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Kastu tikslas – padėti Tau įstoti į užsienio aukštąją 
mokyklą ir pasirūpinti, kad stojimo procesas Tau 
būtų paprastas, suprantamas ir patikimas.

Studijos užsienyje – vienas svar-
biausių sprendimų Tavo gyve- 
nime! Jos suteiks ne tik rei-
kalingas žinias, patirtį, bet ir 
galimybę gyventi tarptautinėje 
ir tarpkultūrinėje akademinėje 
bendruomenėje bei užmegz-
ti naudingas pažintis! Žinodami, 
jog studijų užsienyje pasiūla vis 
didėja, esame komanda, kuri yra 
pasiryžusi padėti išsirinkti Tau 
tinkančias studijas ir realizuoti 
troškimą įgyti aukštąjį išsilavi-
nimą užsienyje. 

Teikiame nemokamas konsultacijas apie stojimo procesą, aukštąsias mokyklas, 
švietimo sistemas,  apgyvendinimą, darbo paiešką bei atsakome į kitus su studi-
jomis užsienyje susijusius klausimus. 

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS

Organizuojame nemokamą Kastu anglų kalbos testą, kurį pripažįsta daugelis 
mūsų atstovaujamų aukštųjų mokyklų. Išlaikius Kastu testą Tau nereikės laikyti 
IELTS arba TOEFL egzamino.

NEMOKAMAS KASTU ANGLŲ KALBOS TESTAS

Besidomintiems studijomis svetur, organizuojame keliones į užsienio aukštąsias 
mokyklas. Kelionės metu turėsi galimybę pamatyti aukštąsias mokyklas, sudaly-
vauti paskaitose, susipažinti su dėstytojais ir studentais bei galutinai įsitikinti, ar 
studijos užsienyje suteiks tai, ko reikia būtent Tau!

PAŽINTINĖS KELIONĖS

Organizuojame ir koordinuojame visą stojimo procesą, nuo anketos pildymo iki 
atvykimo į aukštąją mokyklą. Lydėsime Tave kiekviename žingsnyje į tavo sva-
jonių studijų programą!

STOJIMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
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TARPKULTŪRINĖ APLINKA
Studijuojant užsienyje Tu mokysiesi kartu 
su žmonėmis iš įvairiausių pasaulio šalių. 
Mokydamasis ir dirbdamas komandoje 
su kitų kultūrų atstovais, susipažinsi su 
jų mąstysena, vertybėmis ir tradicijomis, 
o šių dienų globaliame pasaulyje mokė-
jimas bendrauti ir dirbti su skirtingų 
kultūrų žmonėmis neabejotinai suteiks 
Tau pranašumą darbo rinkoje.

ŠILTI DĖSTYTOJŲ IR 
STUDENTŲ SANTYKIAI
Užsienyje studentai ir dėstytojai 
bendrauja kaip draugai.
Kai kurie universitetai net turi stu-
dentų barus, kuriuose studentai ir 
dėstytojai susitinka po paskaitų 
pabendrauti neformalioje aplinko-
je.
Dėl šios priežasties studentai 
nebijo per paskaitas reikšti savo 
nuomonę ir užduoti klausimus kilus 
kokiems nors neaiškumams.

MOKSLAS PAREMTAS 
PRAKTIKA
Užsienyje labai vertina-
mi praktiniai gebėjimai, 
todėl paskaitų metu 
gautas teorines ži-
nias Tau reikės pritaikyti 
praktikoje, atliekant pro-
jektinius darbus. Tokiu 
būdu studentai ne tik 
supažindinami su teorija, 
bet ir paruošiami savo 
žinias pritaikyti realiame 
darbe.

ANGLŲ KALBOS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS
Visos Kastu siūlomos studijos yra dėstomos 
anglų kalba, kuri šiuo metu yra plačiausiai tarp-
tautinėje erdvėje vartojama kalba, todėl jos 
įgūdžiai  yra vieni iš svarbiausių, norint sėkmin-
gai konkuruoti pasaulinėje darbo rinkoje. O kaip 
geriau išmokti anglų kalbą, nei ją naudojant nuo 
ryto iki vakaro tiek studijose, tiek kasdieniame 
gyvenime. 

ŠEIMA
Visą gyvenimą pragyvenus su artimaisiais gali būti 
labai sunku su jais išsiskirti. Studijuojant Lietuvoje, 
net ir išvykus į kitą miestą, niekada nebūsi nuo savo 
šeimos ir gimtų namų toliau nei keli šimtai kilometrų, 
todėl visada, ištikus bėdai, galėsi kreiptis į artimuo-
sius paramos ir pagalbos, kurią bus kur kas sunkiau 
gauti gyvenant svetur. 

