių paslau-
gas, su kuriomis jie pasirašo sutartis ir kurios 
siūlo būstus studentams. Pragyvenimas Švedi-
joje yra brangesnis nei Lietuvoje, tačiau ir atly-
ginimai daug  didesni.

Norint dirbti Švedijoje specialaus leidimo 
nereikia, užtenka užsiregistruoti Švedijos mi-
gracijos tarnyboje. Darbdaviai dažnai patys 
susisiekia su universiteto karjeros centru siū-
lydami darbus, tinkamus studentams.Taip pat 
kai kuriose Švedijos įmonėse oficialiai vartoja-
ma anglų kalba – tai gerokai palengvina darbo 
paieškas studentams iš užsienio.

„Universitetas yra tarptautinis – mano grupėje yra 30 žmonių iš kurių tik 2 
Švedai, visi kiti iš skirtingų pasaulio šalių. Grupė gera, visi labai draugiški. Pats 
universitetas irgi geras, tiek auditorijomis, tiek paskaitų kokybe. Yra sporto 
salė, į kurią du kartus per savaitę vaikštau žaisti krepšinį. Pats miestas nėra 
didelis. Yra keli ežerai, kuriuose karts nuo karto išsimaudau :) Taip pat einu žiū-
rėti ledo ritulio varžybas. Universitete nemokamai gali lankyti Švedų kalbos 
kursus. Tiems, kurie planuoja apsistoti Švedijoje ilgiau nei metams, labai pa-
tarčiau vaikščioti į kursus, nes be švedų kalbos darbą susirasti yra tikrai sunku.

 Tautvydas Stukas
Jönköping University, 
Strategic Entrepreneurship (Master)

Daugiau informacijos rasite www.kastu.lt

Ignas Stankevicius
Jönköping University,
International Logistics and Supply Chain Management (Master)

„Baigęs bakalauro studijas Lietuvoje, panorau pažinti pasaulį ir tuo pačiu pa-
gilinti savo žinias. Šiam tikslui pasirinkau netolimą, tačiau labai įdomią šalį – 
Švediją. Pirmosios dienos svetur nebuvo itin sudėtingos, galbūt dėl to, kad jau 
turėjau patirties gyvenant savarankiškai be “mamos kotletų” ir galbūt dėl uni-
versiteto atmosferos, kuri buvo superinė. “Kick-off week” - vienas svarbiausių 
momentų, norint susipažinti su būsimais grupiokais bei “įsisukti” į universite-
to gyvenimą. Paskaitose nebūdavo laiko miegoti, jos būdavo interaktyvios ir 
tikrai įdomios.
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siorientuoti pagal kintančią darbo rinką ir jos 
poreikius ir ugdyti būtent tokius specialistus, 
kokie šiuo metu yra reikalingi.
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SUOMIJA
Švietimo sistema

Faktai

Pragyvenimas
Pragyvenimas Suomijoje yra brangesnis negu Lietuvoje. Vis 
dėlto, universitetai padeda studentams rasti dalinį darbą. 
Paprastai universitetai neturi savo bendrabučių, tačiau siūlo 
apgyvendinimo bendrovių paslaugas, kurios siūlo būstus stu-
dentams. Būsto kainos siekia 300 EUR / mėnesiui.

Studijos Suomijoje yra 
NEMOKAMOS

Suomijos švietimo 
sistema yra viena 

pasaulyjeVienas iš Suomijos pranašumų – stiprūs tarptautiniai ryšiai. Vis 
daugiau  programų anglų kalba ir nuolatiniai Suomijos moks-
lininkų pasirodymai pasaulio mokslo naujienose daro Suo-
miją pasaulio mokslo centru ne vienoje srityje. Nors studijos 
Suomijoje nėra lengvos, o studentams keliami aukšti stojimo 
reikalavimai (pradedant stojimo egzaminu), lengviau pasiekti 
gerų rezultatų padeda akademinė laisvė, saviraiškos galimybė 
bei hierarchijos tarp studentų ir dėstytojų nebuvimas. Suomi-
jos universitetai skirstomi į universitetus ir taikomųjų mokslų 
universitetus – pastaruosiuose sustiprintas dėmesys telkiamas 
būtent į tyrimus ir praktinį žinių panaudojimą.

Suomijos 
ekosistema  – viena 

SVEIKIAUSIŲ

Siekiantiems tobulinti savo 
įgūdžius, Suomija siūlo 
pačius inovatyviausius 

sprendimus

PAŽANGIAUSIŲ

Suomija – ne tik viena 
pažangiausių, bet ir vie-
na taikiausių valstybių

/zipfmwww.zipfm.lt

Štai ji!

tau reikia
muzikos ir
pramogos.
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Pasirinkau studijas užsienyje, nes mano vizija buvo dirbti tarptautinėje įmonė-
je. Mano nuomone, studijos užsienyje suteikia begalę naujų patirčių ir praplečia 
akiratį.Šiuo metu dirbu „Danske Bank“ globalių paslaugų centre. Vadovauju ko-
mandai, kuri atsakinga už informacijos parengimą „Danske Bank“ klientus aptar-
naujantiems vadybininkams Danijoje. Mes atliekame įvairius skaičiavimus ir pa-
ruošiame kitą vertingą informaciją apie „Danske Bank“ klientų finansinę situaciją, 
kad banko vadybininkas su klientu galėtų tai aptarti ir suteikti profesionalią kon-

sultaciją paskolų klausimais. Per gana trumpą laiko tarpą (1,5 metų) tapau komandos vadovu.

