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Mielas pirmakursi!

Sveikiname įstojus į Šiaulių valstybinę kolegiją ir linkime, kad studijų metai būtų 
patys geriausi tavo gyvenime! 

Išnaudok visas galimybes: sužinok, išmok, keliauk, kurk, studijuok ir 
studentauk! Šioje skrajutėje – svarbiausia informacija, kurios tau gali prireikti 
pradedant studijuoti aukštojoje mokykloje.

Verslo ir technologijų fakultete (Aušros al. 40) ir 

Sveikatos priežiūros fakultete (M. K. Čiurlionio g. 16A)

IKI PASIMATYMO STUDIJŲ METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖJE

2020 m. rugsėjo 14 d., 9.00–10.00 val. 

Kolegijos rūmų adresai

Verslo ir technologijų fakulteto I rūmai (VTF-I) Aušros al. 40

Verslo ir technologijų fakulteto II rūmai (VTF-II) Vilniaus g. 137

Centriniai rūmai (CR) Aušros al. 40

Sveikatos priežiūros fakultetas (SPF) M. K. Čiurlionio g. 16A

Sekite kolegiją socialiniuose tinkluose 

„Facebook“, „Instagram“ ir „LinkedIn“, 

pirmakursius feisbuke kviečiame burtis į 

grupę ŠVK pirmakursiai 2020

Studijų organizavimo, įskaitymo, pažymų išdavimo ir kitais klausimais kreiptis į fakultetų dekanatus: 

Sveikatos priežiūros fakultete – el. p. dekanatas.spf@svako.lt, tel. (8 41)  52 41 66,

Verslo ir technologijų fakultete – el. p. dekanatas.vtf@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 95.

Išsamią informaciją apie finansinę paramą studentams teikia Studijų apskaitos ir 

paramos studentams skyrius: Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab., 

PARAMA STUDENTAMS

tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt, taip pat informacijos ieškokite 

Kolegijos interneto svetainėje (www.svako.lt→studentams→parama studentams). 

Kiekvienam kolegijos studentui sukuriamas svako.lt paštas! 

ŠVK studentiškas el. paštas Gmail sistemoje:

Vartotojas: vardas.pavarde@stud.svako.lt

Slaptažodis: gimimo data skaičiais (metai, mėnuo, diena be tarpų ir taškų, pvz.: 20001206)

Junkitės tik tada, kai gausite prisijungimo duomenis 

studijų sutartyje nurodytu jūsų asmeniniu el. pašto adresu.

Lietuvos aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai svetainėje www.isic.lt gali 

užsisakyti tarptautinį studento pažymėjimą, galiojantį daugiau kaip 120 pasaulio šalių.

STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Lietuvos studento pažymėjimas užsisakomas svetainėje www.lsp.lt, jį gali gauti ir 

nuolatinių, ir ištęstinių studijų studentai. 



BENDRABUTIS

Galimybė gyventi bendrabučiuose suteikiama visiems pageidaujantiems. 

Nuomos sutartys su studentais, norinčiais gyventi  bendrabučiuose 

2020–2021 m. m., bus pasirašomos rugpjūčio 26–28 d. ir rugsėjo 11 d. adresu: 

M. K. Čiurlionio g. 20. Telefonas pasiteirauti 8 611 15 057. 

kambaryje) – 55 Eur. Mėnesio mokestis už vietą bendrabutyje vienviečiame 

kambaryje – 90 Eur. Pasirašius bendrabučio nuomos sutartį, pirmąją įmoką 

Mėnesio mokestis už vietą bendrabutyje (dviviečiame arba triviečiame 

(už rugsėjo–gruodžio mėn.) reikia sumokėti per 5 darbo dienas, antrąją įmoką 

(už sausio–gegužės mėn.) – iki sausio 5 d. Jei nėra galimybės sumokėti iškart už visą 

semestrą, sudaromos sąlygos mokėti dalimis kas mėnesį, mokama už būsimą mėnesį.

kambaryje –  5,50 Eur, vienviečiame kambaryje – 10 Eur.

www.svako.lt→stojantiesiems→bendrabučiai

Išsami informacija apie bendrabučius Šiaulių valstybinės kolegijos svetainėje: 

Ištęstinių studijų studentams paros mokestis dviviečiame arba triviečiame 

Kolegijos studentai, turintys 0–25 proc. darbingumo lygį, atleidžiami nuo mokesčio už 

bendrabutį. Kolegijos studentams, turintiems 30–55 proc. darbingumo lygį, mokestis už 

bendrabutį mažinamas 50 proc.

Sumokėti galima per elektroninės bankininkystės sistemas arba Kolegijos kasoje 

banko kortele (grynieji pinigai nepriimami). 

yra išreikšta bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiais. Šiuo metu 

„Mokėjimas už studijas: 13,5 BSI už semestrą“, tai 13,5 x 39 Eur = 526,50 Eur.

MOKESTIS UŽ STUDIJAS

Informacija apie studijų kainą nurodyta studijų sutartyje. Studijų kaina 

gaunama padauginus studijų sutartyje nurodytą BSI skaičių iš 39 Eur. 

Mokėjimo rekvizitai: 

LR Vyriausybės nustatytas BSI dydis yra 39 Eur. Studijų kaina eurais 

a. s. LT207300010074110606, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

nuo studijų arba semestro pradžios. 

Pvz., jei studijų sutartyje nurodyta: 

Pusę metinės studijų kainos reikia sumokėti per pirmąsias dvi savaites 

a. s. LT167180000000141326, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; 

STUDIJŲ GRAFIKAI IR TVARKARAŠČIAI

Ypač aktualu ištęstinių studijų studentams – rugsėjo mėn. bus skelbiamos pirmųjų sesijų datos!  

Informacija skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje (www.svako.lt→
studentams→studijų grafikai ir tvarkaraščiai).
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