APIE STUDIJŲ
PROGRAMAS

TAVO KALIBRO UNIVERSITETAS

GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ VADYBA (GTV)
Studijų programa skirta TAU, jei nori išmokti planuoti išteklius ir įgyvendinti Lietuvos saugumui būtinas
priemones, gebėti vadovauti kariams užtikrinant stabilumą ir taiką regione ir pasaulyje. Studijuodamas
sužinosi, kas yra šiuolaikinė ginkluotė, kokie vadybos,
ekonomikos, logistikos ir informacinių technologijų
sprendimai lemia efektyvią šalies gynybą ir jos kibernetinį saugumą. Jeigu domiesi šiuolaikinėmis vadybos ir informacinėmis technologijomis ir jų taikymo
karyboje galimybėmis, GTV programa – geriausias
TAVO pasirinkimas!

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI (TS)

Studijų programa skirta TAU, jeigu domiesi tarptautine politika, globaliais saugumo procesais, karo istorija ir teorija. Studijuodamas suprasi ir išmoksi vertinti
besiformuojančią pasaulio tvarką, Lietuvos užsienio
politiką, šiuolaikinius saugumui kylančius iššūkius:
terorizmą, kibernetines atakas, ekonomines krizes,
Afrikos, Azijos, Šiaurės Europos ir kitų regionų geopolitinę, socialinę ir ekonominę raidą. Tau dėstys Lietuvos ir užsienio ekspertai.

NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA (NSG)

Studijų programa skirta būsimiems karininkams, kuriuos domina grėsmių nacionaliniam saugumui analizė, prevencija ir valdymas. Studijuodamas sužinosi,
kaip veikia Lietuvos ir jos sąjungininkų nacionalinio
saugumo institucijos, kokiais būdais šios institucijos
valdomos ir kaip derinama jų veikla, išmoksi atlikti
grėsmių ir rizikos analizę, praktiškai taikyti strateginio
planavimo, informacijos apsaugos ir nepaprastųjų
situacijų vadybos metodus. Jei nori tapti lyderiaujančiu vadu ir puikiai suvokti Lietuvos nacionalinio
saugumo sistemą bei aplinką, NSG studijų programa
skirta TAU.
TAPK MŪSŲ DRAUGU IR NEPRALEISK NAUJIENŲ!
Facebook: @KaroAkademija
Instagram: @lietuvos_karo_akademija
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GENEROLO
JONO ŽEMAIČIO
LIETUVOS KARO
AKADEMIJA

MŪSŲ
GINKLAS, MŪSŲ
MOKSLAS –
LIETUVAI TĖVYNEI!
+370 68 23 1072

PRIDEDAMA PAPILDOMAI BALŲ:
» Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariams savanoriams;
baigusiems Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų;
šauliams, pateikusiems šaulio pažymėjimą, – 0,5 balo.
» Baigusiems bazinius karinius mokymus ar atlikusiems
nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą – 0,7 balo.
» Stojantiesiems, kurių pirmojo arba antrojo konkursinio
dalyko brandos darbo įvertinimas ne žemesnis nei 9, –
0,25 balo.
» Asmenims, baigusiems kūno kultūros modulį „Krašto
gynyba“, – 0,1 balo.
» Tarptautinių olimpiadų ir konkursų laimėtojams:
I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo.
» Šalies olimpiadų ir konkursų laimėtojams: I vieta – 1,5
balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo.
» Dalyvavusiems tarptautinėje arba nacionalinėje savanoriškoje jaunimo veikloje, kuri buvo ne trumpesnė nei
3 mėnesiai, – 0,25 balo.

KONTAKTAI
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras:
+370 68 23 1072,
lka.atranka@mil.lt,
www.lka.lt
Facebook: @KaroAkademija
Instagram: @lietuvos_karo_akademija

TAPK LIETUVOS KARININKU
STUDIJUODAMAS LKA!

KONKURSINIO BALO
2021 M. SANDARA

STOK Į LKA!

TAVO KALIBRO UNIVERSITETAS

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija –
išskirtinė, moderni aukštoji mokykla, Lietuvos valstybei rengianti visapusiškai išsilavinusius, pilietiškai
brandžius, nacionalinį saugumą užtikrinti pasirengusius karininkus lyderius. Joje įgyta karininko profesija
skatina niekada nesustoti, nuolat tobulėti ir siekti dar
daugiau.

STOK Į LKA, kurioje įgysi aukštąjį
išsilavinimą ir karininko profesiją!
SUTEIKSIME:
»
»
»
»

Stipendiją nuo 140 iki 250 Eur.
Šiuolaikines gyvenimo sąlygas.
Kario ginkluotę, ekipuotę ir aprangą.
Karių socialines garantijas.

STUDIJŲ METU:
» Užsiimk mėgstama veikla (sportu, žvalgybos
būrelio veikla, psichofiziniu tobulėjimu, menu,
mokslo tiriamąja veikla).
» Dalyvauk „Erasmus+“ ir tarptautinėse mainų
programose.
» Išbandyk parašiutinio ir lyderio psichofizinio
rengimo programas.

BAIGĘS (-USI) LKA:
»
»
»
»
»
»

Įgysi bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Įgysi pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį.
Gausi vienkartinę išmoką nuo 440 iki 970 Eur.
Užsitikrinsi darbo vietą Lietuvos kariuomenėje.
Uždirbsi 1300 Eur / mėn.
Turėsi galimybę nuolatos kelti kvalifikaciją ir kilti
karjeros laiptais.
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GYNYBOS TECHNOLOGIJŲ VADYBA

40 % – matematikos brandos egzaminas;
20 % – istorijos arba informacinių technologijų, arba
geografijos brandos egzaminas arba šių dalykų metinis
pažymys;
20 % – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas;
20 % – bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmais dviem
dalykais, brandos egzaminas arba metinis pažymys.

2
3

REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS Į LKA

TARPTAUTINIAI SANTYKIAI
NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

40 % – istorijos brandos egzaminas;
20 % – matematikos arba istorijos, arba informacinių technologijų, arba geografijos brandos egzaminas arba šių dalykų metinis pažymys;
20 % – lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas;
20 % – bet kurio dalyko, nesutampančio su pirmais dviem
dalykais, brandos egzaminas arba metinis pažymys.

Lietuvos Respublikos
piliečiai nuo 18 iki 28 metų.

Teigiamai įvertinti per
motyvacinį pokalbį LKA.

Pagal sveikatos
išvadą pripažinti
tinkamais kariūno tarnybai.

BAKALAURO STUDIJOS LKA
Visos LKA nuolatinių bakalauro studijų programos vykdomos kartu su kariniu rengimu ir lyderio ugdymu.
STUDIJŲ PROGRAMA

SUTEIKIAMA KVALIFIKACIJA

Gynybos technologijų vadyba

Verslo vadybos bakalauras

Tarptautiniai santykiai
Nacionalinis saugumas ir gynyba

Socialinių mokslų bakalauras
Socialinių mokslų bakalauras

I kurso kariūnai, studijuojantys LKA pagal Gynybos technologijų vadybos programą, gali būti siunčiami studijuoti į kitas Lietuvos aukštąsias mokyklas pagal Orlaivių pilotavimo,
Skrydžių valdymo, Aviacijos mechanikos inžinerijos, Jūrų laivavedybos, Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo, Jūrų
transporto logistikos technologijų studijų programas.

Išlaikę visus privalomus
valstybinius brandos
egzaminus (VBE).

Pateikę prašymus
studijuoti LKA per
LAMA BPO sistemą.