Studijos užsienyje labai praplėtė mano požiūrį į skirtingas kultūras. Studijavau Danijoje, apsuptas žmonių iš 
įvairiausių pasaulio kampelių, pradedant nuo Latvijos, Estijos ir baigiant Portugalija, Afrika ir Kinija. Viena vertus, 
„Danske Bank“ yra Skandinaviškas bankas, šios įmonės kultūra ir vertybės yra labai artimos ir svarbios man, 
kaip darbuotojui. Skandinaviška organizacinė kultūra buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, kodėl pasirinkau dirb-
ti būtent čia. Antra, studijų užsienyje metu įgytas tarpkultūrinis supratimas labai praverčia dirbant globaliose 
komandose „Danske Bank“, kuomet kasdien tenka bendrauti su tiesiogine vadove Danijoje ir kolegomis iš skir-
tingų pasaulio šalių.

Svarstantiems studijuoti užsienyje patarčiau jokiais būdais nebijoti ir vienareikšmiškai tai padaryti. Galiu prisi-
pažinti, kad pradžioje turėjau abejonių, ar išvykti, ar ne. Dabar tikrai žinau, - būčiau gailėjęsis, jei 12-oje klasėje 
nebūčiau priėmęs šio sprendimo.

Aleks Jokubauskas
Studijavo: Aarhus University, International Business and Economics

Dirba: Danske Bank - GSL, Skyriaus vadovas

Studijų įtaka ateities karjerai

Esu labai patenkintas sprendimu vykti studijuoti į UK. Sprendimą priimti nebuvo 
sunku - nors mokyklos metais niekada ir neplanavau išvykti iš Lietuvos, tačiau 
atėjus laikui rinktis, mane sudominusių studijų programų Lietuvoje neatsirado - 
ieškojau gan specifinių populiariosios muzikos mokslų, todėl ir išvykau į salą pas 
Bitlus - ten, kur visa tai ir prasidėjo!

Džiaugiuosi todėl, jog ten iš tiesų išmokau daug naujų dalykų, kuriuos kasdien 
pritaikau savo darbinėje veikloje! Dažnai, ypač pirmais metais, išstumtas iš savo 

komforto zonos bei „nuleistas ant žemės“, išmokau į ją sugrįžti net ir supamas svetimos aplinkos, įgavau darbo 
užsienyje patirties, o visų svarbiausia – mane lydi šimtai puikių prisiminimų, patirtų su įvairiausių kultūrų drau-
gais iš viso pasaulio! Jau net nebekalbu apie savo specialybės niuansus - originalią mano muziką man įrašinėjo 
saksofonistas, grojęs su Ray Charles, Madonna ar Robbie Williamsu. How cool is that?

Baigęs studijas ir  bendraudamas su savo bendraamžiais, likusiais studijuoti Lietuvoje, nuoširdžiai jaučiausi it 
laimėjęs loterijoje - anksčiau įgijau išsilavinimą, ipraplėčiau akiratį, turiu draugų visame pasaulyje ir t.t. Reko-
menduoju išdrįsti ir pabandyti!

Titas Motuzas
Studijavo: University of Huddersfield, Music Technology and Popular Music

Dirba: ZIP FM „Radistų“ laidos redaktorius, „ZIPsteriai“ laidos vedėjas

Visada svajojau apie finansinę laisvę ir keliones. Studijuoti užsienyje skam-
bėjo kiek egzotiškai, kadangi mokiausi rajono mokykloje. Draugas išvyko 
studijuoti į Daniją ir buvo sužavėtas kultūra, mokymo sistema ir žmonių 
įvairybe. Per daug negalvojęs, nusprendžiau studijuoti Danijoje.

2013 metais paleidau Despreneur, internetinį žurnalą ir akademiją su dizai-
nu susijusiems verslininkams. Projektas per trejus metus sulaukė daugiau 

nei 2 milijonų skaitytojų iš viso pasaulio. Projektą pardaviau 2016 vasarą. 2014 metais su Paula Bo-
rowska parašėme Mobile Design Book, knygą apie mobilų dizainą. Knyga buvo parduota daugiau nei 
1000 kartų. 

Nuo 2015 rašau apie smulkų verslą, dizainą, netradicinį gyvenimo būdą ir turinio marketingą į Forbes, 
The Huffington Post, The Next Web, Observer ir kitus online žurnalus. 2016 metais su Justu Markum ir 
Yuri Burchenya įkūriau Just&Tom turinio marketingo agentūrą. Dirbame su startuoliais ir smulkiaisiais 
verslais iš Lietuvos, Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės. 

Tomas Laurinavičius
Studijavo: Business Academy Aarhus, Multimedia Design & Communication

Dirba: Dirbu sau. Blogger, entrepreneur

Nuo 2013 keliauju po 
pasaulį be pastovios 
gyvenamos vietos. 

Teko pagyventi Budapešte, Bulgarijoje, 
Bukarešte, Kuala Lumpure, Singapūre, 
Balyje, Filipinuose, Vietname, Tailande, 
Kalifornijoje, Londone, Sidnėjuje, Kam-
bodžoje, Tokijuje, Milane. Šiuo metu esu 
Lifestyle Entrepreneur ir Blogger’is. 

Turiu savo tinklaraštį tomaslau.com, kur 
mokau žmones kaip pradėti savo tinkla-
raštį, kaip optimizuoti savo gyvenimo 
būdą, kaip pradėti verslą ir kaip keliauti 
po pasaulį neribotam laikui. Mano tikslas 
įgalinti 1 milijoną žmonių pakeisti gyveni-
mo stilių į geresnį.
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Studijų įtaka ateities karjerai

Jau būdamas 10-toje klasėje žinojau, kad tikrai išvažiuosiu studijuoti į už-
sienį.