PLATAUS PROFILIO IŠSILAVINIMAS
Lietuvos universitetuose daug dėme-
sio skiriama bendram išsilavinimui, 
todėl studijų programose paprastai 
siūlomas kur kas platesnis dėstomų 
dalykų spektras. Baigęs mokslus Lietu-
voje turėsi  platesnį išsilavinimą ir te-
orinių žinių bagažą.

ĮPRASTA APLINKA
Studijuojant Lietuvoje viskas Tau bus supran-
tama ir pažįstama – aplinka, žmonės, gyveni-
mo ritmas – viskas bus taip, kaip ir esi įpratęs. 
Tapimas studentu jau savaime reiškia dideles 
permainas Tavo gyvenime, todėl jei nesijauti 
pasiruošęs gyvenimą keisti iš esmės, studijos 
pažįstamoje aplinkoje padės išlaikyti daugiau 
pastovumo.

LIETUVIŠKAS MAISTAS
Jeigu esi lietuviško maisto gerbėjas 
ir negali be jo gyventi – tik Lietu-
voje galėsi mėgautis šiuo malo-
numu. Jau nekalbant apie tai, kad 
studijuodamas Lietuvoje galėsi kur 
kas dažniau nutraukti studentišką 
makaronų dietą ir grįžti namo pa-
simėgauti mamos gamintais valgiais.

NEMOKAMOS STUDIJOS GERIAUSIEMS
Jeigu labai gerai mokaisi mokykloje, galėsi 
nemokamai mokytis ir universitete.
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NEMOKAMAS/FINANSUOJAMAS MOKSLAS
Bakalauro ir magistro studijos Danijoje ir Švedijoje bei 
bakalauro studijos Škotijoje yra nemokamos – už tavo 
studijas sumokės tos šalies vyriausybė.
Anglijoje ir Nyderlanduose yra galimybė palankiomis 
sąlygomis gauti studijų paskolą, kuri padengs visą 
studijų mokestį.
Nyderlanduose visi dirbantys studentai gali gauti 
valstybės paramą iki 500 Eurų per mėn., Danijoje - iki 
770 Eurų per mėn.

VALSTYBINIAI EGZAMINAI 
NEREIKALINGI
Stojant į užsienio aukštąsias mokyklas Tavo 
pažymiai nevaidins didelės reikšmės, o į 
valstybinių egzaminų rezultatus dažniau-
siai apskritai nebus žiūrima. Užsienio univer-
sitetamas Tu esi svarbus kaip asmenybė, 
todėl lemiamą vaidmenį priėmime vaidins 
Tavo noras realizuoti save pasirinktoje sri-
tyje ir asmeninės savybės.  

NĖRA KALBOS BARJERO
Studijuodamas Lietuvoje nesusidur-
si su kalbos barjeru – čia visi kalba 
lietuviškai. Universitetuose dėsto-
ma lietuvių kalba, todėl nekils jokių 
sunkumų bendraujant su dėstyto-
jais ir kursiokais.
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University of West London
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didelės eilės studentų, norinčių gauti ben-
drabutį, todėl šiuose miestuose būsto reikia 
pradėti ieškotis 4-6 mėn. prieš atvykimą. 

Pragyvenimas Danijoje yra brangesnis nei Lietu-
voje, tačiau apsukresni studentai parduotuvėse 
apsipirkinėja per akcijas, taip maistui išleis-
dami panašiai tiek, kiek studentai Lietuvoje. 
Danijoje yra didesnės algos, taigi susiradus studen-
tišką darbą ir dirbant 2 valandas per dieną įmano-
ma uždirbti tiek, kad pakaktų padengti kasdienes 
išlaidas. Bent 10 - 12 val. per savaitę dirbantys stu-
dentai gali gauti valstybės paramą, siekiančią 5753 
DKK (770 eurų) per mėnesį (neatskaičius mokesčių).

ir po dviejų savaičių - I’m here:).
Pastarieji trys mėnesiai buvo stebinantys. Darbas 
grupėse, paskaitos anglų kalba, dėstytojai, į ku-
riuos kreipiamės vardais, universiteto patalpos 
tavo paslaugoms 365/24  ir etc.“

„Kai buvau dvyliktoje klasėje, susiradau „Kastu“ or-
ganizaciją ir  išvažiavau su jais į kelionę po Danijos 

„Dėstytojai mus labai myli, rūpinasi, bendrauja kaip su 
draugais, nevengia pajuokauti. Mokytis tikrai yra ką ir 
nemažai. Prieš paskaitas visada reikia skaityti kelias-
dešimt puslapių, pasiruošti joms. Įvairiausių projektų 
ir darbų turime, tikrai nenuobodžiaujame per pas-
kaitas. Mokomės ir teorijos, kurią labai praktiškai su 
pavyzdžiais paaiškina. Žiūrime skaidres ir net patys 
konstruojame ar modeliuojame.
Akademija siūlo daug veiklos: yra baras, baseinas, 

sporto salė, studentų tarybos; studentai patys for-
muoja futbolo komandas, šokių grupes, leidžiama or-
ganizuoti vakarėlius ir t. t.“ 

