
 

 

REIKALAVIMAI STOJANTIEMS Į ST. ANDREWS UNIVERSITETĄ 

 
St. Andrews universitetas – viena geriausių aukštojo mokslo įstaigų Didžiojoje Britanijoje, todėl ši 
aukštoji kelia kur kas didesnius reikalavimus nei daugelis kitų aukštųjų. 

Kad turėtumėte kuo didesnius šansus įstoti, patariame su šiuo failu susipažinti iš anksto ir visus 
dokumentus paruošti atitinkamai pateiktiems reikalavimams. 

Bendri reikalavimai stojant į St. Andrews: 

 Stojimo anketa privalo būti pilnai užpildyta. 

 Visos stojimo anketos dalys turi būti vienodai stiprios.  

 Stojimo anketos svarstomos tik po sausio 10 d. Stojimo anketa PRIVALO būti atsiųsta iki 
deadline‘o., vėliau atsiuntus anketą šansų įstoti nebus. 

 Pažymių išraše BŪTINAI turi būti pateikti 12 kl. pirmo semestro (arba signaliniai) pažymiai.  

 BŪTINA pateikti numatomus egzaminų rezultatus – vieną iš konsultantų elektroniniu paštu arba 
telefonu reikia informuoti, kokius egzaminus ketinate laikyti ir kokį apytiksliai balą planuojate iš 
jų gauti. 

Reikalavimai motyvciniam laiškui: 

 Motyvacinis laiškas privalo būti orientuotas į pasirinktą studijuoti dalyką: 
o Paaiškinkite, kodėl domitės būtent šia studijų programa; 
o Papasakokite, kaip jūsų užklasinė veikla yra susijusi su jūsų pasirinkta programa; 
o Galite nurodyti kitą papildomą veiklą, kuri atskleidžia jūsų susidomėjimą pasirinkta 

programa (gal skaitote su tuo susijusius straipsnius, knygas,  lankotės seminaruose t.t.) 
o Įrodykite, kad pasirinkta studijų programa yra jūsų aistra ir kad jūs esate ja labai 

susidomėjęs ir susižavėjęs. 

 Motyvaciniame laiške atskleiskite, jog suprantate,  į kokią studijų programą stojate: 
o Pakalbėkite apie įgūdžius, kuriuos turite, padėsiančius jums studijuoti šią programą (taip 

atskleisite supratimą apie tai, kokius dalykus mokysitės ir kokių gabumų jie reikalauja); 
o Kalbėdami apie tai kuo jus žavi programa kalbėkite ne abstrakčiais terminais, bet 

įtraukite programos specifikos aptarimą, taip įrodysite, kad suprantate šią programą 
geriau nei paviršutiniškai.  

o Stojimo anketą tikrina ir sprendimą dėl stojančiojo kandidatūros priima profesoriai, gerai 
išmanantys Jūsų pasirinktą studijų programą. Todėl labai svarbu, kad kuo labiau 
atskleistumėte savo išmanymą apie šią programą.  

 Jeigu stojate į jungtinę programą (pvz.: Economics and Film Studies): 
o Turite paaiškinti kuo jus traukia abu šie dalykai; 
o Turite atrasti bendras jungtis tarp šių dalykų ir pakalbėti apie tai, kuo jie susiję, kaip jie 

vienas kitą papildo ir pan.  

 Motyvacinis laiškas turi būti lengvai skaitomas ir atskleisti tai, kad sugebate laisvai vartoti kalbą. 

 Universitetas nevertina tuščių kalbų: 



o Neverta tuščiai liaupsinti universiteto, programų atstovai gauna šimtus motyvacinių 
laiškų kasmet ir abstraktūs pagyrimai „nuostabiam universitetui“ ir „puikiai programai“, 
sutinkami daugelyje laiškų, jų visai nežavi ir nestebina; 

o Kalbėdami apie savo ateitį užuot nepagrįstai pranašavę sau sėkmingą karjerą po 
universiteto baigimo, geriau kalbėkite apie realius savo siekius ir ambicijas bei kaip 
pasirinkta programa jums padės juos įgyvendinti. 

 Į motyavcinį laišką neįtraukite humoro, jis turi būti rimtas. 

 

Reikalavimai rekomendaciniam laiškui: 

 Rekomendaciją turi parašyti mokytojas, kuris dėsto tokį patį arba susijusios srities dalyką. 

 Rekomendacijoje turi būti išvardinti ir pagirti Jūsų akademiniai pasiekimai. Patariama įtraukti 
informaciją apie tai, kad esate geriausias mokinys klasėje.  

 Rekomendacijoje turi būti aprašytos tokios savybės:  
o ar esate punktualus; 
o ar esate aktyvus  pamokose; 
o  ar esate atsakingas; 
o ar esate patikimas moksleivis.  

 Rekomendacijoje turi būti paminėta Jūsų užklasinė veikla.  

 Rekomendacijoje turi būti paminėta, ar mokate valdyti savo laiką ir kaip tai darote.  