Kai Lietuvoje baigiau dvylika klasių, buvau lyg ant sparnų - su noru bėgti iš 
Lietuvos. Buvau ištroškęs naujovių. Išvažiavimas studijuoti į Danijos Tech-
nikos Universitetą buvo geriausias sprendimas pasiekti tas naujoves. Nauja 
kultūra, nauji žmonės, nauja mokymo įstaiga bei nauja švietimo sistema – 

labai įdomu! Iš Danijos sėmiausi viską, ką tik galėjau! Po dviejų metų studijų Danijoje, išvykau pagal 
studentų mainų programą studijuoti į geriausią Lotynų Amerikos universitetą Meksikoje – Tecnologico 
de Monterrey. Tai buvo vienas iš didžiausių mano gyvenimo išbandymų dėl kurio didžiuojuosi savimi, 
nes Meksika man davė labai daug savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi.

Po mainų programos Meksikoje labai pradėjau ilgėtis Lietuvos...patriotizmas labai stipriai sužibo many-
je. Tad iškart grįžau į Lietuvą ir atsidariau UAB :) 

Šiuo metu ir gyvenu Lietuvoje bei plėtoju savo verslą. Studijų užsienyje įtaka tikrai labai labai labai 
didelė! Jos man suteikė labai didelį pasitikėjimą savimi. Įrodžiau sau, kad galiu išeiti iš komforto zonos 
ir pasiekti to ko noriu! Plius - studijavau mechanikos inžinerijos studijas, kas man ir suteikė galimybę 
kurti savo verslą ir užsiimti projektavimu.

Lukas Perminas
Studijavo: DTU - Technical University of Denmark. 
Mechanical Engineering and Industrial Design

Dirba: UAB Perlukas įmonės direktorius ir Auto Moto Parkas vadovas

Patarimas paprastas - jeigu svarstai apie studijas 
užsienyje, tai jau parodo, kad vienu žingsniu esi 
priekyje kitų! Kitas žingsnis - nieko nelaukdamas 
kraukis lagaminus ir skrisk!
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2008 - 2010 Business Academy Aarhus, 
Danija - Multimedia Design & Communication, AP Degree

2011 - 2014 ArtEZ Institute of Arts, 
Olandija - Art & Crossmedia Design, BA Degree

Studijų pasirinkimą užsienyje įtakojo mokyklos laikų draugių svajonė - trise 
planavom stoti ir studijuoti svetur. Galų gale likau tik aš. Tuomet ir įšvažiavau su savo laimingu bilietu 
studijuoti į Daniją. Studijas užsienyje pasirinkau dar ir todėl, kad Lietuvoje tuo metu nebuvo specialybės, 
kuri atitiktų mano norą - suderinti meną ir verslą. Studijavimas menų programą verslo akademijoje man 
atrodė kaip tobula galimybė. Tuo metu tai buvo ganėtinai nauja specialybė ir akademijoje į kurią įstojau. 
Tai buvo nauja ne tik mums, studentams, bet ir patiems dėstytojams. Be to, tai buvo tik 2 metų programa, 
kas, atrodo, yra pakankamai trumpas laiko tarpas studijoms. Bet pakankamai ilgas įgyti patirties bei su-
prasti, ar tai yra tikrai tai, ką norėsiu veikti toliau. 

Šiuo metu gyvenu Vokietijoje, Köln mieste. Kol kas dirbu kaip ‚Art Director‘ kompanijoje, kuri realizuoja lėktu-
vų ir sraigtasparnių operacijas/skrydžius (Vendana GmbH). Nuo Liepos 1-os pradedu naują darbą kūrybinėje 
reklamos agentūroje (TabMo GmbH), kuri padeda valdyti perkamąjį procesą mobiliuoju telefonu. Turėsiu įkur-
ti kūrybinę grupę Kiolne, nes šiuo metu jos egzistuoja tik Paryžiuje ir Londone. Tai šioks toks iššūkis. 

Gintarė Kaveckaitė
Studijavo: Business Academy Aarhus, Denmark

Dirba: Vendana GmbH, Art Director, Grafinio Dizaino skyrius

Mano patarimas: jei turite galimybę studijuoti - 
būtinai ja pasinaudokite. Galbūt tai nebus tai, ko jūs 
tikitės, bet tuomet bent jau žinosite ko nenorite. Ir 
svarbiausia - have fun! :) 
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Kai kurie žmonės būdami 27-erių turi daug didesniu 
pasiekimų nei aš, bet kiekvienas savo keliu eina skir-
tingai. Aš nežinodama, ką ir ko tiksliai noriu po mo-
kyklos baigimo, būdama 18-os, išvažiavau į Daniją ir 
nuo to laiko gyvenau lyg linksmuosiuose kalneliuose: 
studijos Danijoje, praktika Meksikoje, grįžimas į Lietu-
vą ir bandymas mokytis VGTU Nekilnojamo Turto Va-
dybą, Au-Pair pertrauka Maljorkoje, grįžimas į studijas 
Olandijoje, Erasmus Lenkijoje, kita praktika Kölne, na 
ir tolesnis gyvenimas Vokietijoje keičiant darbovietes 
ir pozicijas.

Danija nebuvo mano šalis. Galbūt todėl, kad pasirink-
tos studijos nebuvo tai, ko iš tiesų norėjau, gal todėl, 
kad žmonės ten man per daug mandagūs ir viskas per 
daug tobula. Tačiau ji man atvėrė galimybes į plates-
nius vandenis.

Olandija man buvo vieta, kur atradau tai, kas man iš 
tiesų patinka ir ką norėčiau veikti toliau. Manau, di-
džiausias pasiekimas ir buvo atrasti, ką noriu veikti 
gyvenime. Po to jau viskas klostosi savaime - kilimas 
laipteliais aukštyn. 