„Lietuvoje įstojau į valstybės finansuojamą vie-
tą, bet gavau priėmimo laišką ir iš universite-
to Danijoje. Sprendimui turėjau 5 dienas. Penk-
tosios dienos vakarą apsisprendžiau – Danija. 
Per 3 dienas stebuklingai radau gyvenamąją vietą 

aukštąsias mokyklas. Kelionės metu pamačiau, 
kaip atrodo universitetas ir susipažinau su jau 
studijuojančiais studentais. Tai buvo be galo 
įdomu ir naudinga. Likau sužavėta, tad grįžu-
si namo jau nedvejojau, kad noriu studijuoti 
būtent Danijoje.“

Kornelija Vaškytė
Aarhus University, 
International Communication and Multimedia

Agnė Banevičiūtė
VIA University College, 
Global Business Engineering

Edita Butkevičiūtė
Copenhagen Business Academy, 
Service Management

FAKTAI

Danijos švietimo sistema yra sukoncentruota į 
kūrybiškumo ir analitinio mąstymo ugdymą. Greta 
tradicinių paskaitų studentai turi galimybę rengti 
projektus ir atlikti praktiką įmonėse taip suteikiant 
jiems ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių gebėjimų 
bei darbinės patirties.
 
Dėstytojai stengiasi palaikyti draugiškus santy-
kius su studentais ir vystyti atvirą diskusiją, ku-
rioje kiekvieno nuomonė ir idėjos yra išklausomos. 
Danijos aukštojo mokslo institucijos skirstomos į 
UNIVERSITETUS, kuriuose didesnis dėmesys skiria-
mas teorijai ir moksliniams tyrimams, bei KOLEDŽUS 
ir AKADEMIJAS, kuriuose daugiau dėmesio skiria-
ma praktikai ir profesinės patirties ugdymui. 
Baigus bet kurio tipo aukštąją mokyklą 
įgyjamas bakalauro laipsnis, kuris 
yra pripažįstamas visame pasaulyje.

Visi universitetai siūlo apgyvendinimą: vieni turi 
bendrabučius, o kiti – nukreipia į apgyvendinimo 
bendroves, kurios suteikia būstus studentams. Pa-
prastai siūlomi būstai yra netoli universiteto. Taip 
pat, visuomet yra galimybė savarankiškai ieškoti 
jums tinkančio būsto.
Kopenhagos ir Aarhuso mieste yra labai 

Studijos Danijoje yra nemokamos!

Dirbantiems studentams valstybė suteikia paramą.

Danijos Karalystė yra viena populiariausių 
šalių renkantis studijas užsienyje.

Danijos gyventojai – pripažinti 
laimingiausiais visame pasaulyje.

Danijoje yra labai mažas nedarbo lygis.

80% Danijos gyventojų kalba angliškai.

Studentai Danijoje yra sutinkami kaip 
asmenybės, todėl didžiausią vaidmenį 
priėmimo procese vaidins tavo motyvacija 
ir asmeninės savybės, o ne pažymiai.

Švietimo sistema

Pragyvenimas

DANIJA
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NYDERLANDAI

adaptuotis naujoje aplinkoje ir nesijausti vienišiems. 
Atsiskaitymai ir darbas vyksta grupėmis, kuriose yra 
keturi studentai iš skirtingų šalių, todėl labai svar-
bu surasti bendrą ir vieningą sprendimą dirbant su 
užduotimis. Dėstytojai nesilaiko atstumo nuo studentų. 
Dažnas norėdamas sudominti mus pateikia pavyzdžių 
iš asmeninio gyvenimo, dalinasi patirtimi ir visada 
domisi kiekvieno studento nuomone.“

„Tokie epitetai, kaip „labai stipri mokslinė sistema”, 

„Pats sudėtingiausias dalykas pradėjus mokslus 
Olandijoje man buvo anglų kalba. Aš nekalbėjau an-
gliškai labai gerai, tad pirmus mėnesius vaikščiojau 
su žodynėliu. Po kelių mėnesių mano anglų k. žinios 
pradėjo gerėti, nes buvau priversta vartoti šią kalbą 
nuo ryto iki vakaro ir pati stengiausi kuo daugiau ben-
drauti su kitais studentais, su kuriais laikui bėgant ta-
pome geriausi draugai:)
Studentai, kurie čia atvyksta, turi nesidrovėti ir 

kuo daugiau kalbėtis angliškai, tokiu būdu ir kalbą 
išmoksite ir draugų susirasite.
Šiuo metu aš turiu draugų iš viso pasaulio:))“.

