Naudingos nuorodos:
1)Brandos egzaminai.
2) Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.

www.smm.lt

3) Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.
4) Mokslo ir studijų reforma – abiturientams.
1) Išsami informacija apie mokslą ir studijas Lietuvoje.
2) Visos studijų ir mokymo programos, jų aprašai,
švietimo institucijos.

www.aikos.smm.lt

3) Galimybė užduoti klausimus specialistams ir gauti
atsakymus.
1) Įvairūs testai
2) Filmai apie profesijas
www.euroguidance.lt
3)

Įvairūs straipsniai, leidiniai

4) Profesijų aprašai
1) Geriausiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas
2) Visų aukštųjų mokyklų sąrašai ir nuorodos į jas
3) Bendrojo priėmimo taisyklės
4) Prašymų registracija
www.lamabpo.lt
5) Konkursinio balo skaičiuoklė
6) Studijų programų sąrašai
7) Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis
8) Priėmimo vykdymo datos
1) Visų aukštųjų mokyklų, kolegijų, akademijų
adresai, studijų programos, priėmimo tvarka, priėmimo
dalyvių skaičius.
2) Maksimalios metinės valstybės finansuojamų
studijų kainos.

www.mokslas.lt

3) Geriausiai eilės sudarymo tvarkos aprašas.
1) Brandos egzaminų tvarkos aprašai
2) Egzaminų užduočių pavyzdžiai
www.egzaminai.lt
3) Informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas,
egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas,
vertinimą.

1) Ankstesnių metų egzaminų užduotys, rezultatai,
rezultatų analizė
2) Aktualūs straipsniai
www.studijos.lt

3) Informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas,
kolegijas.
4) Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir
įvedę balus, galite apskaičiuoti savo konkursinį balą.
1) Nuorodos į Lietuvos universitetus, kolegijas
2) Valstybinių universitetų reitingas

www.kurstudijuoti.lt

3) Kontrolinių, egzaminų pavyzdžiai
Žurnalas „Kur stoti?“ internetu
1) Filmai apie profesijas

www.kurstoti.lt

2) Profesijų nuotraukos

www.mukis.lt

3) Naudinga literatūra karjeros planavimo klausimais
Informacija apie paskolas, studijų stipendijas,
socialines
1) Informacija kaip rašomas Europinio standarto
gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES
šalyse.

www.vsf.lt

www.karjerosmokykla.lt

2) Pateikiamos žinios apie Europass (istorija ir
dokumentai, galimybė susikurti savo CV).
1) Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų, akademijų
adresai, studijų programos, priėmimo taisyklės.
2) Informacija kaip pasiruošti studijoms, mokesčiai
už studijas, stipendijos.

www.mokslas.lt

3) Informacija apie „atvirų durų dienas“, studijas ir
darbą, stažuotės, įvairūs patarimai.
1) Įvairūs testai
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

2) Informacija apie studijas aukštosiose mokyklose,
studijas užsienyje
3) Išsamūs profesijų aprašymai
Informacija apie darbo rinkos tendencijas ir prognozes
apie profesijas
Studijos užsienyje:
1) Visa informacija apie studijas užsienyje
2) Atsakymai į visus klausimus, susijusius su
studijomis ir gyvenimu užsienyje.
Darbo paieškos, karjeros ir verslumo portalas

www.kastu.lt
www.manager.lt

www.ldb.lt