Manau studijos užsienyje tikrai įtakojo mano karjeros 
vystymąsi. Nors tapti grafiniu dizaineriu gali ir nieko 
nebaigęs, turėdamas kompiuterį ir interneto prieigą. 
Tačiau studijos yra ne tik diplomas, ir ne tik tai, ką tu 
gali daryti jas baigęs. Jos yra kur kas daugiau - kitų 
kultūrų pažinimas, tarptautinis draugų ratas visam gy-
venimui, baimių įveikimas, savarankiškumas, dėstyto-
jų patarimai bei patirtis, žvelgimas į profesinę sritį iš 
kitos pusės, kelionės, platesnis akiratis, naujos idėjos. 
Be šių studijų aš tikrai nebūčiau tuo, kas esu dabar.

Kai vis dar mokaisi 
mokykloje, studijos 
užsienyje skamba kaip 
svajonė - atitrūkimas 
nuo tėvų, tarptautiniai 
draugai, nemokamas 
mokslas.
Bet reikia nepamiršti, kad tai taip pat 
galimi finansiniai sunkumai, kalbos 
barjeras, kultūrų skirtumai, emociniai 
išgyvenimai esant toli nuo šeimos ir 
draugų. Turi būti pasiruošęs visiems 
galimiems iššūkiams. Jei esi - tai vienas 
iš geriausių patirčių, kurios gali nutikti 
tavo gyvenime. 

Jei, kas manęs paklaustų (ir būna pa-
klausia): Ar nesigaili išvažiavus mokytis 
svetur? Mano atsakymas būtų: NE! Nes 
be to nebūčiau ten, kur esu dabar. Da-
bar esu laiminga žinodama savo kelią. 



Įstoti paprasta!
Kiekvienas gali studijuoti užsienyje!

Išsirink studijų 
programą1

Užsiregistruok 
www.kastu.lt ir pasirink 
norimą šalį, aukštąją 
mokyklą bei studijų 
programą.

Negali apsispręsti, 
kokia profesija skirta 
būtent TAU? 

Esame paruošę profesinio 
orientavimo testus, 5 valandų 
trukmės išsamius video 
kursus ir patarimus, kurie 
padės tau išsirinkti. 

Juos rasi www.kastu.lt

28

Užpildyk 
stojimo anketą2 Patvirtink anglų 

kalbos žinias3

Stodamas per Kastu, priklausomai 
nuo pasirinktų aukštųjų, turi 
galimybę rinktis iš trijų anglų 
kalbos žinių patvirtinimo būdų:

1. Išlaikyk nemokamą Kastu 
anglų kalbos testą.

2. Išlaikyk anglų kalbos Brandos 
egzaminą ir/arba mokykis anglų 
kalbą B2 lygiu mokykloje bei 
turėk reikiamą vidurkį.

3. Išlaikyk IELTS arba TOEFL testą

Kokie testai yra pripažįstami 
Tavo pasirinktoje aukštojoje, 
gali sužinoti www.kastu.lt

Stojant į Nyderlandus už-
tenka mokytis anglų kalbą 
mokykloje ir išlaikyti anglų 
kalbos valstybinį brandos 
egzaminą. 
Egzamino rezultatas neturi įtakos 
stojimui.

Tavo užduotis – kuo tiksliau 
užpildyti elektroninę stojimo 
anketą* – parašyti motyvacinį 
laišką, gauti rekomendaciją iš 
mokyklos ar universiteto ir įkelti 
visus reikalingus dokumentus. 
Anketą su visais reikalingais 
dokumentais reikia išsiųsti 
iki stojimo termino pabaigos! 
Reikalingus dokumentus ir 
terminus rasi 31 psl.

*Stojimo anketa yra pildoma 
www.kastu.lt
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Užpildęs tik vieną KASTU stojimo anketą, galėsi stoti į

5 SKIRTINGAS ŠALIS ir rinktis iš

5000 STUDIJŲ PROGRAMŲ

Stojimas per KASTU yra

NEMOKAMAS

KASTU organizuojamas stojimo procesas yra 

PAPRASTAS, 
SUPRANTAMAS, 
PATIKIMAS
Tuo jau pasinaudojo daugiau nei 5000 žmonių iš 
visos Lietuvos 

...o kas toliau?
Gegužės – liepos mėnesį gausi atsakymą, kad esi priimtas. Tada švęsi kelias dienas ir 
pradėsi ruoštis didžiausiam gyvenimo nuotykiui – STUDIJOMS UŽSIENYJE!

Daugiau informacijos rasite www.kastu.lt

Stojimo kalendorius
Norint studijuoti užsienyje labai svarbu žinoti terminus iki kada 
galima užpildyti ir išsiųsti stojimo anketą!

Stojimai į bakalauro ir tęstines studijas

Stojimai į magistro studijas

PARAIŠKOS TEIKIMO DATA

PARAIŠKOS TEIKIMO DATA

Pagrindinis stojimas į Anglijos ir Suomijos aukštąsias mokyklas

Pagrindinis stojimas į Danijos aukštąsias mokyklas

Pagrindinis stojimas į Olandijos ir Švedijos aukštąsias mokyklas

Žiemos stojimas (mokslai prasideda vasario mėnesį)

iki sausio 10 d.

iki kovo 1 d.

iki balandžio 1 d.

iki lapkričio 15 d.

Pagrindinis stojimas į Danijos aukštąsias mokyklas

Pagrindinis stojimas į Anglijos, Olandijos ir Švedijos aukštąsias mokyklas

Žiemos stojimas (mokslai prasideda vasario mėnesį)

iki balandžio 15 d.

iki rugsėjo 25 d.