„Mokymosi stilius Nyderlanduose yra kitoks nei Lietu-
voje – galbūt kažkiek primena mokyklą. Visi studentai 
yra suskirstyti į klases, kurias sudaro po 11-16 asmenų. 
Kiekviena klasė turi savo studijų kuratorę, kuri mus 
globoja studijų metu, rengia klasės valandėles, as-
meninius susitikimus, kad padėtų kiekvienam iš mūsų 

Monika Vezbergaitė
HZ University of Applied Sciences, 
Vitality & Tourism management 

Evelina Jatautaitė
Saxion University of Applied Sciences, 
Tourism and Leisure management

Algirdas Sabaliauskas
Radboud University Nijmegen, 
baigtos magistro studijos

FAKTAI

ŠVIETIMO SISTEMA
Nyderlanduose švietimas yra koncentruojamas į atvirumo ir tarptautinės orientacijos ugdymą. Tai ypač 
ryškiai jaučiama angliškai dėstomose tarptautinėse programose, kuriose studentai dažnai turi dirbti 
grupėse kartu su studijų draugais iš viso pasaulio. Taip pat visi yra skatinami laisvai reikšti savo nuomonę, 
taip ugdant gebėjimą dėstyti mintis bei priimti skirtingas nuomones, naujus sprendimus bei siekti kompro-
misų.

Nyderlandų aukštojo mokslo įstaigos yra skirstomos į dvi pagrindines grupes: 
  UNIVERSITETAI – tai institucijos orientuotos į mokslinį darbą ir teoriją, juose studentai atlieka mokslinius   
tttyrimus, rengia projektus. Bakalauro studijos universitetuose trunka trejus metus; 
  TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ UNIVERSITETAI – orientuoti į praktiką, juose studentai daugiau dirba grupėse, bei at-
ttlieka praktikas įmonėse ir taip įgyja praktinių gebėjimų bei darbinės patirties. Bakalauro studijos čia trun-
ttka ketverius metus, tačiau yra galimybė pasirinkti intensyvų kursą ir baigti mokslus per tris metus.

STUDIJŲ KAINA
Studijos Nyderlandų karalystėje yra dalinai mokamos. Didžiąją dalį studijų kainos studentams iš ES šalių 
kompensuoja valstybė, tačiau dalį studijų kainos (šiuo metu 1980 € metams) reikia sumokėti patiems.
Nyderlanduose galima pasiimti paskolą studijų kainai padengti. Paskolą reikės pradėti grąžinti po studijų 
baigimo susiradus darbą.

PRAGYVENIMAS
Universitetai savo bendrabučių neturi, tačiau kiekviena aukštoji turi pasirašiusi sutartį bent su viena ap-
gyvendinimo bendrove, kuri įsipareigoja rūpintis naujų studentų apgyvendinimu.
Nyderlanduose įmanoma susirasti studentišką darbą, nesunkiai derinant jį su studijomis. Bent 14 valandų 
per savaitę dirbantys studentai gali gauti valstybės paramą, siekiančią nuo 250 iki 500 € per mėnesį bei 
teisę nemokamai naudotis viešuoju transportu šalyje.

„vienas didžiausių tarptautinių studentų skaičių” 
bei sėkmingai besivystančios buvusių studentų 
karjeros, nedidelis ir patogus gyvenimui miestas, 
nebrangus susisiekimas mane atvedė į Radboud 
universitetą. 
Dabar galiu šiuos epitetus tik paantrinti: taip, 
sistema stipri, mokytis sunku, tačiau daugiau ir iš-
moksti; čia tikrai daug tarptautinių studentų iš visų 
gyvenamų kontinentų; taip, man šis universitetas 
taip pat padėjo susirasti darbą, galbūt tokį, kokio 
nebūčiau susiradęs, jei nebūčiau pasirinkęs tęsti 
studijas Nyderlanduose.“

Nyderlanduose yra paprasta susikalbėti angliškai

Nyderlandų universitetuose veikia daugybė studentų organizacijų

Nyderlandų gyventojai yra pagarsėję savo tolerancija, 
polinkiu diskutuoti ir siekti kompromisų

Per kelias valandas traukiniu gali nuvykti į Londoną, 
Paryžių, Berlyną ar Briuselį

Šalyje dviračių daugiau nei 16 mln., o Amsterdame jų 
daugiau nei gyventojų

Dirbantiems studentams valstybė suteikia paramą

Nyderlanduose mokosi apie 81 700 tarptautinių studentų
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„Pirmieji mėnesiai nebuvo labai sunkūs. Huddersfield 
mieste visi labai draugiški, paslaugūs, aiškiai kalba 
angliškai. Problemų nebuvo. Man užteko penkių dienų 
ir iki šiol jaučiuosi, kad gyvenu ne vienus metus Hu-
ddersfield‘e.
Mano kurse yra japonė, afganistanietė, kiniečių, an-
glų, juodaodžių.  Aš džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent 
šį universitetą ir Svetingumo vadybą, nes jis atrenka 

tik motyvuotus, žinančius, ko nori, patirties turinčius 
ir labai draugiškus žmones. Į dėstytojus kreipiamės 
tik vardu. Su jais visada galima pajuokauti, pasėdėti 
neformalioje aplinkoje, jeigu reikia kokios pagalbos 
– visada padeda. Neįsivaizduoju savęs kitoje šalyje, 
studijuojant kitą specialybę, mokantis kitame univer-
sitete.“