Reikalingi dokumentai

Bakalauro Tęstinės Magistrantūros

Pasas/ID kortelė

Brandos atestatas ir brandos atestato priedas*

Bakalauro diplomas su priedėliu**

Universitete išklausytų dalykų aprašymai, pažymiai 
ir ECTS kreditų išrašas

Motyvacinis laiškas

Rekomendacinis laiškas mokytojo, klasės auklėtojo, 
mokyklos direktoriaus, dėstytojo ar dekano

Rekomendacinis laiškas iš darbdavio būtų 
privalumas

Gyvenimo aprašymas (CV)

Studijos

Stojantieji į tam tikras meno programas turi atsiųsti savo darbų pavyzdžius arba atlikti jiems pateiktas stojimo užduotis.
Dokumentai privalo būti pateikti anglų kalba. Jei dokumentas nėra angliškas, jį reikia išversti.
*Kol neturi brandos atestato, reikia pateikti 11 klasės metinius pažymių vidurkius ir 12 klasės I - ojo semestro pažymių vidurkius 
bei dalyko išklausytų  valandų skaičių.
**Jei jo dar negavai, prie stojimo anketos turi pridėti universitete išklausytų dalykų aprašymus, pažymius ir ECTS kreditų išrašą.

būtų privalumas būtų privalumas būtų privalumas
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iki vasario 25d. (Aalborg University)

iki kovo 10 d. (Aarhus University)



Patarimai
Norint studijuoti užsienyje labai svarbu žinoti terminus iki kada 
galima užpildyti ir išsiųsti stojimo anketą!

Skirk daug laiko
Studijų programos pasirinkimas yra vienas 
iš svarbiausių sprendimų tavo gyvenime. 
Nuo jo priklauso kokios srities specialistas 
būsi ateityje, kokį darbą dirbsi, kaip gyven-
si. Todėl patariame skirti daug dėmesio 
tinkamos studijų programos pasirinkimui. 
Nesivaikyk madų, nestok, kur stoja visi. Pa-
sistenk suprasti save – kas tu esi ir su kuo 
nori sieti savo ateitį!

Mūsų puslapyje www.kastu.lt rasi daug nau-
dingų patarimų ir profesinio orientavimo tes-
tų, kurie tau padės apsispręsti.

Atlik namų darbus
Išsirink šalį, kurioje norėtum studijuoti – 
pasidomėk studijų kaina ir šalies švietimo 
sistema. Surask norimas studijas siūlančius 
universitetus – pasidomėk tarptautinių 
studentų studijomis ir gyvenimu. Kastu 
pagalba kasmet studijuoti išvyksta daugy-
bė lietuvių. Paskaityk jų atsiliepimus www.
kastu.lt, o norėdamas sužinoti dar daugiau, 
parašyk jiems el. laišką.

Prieš stodamas surink kuo daugiau informaci-
jos apie šalį, studijų programą ir universitetą!
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Sakyk „ne“ 
paskutinės minutės 
sprendimui
Nors atrodys kad iki deadline‘o yra likę 
daug laiko, nelauk paskutinės minutės ir 
išsiųsk stojimo anketą prieš pasibaigiant 
terminui. 

Taip būsi užtikrintas, jog tikrai viską spėjai, 
patirsi mažiau streso ir galėsi ramiai laukti 
stojimo rezultatų.

Pamatyk universitetą 
savo akimis
Kartu su Kastu komanda turi galimybę 
nuvykti aplankyti užsienio universitetus 
ir pamatyti, kaip juose vyksta paskaitos 
bei verda studentiškas gyvenimas. Galėsi 
pasivaikščioti universiteto koridoriais, pa-
bendrauti su dėstytojais ir studentais bei 
pajusti visą studijų aplinką. Kelionė Tau 
leis įsitikinti, ar tikrai nori savo studijų 
metus praleisti užsienyje!

Įvertink finansus
Rinkdamasis studijas užsienyje įvertink 
savo finansines galimybes, apskaičiuok 
ar galėsi skirti pinigų kelionei, būstui, 
maistui ir kitoms išlaidoms. Pradedant 
studijas būtina turėti santaupų, kurios 
tau leistų pragyventi bent 4-6 mėne-
sius. Kai įsitvirtinsi, galėsi nesunkiai de-
rinti studijas su studentiškais darbais:)



KASTU eurotrip -
Danija, Olandija

Prisijunk prie KASTU EUROTRIP kelionių 
į Olandiją ir Daniją

Kelionių laikas:
Olandija – Spalis ir Balandis
Danija – Lapkrtis ir Vasaris

Kelionės kaina

Į kainą įeina:
• Kelionė pirmyn ir atgal
• Dalinis maitinimas
• Nakvynė Danijoje/Olandijoje
• Ekskursijos į 4-5 universitetus
• Apsilankymas Berlyne

Sek naujienas kastu.lt arba KASTU Face-
book paskyroje ir pirmasis sužinok apie 
keliones!

Net 90% dalyvių po kelionės 
lengviau apsisprendžia dėl 
savo stojimų.

Net 5 dienos nuotykių, ekskursijos po aukštąsias mokyklas ir pilnas autobusas geros nuotaikos

tik 150 EUR
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We offer 11 full-time Bachelor’s 
programmes entirely in English, with an 
international focus:

 ● European Studies (ES)
 ● Industrial Design Engineering (IDE)
 ● International Business and 

Management Studies (IBMS)
 ● International Communication 

Management (ICM)
 ● International Financial Management 

and Control (IFMC)
 ● International Sport Management (ISM)
 ● Law
 ● Process and Food Technology (PFT)
 ● Public Management (PM)
 ● Safety and Security Management 

Studies (SSMS)
 ● User Experience Design (UXD)

You can take the following three Master’s 
degree programmes on a full-time or part-
time basis. They are also taught entirely in 
English with an international focus:

 ● Master of Financial Management and 
Control (MFMC)

 ● Master of Business Administration 
(MBA)

 ● Master in International 
Communication Management (MICM)

We also offer an English Language 
Preparatory School for those would like 
to improve their English language skills 
before starting a bachelor’s or master’s 
programme of The Hague University of 
Applied Sciences or at other institutions 
of Higher Education in the Netherlands.