„Pirmieji studijų mėnesiai buvo nepakartojami. Pir-
mosiomis dienomis nieko daugiau nekartojau tik 
‘OMGOMGOMGOMG’. Universitetas – modernus, dės-
tytojai – visada pasiryžę padėti. Studentai – gali į juos 
kreiptis tiek dėl mokymosi, tiek dėl asmeninio gyve-
nimo klausimų. Įspūdingiausias dalykas – biblioteka, 
įrengta per 6 aukštus.“

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

Živilė Lašaitė
University of Huddersfield, 
Global Politics & International Business

Robertas Endrijaitis
University of Huddersfield, 
Hospitality Management

Arminas Petukas
University of Huddersfield, 
Events Management 

ŠVIETIMO SISTEMA
Anglijoje išsilavinimas yra orientuotas į įgūdžių ugdymą. Prie šio tikslo įgyvendinimo prisideda tai, kad aukš-
tosios ten paprastai dirba su įvairiomis įmonėmis, todėl paskaitas dėsto savo srities profesionalai, o stu-
dentai turi galimybę atlikti praktikas ir taip įgyti patirties. Trys svarbiausi dalykai, kuriuos studentams siekia 
suteikti Anglijos aukštojo mokslo įstaigos yra įgūdžiai, kvalifikacija ir ryšiai – būtent tai, ko reikia norint turėti 
paklausą darbo rinkoje.
Greta to, stengiamasi studentą įkvėpti, skatinti jo kūrybingumą ir palaikyti jo siekius bei pomėgius. Todėl 
Anglijoje siūlomas asmeninis kursas – tai reiškia, kad studentas nėra apribotas siauro dėstomų dalykų 
spektro. Jis gali pats pasirinkti 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 rinktis kaip jis 
nori tos specialybės mokytis. Galima pasirinkti siauro profilio dalykus ir išsamiai įsigilinti į vieną pasirinktos 
specialybės aspektą, arba rinktis daug skirtingų kursų ir taip įgyti platų išsilavinimą pasirinktoje srityje.

STUDIJŲ KAINA
Mokslas Anglijoje yra mokamas. Bakalauro programų studijų kaina metams prasideda nuo 7500 svarų ster-
lingų, tačiau visi ES piliečiai gali gauti paskolą bakalauro ir tęstinėms studijoms. 
Paskola grąžinama pabaigus studijas ir tik kai uždirbama tam tikra pinigų suma, kuri priklauso nuo šalies, 
kurioje gyvensite. Pavyzdžiui, po studijų Anglijoje grįžus gyventi ir dirbti į Lietuvą, paskolą reiks grąžinti tik 
kai uždirbsite 46000Lt per metus (3834Lt. per mėn.).  Paskola grąžinama nedidelėmis sumomis, kiekvieną 
mėnesį.
Jeigu paskolos nepavyksta grąžinti per 30 metų, ji yra anuliuojama.  Daugiau informacijos apie paskolą 
rasite www.kastu.lt 
Magistrantūros studijų kainos Anglijoje prasideda nuo 4000£ metams. Kaina priklauso nuo studijų srities.

PRAGYVENIMAS
Dauguma Anglijos universitetų turi savo bendrabučius, o tie universitetai, kurie neturi - yra sudarę sutartis 
su apgyvendinimo agentūromis ir bet kokiu atveju padeda susirasti būstą. 
Anglijoje studijuojantys studentai darbo ieškosi patys. 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.

FAKTAI 
Anglija jau kelis dešimtmečius išlieka tarp populiariausių 
šalių renkantis studijas užsienyje.
Anglija – tvirta pasaulio arenoje ekonominiu pranašumu.
Anglijoje palankiomis sąlygomis suteikiama paskola studijų kainai padengti.
Nemažai muziejų ir meno galerijų Anglijoje studentams yra nemokami.
Universitetai turi tarptautinių studentų bendruomenes, kurių darbas - 
organizuoti įvairią veiklą ir palengvinti integracijos procesą.
Jeigu nori įgyti ne tik konkrečias profesines žinias, tačiau ir platesnio 
profilio išsilavinimą – mokslas Anglijoje kaip tik tau!
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Universitete nemokamai gali lankyti Švedų kalbos 
kursus. Tiems, kurie planuoja apsistoti Švedijoje 
ilgiau nei metams, labai patarčiau vaikščioti į kur-
sus, nes be švedų kalbos darbą susirasti yra tikrai 
sunku.
Pragyvenimas - priklauso kaip gyveni... Geram 
gyvenimui ( kažkur nuvažiuoti, nueiti į klubą, skaniai 
valgyti ir t.t.) reikia apie 2300 Lt į mėn. Tačiau labai 
taupant - ir iki 1700 Lt ar net mažiau susispausti 
galima. Aš už bendrabutį  (vienvietis kambarys) 
moku apie 900 Lt/mėn. (tai vidutinis variantas).
Maisto kainos parduotuvėje labai nesiskiria nuo 
lietuviškų, na gal kokių 15%. brangiau’’.