During the summer and winter students 
from all over the world join us to explore 
society’s future in the United Nations City 
of Peace, Justice and Security. Our The 
Hague Summer School and The Hague 
Winter School programme is a cutting 
edge 2- or 4-week modular course that 
looks at solving global issues through 
connecting the public and private sectors. 
It is currently the only summer school in 
the Netherlands focusing on this subject.

thehagueuniversity.com
Visit us:

Follow us:

Let’s change! 
Let’s change. You. Us. The World. That’s our message at 
The Hague University of Applied Sciences (THUAS).

We want to empower students to change and improve 
the world we live in, but this can only happen if we work 
together – if we evolve and change. We educate our 
students to ‘think outside the box’ and apply these new 
perspectives and solutions to make changes to our world.

THUAS is an innovative environment where almost 26,000 
students from more than 140 different countries and over 
300 exchange partners come together every day.

Our global, innovative attitude is reflected throughout 
our curricula and in our four central themes: The Next 
Economy, Quality of Life: People and Technology, Good 
Governance for a Safe World and Connected Learning.



Dažniausiai užduodami 
klausimai

Kokius brandos egzaminus 
reikia laikyti, kad galėčiau 
mokytis užsienyje?

Stojant į užsienio aukštąsias mokyklas laikomi 
brandos egzaminai neturi didelės įtakos. Spren-
dimui, ar tave priimti, daugiau įtakos turi tavo 
pažymių vidurkiai. Tačiau ir pažymiai nėra svar-
biausias kriterijus priimant galutinį sprendimą 
(Įdomu, kokie gi tie svarbiausi kriterijai? Skaityk 
kitą klausimą!).

Kas yra svarbiausia stojant 
į užsienio   aukštąsias mo-
kyklas?

Svarbiausia yra teisingai užpildyti stojimo anke-
tą bei parašyti gerą ir išsamų motyvacinį laišką. 
Dauguma užsienio aukštųjų mokyklų didžiausią 
dėmesį kreipia ne į tavo pažymius, o į tavo asme-
nines savybes. Jei rašydamas motyvacinį laišką 

Kartu su anketa reikia atsiųsti motyvacinį laiš-
ką, rekomendaciją, pažymių išrašą bei ID/paso 
kopiją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad stojant į kai 
kurias programas reikia atsiųsti ir papildomus do-
kumentus, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymą (CV) 
arba savo darbų pavyzdžius stojant į menus (tiks-
lų reikalingų dokumentų sąrašą gali rasti 31 psl).

Kokius dokumentus reikia 
atsiųsti  kartu su anketa?

1

2

atskleisi visas savo stipriąsias puses ir parodysi 
susidomėjimą savo pasirinkta sritimi, aukštosios 
atstovai, atsižvelgdami į stiprią tavo motyvaciją ir 
pasiryžimą siekti užsibrėžtų tikslų, tave priims ir 
padės tapti pasirinktos srities specialistu. Stojant 
į užsienio aukštąsias mokyklas taip pat labai svar-
bu gerai mokėti anglų kalbą. Tavo anglų kalbos 
žinių lygį parodys išlaikytas anglų kalbos testas.

3

36

Kiek programų/šalių galiu 
rinktis vienoje  anketoje?

Su viena Kastu anketa gali stoti iš karto į visas mūsų 
atstovaujamas šalis ir rinktis virš 20 skirtingų studi-
jų programų. Stojimas per Kastu yra NEMOKAMAS.

Ar įmanoma gauti stipendiją?

Gerai besimokantys studentai Anglijoje (priklauso-
mai nuo universiteto) gauna stipendijas, daugiau 
informacijos www.kastu.lt.

Kitose šalyse stipendijų nėra, tačiau bakalauro ir 
magistro studijos Danijoje, Švedijoje ir Suomijoje 
yra nemokamos. Anglijoje ir Nyderlanduose yra 
galimybė palankiomis sąlygomis gauti studijų pa-
skolą, kuri padengs visą studijų mokestį. Danijoje 
ir Nyderlanduose visi dirbantys studentai gali gauti 
valstybės paramą.

Kokios yra galimybės  susi-
rasti  studentišką darbą stu-
dijų metu?

Dauguma lietuvių, studijuojančių užsienyje, sten-
giasi susirasti darbą. Darbo paieška gali užtrukti, 
o rezultatai priklausys nuo to, kaip aktyviai ieško-
si, nuo miesto, kuriame gyvensi ir nuo darbo rin-
kos. Studentams paprastai užtenka dirbti 2-3 va-
landas per dieną, kad jie galėtų padengti didžiąją 
dalį svarbiausių pragyvenimo išlaidų. Kaip teigia 
studentai, toks darbo krūvis jų labai nevargina ir 
yra nesunkiai suderinamas su studijomis.

NE. Kartu su tavimi studijuoti vyks ir kiti lietuviai, 
su kuriais turėsi galimybę susipažinti dar stojimo 
proceso metu. Nuvykęs susipažinsi ir su kitais stu-
dentais, kurie kaip ir tu atvyko studijuoti į naują, 
nepažįstamą šalį ir ieško draugų. Taip pat, visuose 
universitetuose yra tarptautinių studijų skyriai, 
kurie tau padės iškilus bet kokiai problemai. Uni-
versitetuose studentai nuolatos sugalvoja įvairios 
veiklos ir pramogų. Taigi, jei būsi aktyvesnis, tikrai 
susirasi daugybę naujų draugų. Be to, šiuolaikinės 
technologijos, kaip Viber ar Facebook, Tau leis pa-
laikyti ryšį su mylimais žmonėmis likusiais Lietu-
voje, kad ir kur bebūtum.