„Universitetas yra tarptautinis – mano grupėje yra 30 
žmonių iš kurių tik 2 Švedai, visi kiti iš skirtingų pa-
saulio 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 žiūrėti ledo 
ritulio varžybas (kai žaidžia geros komandos).

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

Tautvydas Stukas
Jönköping University
Strategic Entrepreneurship (Master)

„Baigęs bakalauro studijas Lietuvoje, panorau pažinti 
pasaulį ir tuo pačiu pagilinti savo žinias. Šiam tikslui 
pasirinkau netolimą, tačiau labai įdomią šalį – Švedi-
ją. 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 susi-
pažinti su būsimais grupiokais bei “įsisukti” į univer-

siteto gyvenimą. Mokytis Švedijoje tikrai buvo įdomu 
ir naudinga. Paskaitose nebūdavo laiko miegoti, nes 
jos  būdavo gana interaktyvios ir tikrai įdomios. Uni-
versitetas skiria didelį dėmesį studijų kokybei ir stu-
dentų gerbūviui užtikrinti. Darbą rasti Švedijoje be 
švedų kalbos tikrai sudėtinga užduotis, bet nieko nėra 
neįmanomo. Kadangi mano studijos truko tik metus, aš 
stengiausi iš jų pasiimti kiek įmanoma daugiau, todėl 
darbo paieškoms labai didelio dėmesio neskyriau. 
Nebuvo akimirkos, kad gailėčiausi pasirinkęs studijas 
užsienyje, manau tai - neįkainojama patirtis ir puiki 
galimybė praplėsti savo akiratį:)“.

ŠVIETIMO SISTEMA
Švedijos akademiniame pasaulyje itin ver-
tinamas komandinis darbas – sugebėjimas 
kooperuotis su komandos nariais sprendžiant 
problemas bei priimant sprendimus.

Daug universitetų bendradarbiau-
ja su verslo organizacijomis – taip 
suteikiama galimybė ne tik įgyti 
darbinės patirties, tačiau ir užmeg-
zti naudingus kontaktus. Toks ben-
dradarbiavimas taip pat padeda 
kurti naujas studijų programas, 
kurios atliepia naujausius verslo 
pasaulio poreikius ir tendencijas. 
Kadangi stengiamasi netsilikti nuo 
laikmečio – inovatyvus ir originalus 
mąstymas yra labai vertinama 
savybė.
Visada stengiamasi atsižvelgti į stu-
dentą ir jo poreikius bei ugdyti jo 
individualumą, todėl Švedija – puiki 
šalis studijuoti, jei esate pilni kūry-
biškumo ir iniciatyvos. Ten stengia-
masi suteikti kaip galima daugiau 
erdvės idėjų realizavimui.
Švedijos aukštosiose mokyklose at-
liekama labai griežta kokybės kontrolė, norint 
užtikrinti, jog studentai visada gautų tik patį 
geriausią išsilavinimą.
Vienas didžiausių Švedijos aukštųjų mokyklų 
privalumų – jų lankstumas, kuris leidžia   per-
siorientuoti pagal kintančią darbo rinką ir jos 
poreikius ir ugdyti būtent tokius specialistus, 
kokie šiuo metu yra reikalingi.

PRAGYVENIMAS
Švedijos universitetai neturi savo bendrabučių, 
tačiau siūlo apgyvendinimo bendrovių paslau-
gas, su kuriomis jie pasirašo sutartis ir kurios 
siūlo būstus studentams.
Pragyvenimas Švedijoje yra brangesnis nei 

Lietuvoje, tačiau ir atlyginimai daug 
didesni.
Norint dirbti Švedijoje specialaus 
leidimo nereikia, užtenka užsiregis-
truoti Švedijos migracijos tarnyboje.  
Darbdaviai dažnai patys susisie-
kia su universiteto karjeros centru 
siūlydami darbus, tinkamus studen-
tams.
Taip pat, kai kuriose Švedijos 
įmonėse, oficialiai vartojama anglų 
kalba – tai gerokai palengvina dar-
bo paieškas studentams iš užsienio.

Studijos Švedijoje yra nemokamos.

Švedijos vyriausybė labai didelį 
dėmesį skiria išsilavinimui ir jo 
kokybei.

Tai antroji technologiškai labiausiai 
išsivysčiusi šalis Europoje.

Švedija yra labai tolerantiška 
skirtingoms kultūroms ir tradicijoms.

Universitetai prieš priimant spren-
dimus visuomet privalo atsižvelgti 
į studentų nuomonę, kurią išreiškia 
oficialus studentų atstovas.

Švedijos universitetuose itin ak-
tyviai dirba studentų atstovybės:
jos padeda susirasti būstą, organi-
zuoja įvairius renginius ir vakarė-
lius bei buria įvairias užklasinės 
veiklos grupes.

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

FAKTAIŠVEDIJA
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Bakalauro studijos ES piliečiams Škotijos universitetuose yra nemokamos.

University of St. Andrews - seniausias universitetas Škotijoje, įkurtas dar 
XV amžiaus pradžioje.

Įėjimas į nacionalinius muziejus ir galerijas Škotijoje yra nemokamas.

Nors gimtąja škotų kalba laikoma škotų gėlų kalba, tačiau oficiali valstybinė 
kalba Škotijoje – anglų.

Studijas Škotijos universitetuose kiekvienais metais renkasi daugiau kaip 
30000 tarptautinių studentų.

Škotijos sostinė Edinburgas - vienas didžiausių Europos finansų centrų.

Velso princas Viljamas ir jo žmona Kate Middleton studijavo viename iš mūsų 
partnerių universitetų - University of St Andrews.

Universitetai savo reputaciją 
kelia išleisdami į pasaulį  sėk-
mingas ir ambicingas asme-
nybes. To jie pasiekia studijas 
orientuodami į savybių, padė-
siančių sėkmingai konkuruoti 

darbo rinkoje, ugdymą. Uni-
versitetai siekia studentuose 
atskleisti tas savybes, kurios 
yra pageidaujamos bet kurios 
srities darbdavių: savarankišką 
mąstymą, iniciatyvumą, mokė-
jimą greitai įvertinti situaci-
ją ir priimti sprendimus, dirbti 
grupėje, imtis vadovaujančio 
vaidmens ir pritaikyti logiką bei 
tvirtais įrodymais paremtus ar-
gumentus.
Škotijoje egzistuoja Quality En-
surance Agency, kurios darbas 
– užtikrinti aukščiausią studijų 
kokybę. Studijų kokybės verti-
nime kviečiami dalyvauti ir stu-
dentai, taip siekiant ne tik gerinti 
studijų kokybę, bet ir santykius 
su studentais, stengiantis paten-
kinti jų poreikius.
Škotijos universitetuose daug 
dėmesio yra skiriama stipriai 

teorinei bazei, todėl tai puiki 
vieta mokytis siekiantiems aka-
deminės karjeros, tačiau taip 
pat nepamirštama ir praktinė 
studijų pusė – vykdomi tyrimai, 
projektai. Kiekvienas universi-
tetas vykdo bent vieną tyrimą, 
kurio metu mėginama išspręs-
ti šiuo metu aktualias mokslo 
problemas.
Dėl tokio išskirtinio dėmesio 
naujausioms mokslo tendenci-
joms bei siekio studentams 
suteikti aukščiausio lygio kvali-
fikaciją, net 86% Škotijos aukštą-
sias mokyklas baigusių studentų 
atlikdami apklausas teigė, kad 
yra patenkinti studijomis.

University of St Andrews siūlo 
bendrabučius. The Robert Gor-
don universitetas visiems savo 
studentams suteikia universite-
to butus. Gyvenimas universite-
to siūlomame būste yra ne tik 
saugi alternatyva (kadangi at-
vykdami jau užtikrintai turėsite 
stogą virš galvos), bet ir puikus 
būdas susirasti draugų.
Studijų metu Škotijoje galima 
dirbti be jokių apribojimų. Svar-
bu, jog norint dirbti ilgiau nei 
mėnesį, privalu užsiregistruoti 
„Worker Registration Scheme” 
(WRS).
Kadangi valstybinė kalba Škoti-
joje – anglų, ieškant darbo 
kalbos barjeras nebus labai 
didelė problema.

Modestas Taranda
Robert Gordon University, 
International Business Management

„Studijų kokybė Škotijoje iš tiesų puiki. Kiekvienas dės-
tytojas yra savo srities specialistas, turintis ne tik te-
orinių žinių, bet, galbūt, ir keletą savo įsteigtų įmonių, 
gerą bei ilgą darbo patirtį, srityje kurią dėsto. Dažnai 
mūsų paskaitos būna įrašomos ir patalpinamos į spe-
cialų studento puslapį, tad jei praleidai paskaitą ar ko 
nenugirdai, visada grįžęs namo gali pasiklausyti visko 
nuo pradžių.
Labai patinka, kad akademinis kalendorius (t.y. svar-

bios datos, kaip egzaminų grafikas, darbų pridavimo 
datos bei paskaitų tvarkaraštis) pateikiamas labai 
anksti, tad planuotis laiką buvo labai lengva. O į tai 
įeina ir grįžimas namo :)
Mokslai Škotijoje trunka 4 metus ir trečiaisiais studijų 
metais galima išvykti mokytis į kitą šalį arba pasiim-
ti metus praktikos kokioje nors įmonėje, įsidarbinant 
universiteto pagalba. Aš pasirinkau ERASMUS mainų 
programą bei išvykau mokytis į Stambulą vieneriems 
metams. Ši galimybė mokantis užsienyje išvažiuoti dar 
į kitą šalį tiesiog žavi bei dar labiau plečia akiratį ir 
ugdo asmenybę. 