Ar išvažiavęs studijuoti į už-
sienį  aš būsiu visiškai vienas?

7

6

5

TURI DAUGIAU 
KLAUSIMŲ? 
Drąsiai kreipkis į KASTU konsultantus arba 
ateik pas mus į svečius!

Daugiau informacijos rasite www.kastu.lt
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17 dalykų

Gyvendamas kitoje šalyje kasdien patirsi naujus iššūkius ir pažinsi save visiškai iš 
naujo. Mokysiesi, plėsi akiratį, išmoksi priimti, kad ne viskas yra taip, kaip tu iki šiol 
galvojai. Ne kartą gausi karčių gyvenimo pamokų, padėsiančių tau augti. Visos šios 
patirtys ir pamokos padės tau vystytis kaip asmenybei.

Neretai teks ilgėtis namų, tačiau tuo pat metu kursi naujus prisiminimus, kurie su 
tavimi pasiliks visam gyvenimui. Pasileidęs į naują kelionę tikrai patirsi šiuos 17 
dalykų, kurie pakeis tave ir tai, kaip matai pasaulį visam laikui.

Adrenalinas tampa tavo 
gyvenimo dalimi

Nuo tos akimirkos, kai nusprendi kraustytis gyven-
ti svetur, tavo gyvenimas prisipildo galingų emoci-
jų: kasdien reikia mokytis, improvizuoti, susidoroti 
su netikėtomis situacijomis… Visi tavo pojūčiai 
paaštrėja ir kurį laiką žodis „rutina“ pradingsta iš 
tavo žodyno, užleisdamas vietą netikėtumams, 
sukeliantiems tavo gyvenime adrenalino protrūkį. 
Naujos vietos, nauji įpročiai, nauji žmonės, nauji 
iššūkiai. Pradėti visą gyvenimą statyti iš naujo tu-
rėtų būti baisu, tačiau visai neilgai trukus tai tam-
pa malonia patirtimi.

Tu nebekalbi tik viena kalba

Kartais netyčia išsprūsta žodis kita kalba, o kar-
tais gali sugalvoti tik vieną tobulą žodį situacijai 
apsakyti, bet jis pasirodo yra ne ta kalba, kurią 
supranta tavo pašnekovas. Kasdien naudoda-
mas ir girdėdamas užsienio kalbą (ar kelias) tuo 
pat metu išmoksti naujus dalykus ir pamiršti tai, 
ką jau mokėjai. Vienu metu ir bandant įsisavinti 
kuo daugiau naujos kalbos, ir stengiantis ben-
drauti ir skaityti gimtąja kalba, kad jos neužmirš-
tum, kartais kalbos persipina ir susimaišo į vieną 
tik tau būdingą kalbų „miksą“.
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Žinai, jog svarbiausia ne „kur“ 
bet „kada“ ir „kaip“

Giliai viduje žinai, jog ilgiesi ne vietos, bet to keis-
to ir magiško sutapimo, kai atsiduri tinkamoje vie-
toje, tinkamą akimirką ir su tinkamais žmonėmis. 
Po gabaliuką tavęs yra visur, kur tau teko lankytis, 
būti ar gyventi, tačiau kartais tik grįžti į tą pačią 
vietą negana, nes ilgesį jauti ne vietai, o joje išgy-
ventoms patirtims ar sutiktiems žmonėms.

Tau trūksta (bet tuo pat metu 
turi per daug) žodžių

Kai kas nors pasidomi tavo naujuoju gyvenimu, tau 
pristinga žodžių perduoti visa savo patirtį. Bet vis 
tik vėliau, vidury kasdienio pokalbio, kažkas tau 
primena apie „tą kartą kai…“ ir tau reikia prikąsti 
liežuvį, kad neužvaldytum viso pokalbio savo is-
torijomis apie gyvenimą svetur ir nepasirodytum 
kaip pretenzingas pagyrūnas.

Tu keitiesi

Esame tikri, kad tau teko girdėti apie gyvenimą 
keičiančias keliones. Ir tai nėra tik kažkoks banalus 
posakis – gyvenimas svetur yra kelionė, kuri iš es-
mės pakeičia tavo gyvenimą ir tave patį: ši patirtis 
iki pat šaknų supurtys tavo įsitikinimus ir baimes. 
Dauguma svetur gyvenančių studentų savo spren-
dimą išvykti gyventi į kitą šalį laiko kertiniu spren-
dimu, kuris suteikė jiems reikiamas savybes padė-
jusias priimti visus po to sekusius sprendimus ir 
įveikti visus iššūkius. Galbūt iškart tu to ir nesu-
prasi, tačiau pažiūrėjęs į praėjusius savo gyvenimo 
svetur metus iš perspektyvos tikrai pamatysi kaip 
smarkiai patobulėjai, sustiprėjai ir pasikeitei.

Išmoksti būti kantrus ir prašyti 
pagalbos

Kai gyveni svetur, net paprasčiausios užduotys gali 
tapti iššūkiu: susitvarkyti dokumentus, rasti reikiamą 
žodį, žinoti, kuriuo autobusu važiuoti. Visada išky-
la streso ir nerimo akimirkų, bet greit išmoksti būti 
joms kantresnis nei kada galvojai kad galėtum būti. 
Po mažu priimi faktą, jog prašyti pagalbos yra neiš-
vengiama. Natūraliai išsivysto įprotis pasitikėti kitais 
žmonėmis ir jų gerumu.

Pradedi suprasti, kad drąsa yra 
pervertinama

Daugybė žmonių tau kartos, koks tu drąsus – jie irgi 
norėtų išsikraustyti gyventi svetur, jei jiems nebūtų 
taip baisu. O tu, nors tau tikrai buvo baisu priimant 
šį sprendimą, žinai, kad drąsa lėmė tik 10%  tavo 
sprendimo, likę 90% buvo susiję su tuo, kad tu to 
tiesiog norėjai visa širdimi. Nuo tos akimirkos kai 
nusprendžiame kažko imtis, mes daugiau nebesa-
me nei bailiai, nei drąsuoliai. Mes tiesiog imamės 
veiksmų ir paeiliui susidorojame su visais iššūkiais, 
kuriuos mums pametėja mūsų pasirinkimai.

Laikas matuojamas trumpomis 
akimirkomis

Toks jausmas lyg žiūrėtum pro važiuojančios 
mašinos langą, viskas už tavęs juda iš lėto, ta-
čiau dalykai esantys priekyje atlekia stulbinan-
čiu greičiu. Viena vertus, tave pasiekia naujienos 
iš namų – gimtadieniai, kuriuos praleidai, žmo-
nės, kurie išėjo tau nespėjus atsisveikinti, šven-
tės, kuriose negalėsi sudalyvauti. Kita vertus – 
tavo naujasis gyvenimas lekia tiesiog pašėlusiu 
tempu. Laiko tėkmė tampa tokia deformuota, 
kad išmoksti ją dalinti į mažytes apčiuopiamas 
daleles, tokias kaip pokalbis Skype su savo šei-
mos nariais ar senais draugais, ar alaus bokalas 
bare su naujais.



Ir...jau nebegali atsisukti atgal

...kai jau žinai ką reiškia atsisakyti komforto ir pra-
dėti viską nuo pradžių ir kasdien stebėtis pasauliu 
bei jo įvairumu. O pasaulis juk toks didelis, beveik 
begalinis...kai visa tai supranti, pasidaro nebeįma-
noma sėdėti vietoje ir atsisakyti nuolatinio judė-
jimo ir galimybės pažinti naujas vietas ir atrasti 
naujas patirtis bei galimybes.

Ir staiga tu laisvas

Tu visada buvai laisvas, bet dabar tavo laisvė atro-
do kitokia. Dabar, kai palikai savo komforto zoną ir 
sėkmingai susikūrei gyvenimą svetur jautiesi taip, 
tarsi galėtum pasiekti bet ką. Narvelis atsidarė, tu 

ištrūkai ir nebegali nustoti skristi.

Pilną straipsnį apie 17 dalykų skaityk www.kastu.lt

STUDY IN NEWCASTLE, ONE OF 
THE UK’S TOP STUDENT CITIES
• One of the largest universities in the UK with over 34,000 students from 131 countries

• Modern campuses in the heart of Newcastle with £52 million invested in new facilities

• Choose from over 400 programmes across the faculties of Business & Law, Art & Design, 
Engineering & Environment and Health & Life Sciences

• 9th in the UK for Design and 13th for Electronic and Electrical Engineering

• Business School in the top 1% in the world thanks to dual AACSB accreditation

• 8th in the UK for sport with excellent on campus facilities

• Guaranteed low cost city centre accommodation for all students

• Lithuanian students bene� t from generous scholarships and some of the lowest 
living costs in the UK

NorthumbriaInternational

@NorthumbriaaInt

Northumbriauni

northumbria.ac.uk/international

international@northumbria.ac.uk 



Kodėl Kastu?

98,7 %
KLIENTŲ

lieka patenkinti 
KASTU paslaugomis 
ir rekomenduoja 
draugams

Kastu komanda yra aplankiusi virš 60 Europos uni-
versitetų. Mes žinome, kuo vienas universitetas ski-
riasi nuo kito, todėl galime patarti koks universitetas 
geriausias būtent Tau.

Rinkdamasis Kastu priimi saugų sprendimą. Esame 
ilgametę patirtį sukaupę profesionalai padėję įstoti 
daugiau nei 5000 žmonių.

Tarptautinė švietimo agentūra ICEF 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 ir 2016 m. Kastu įvertino kaip 
aukščiausius standartus atitinkančią organizaciją.

Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis su užsie-
nio aukštosiomis mokyklomis, todėl visas stojimo 
procesas užims mažiau laiko, bus paprastas, supran-
tamas ir patikimas.

Kastu elektroninės stojimo anketos platforma yra vie-
na pažangiausių Europoje.

Užpildęs tik vieną Kastu stojimo anketą galėsi stoti į  
6 skirtingas šalis  ir  rinktis iš 5000 studijų programų. 

Stojimas per Kastu - NEMOKAMAS.

Be to, esame jaunatviški, faini ir draugiški!
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Studijos užsienyje - vienas svarbiausių sprendimų tavo gyvenime! 

Tokį sprendimą reikia daryti atsakingai ir apgalvotai. Kastu tikslas - padėti 
ne tik įstoti, o padėti įstoti ten, kur atsivers Tavęs vertos galimybės. Ten, 
kur galėsi atrasti save ir įtvirtinti savo pranašumą.

Į visus klausimus 
pasiruošę atsakyti 
konsultantai

Julija Petrovaitė

+370 677 12333

julija@kastu.lt

Vytautas Murauskas

+370 684 44220

vytautas@kastu.lt

Laima Namajūnaitė

+370 679 44331

laima@kastu.lt

Visą informaciją 

apie studijas užsienyje rasi

www.kastu.lt

Gyvos konsultacijos:

• Vilniuje
• Kaune
• Klaipėdoje
• Šiauliuose

• Panevėžyje
• Alytuje
• Utenoje
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www.kastu.lt