Atvykęs į Škotiją darbo pradėjau ieškoti po poros mė-

nesių, nes pradžioje reikėjo laiko apsiprasti prie nau-
jos aplinkos ir žmonių. 
Pasileidęs į darbo paieškas, nusišypsojus laimei, darbą 
radau per dvi savaites. Įsidarbinau naktiniame klube 
stiklinių surinkėju. Barmenu iškarto būti negalėjau, 
mat reikėjo patirties. Darbas iš tiesų nebuvo pras-
tas, o ir atlyginimo užtekdavo norint susimokėti už 
būstą, telefoną bei mėnesinį bilietą. Dar kažkiek lik-
davo ir pragyvenimui. Padirbęs vos 3 mėnesius buvau 
paaukštintas pareigose ir tapau barmenu. Žinoma, 
teko laikyti visokius testus bei praeiti nemažai apmo-
kymų. Atėjus vasarai, pradėjau norėti kažko rimtesnio, 
tad čia vėl nusišypsojo laimė ir įsidarbinau garsiame 
viešbučių tinkle „Hilton“, kur ir dirbau iki pat antrų 

mokslo metų pabaigos. Darbas, alga, darbdavio 
rūpestis darbuotojais bei dar daugybė pliusų ska-
tino stengtis dėl savo darbo bei jį tiesiog pamilti. 
Trumpai tariant darbą susirasti tikrai įmanoma. 
Neklausykite, ką kalba kiti – „nėra darbo; be pa-
tirties nieko nesusirasi“. Neteisybė. Norėsi tai su-
sirasi! “

ŠKOTIJA
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Dirba: Western Union, Finansų analitikas

Studijavo: Royal Holloway University of London, 
Vadyba ir tarptautinis verslas

Esu labai patenkintas studijų užsienyje kokybe. Jos skatino savarankiš-
kumą, iššūkių paieškas ir savirealizaciją, taip pat – suteikė koncentruo-
tas (mano atveju – verslo) žinias. Taigi, pagrindinis pranašumas – įgytos 
platesnės pažiūros ir konkretesnės bei  funkcionalesnės žinios.

Baigus studijas užsienyje galimybės rasti darbą Lietuvoje priklauso nuo 
studijų metais įgytos patirties, užmegzto kontaktų tinklo, rinkos suvoki-
mo. Todėl visada patartina domėtis kas vyksta “namuose”.  Gyvendamas 
užsienyje supratau, kad mūsų tauta save nuvertina. Dažnai užsienio 
spauda mūsų valstybę giria už vienokį ar kitokį žingsnį, neretai rašo 
apie daug pasiekusius mūsų tautos žmones, o mes namuose juos kri-
tikuojame (kad ir kas jie bebūtų: menininkai, politikai ir pan.). Žmonėms 
reikia daugiau drąsos. Gyvendamas užsienyje išmoksti stebėti savo 
valstybę iš šalies, viso pasaulio kontekste. Tai padeda ne tik kas-
dieniame gyvenime, darbe, bet ir priimant sau svarbius sprendimus.

Pagrindinis patarimas abejojantiems: kada, jeigu ne dabar? Kada išdrįsite pažinti naujus kraštus, įvai-
rius žmones? Tai suteikia didelį konkurencinį pranašumą nesvarbu kur bebūtumėte, nesvarbu ką be-

darytumėte! Didelės tarptautinės įmonės Lietuvoje ieško žmonių, kurie galėtų, suprastų, žinotų ir norėtų. 

Būkite tokie!

Baigusi studijas užsienyje jaučiuosi pasikeitu-
si. Per pastaruosius 5 metus paaugau kaip asmeny-
bė, tapau savarankiška,  įgijau be galo daug neįkai-
nojamų teorinių bei praktinių žinių! Tikiu, kad esu labai gera 
juvelyrikos žinovė, įskaitant ir naujausias papuošalų tech-
nologijas. Dėl to darbo rinkoje būsiu geidžiama specialistė. 

Studijų kokybė Danijoje ir Jungtinė-
je Karalystėje yra gera, studijos orien-
tuotos į savarankišką mokymąsi. Studentams suteikiama 
visokeriopa pagalba, mokymosi medžiaga. Baigus studijas 
užsienyje darbo ieškoti šiek tiek lengviau vien dėl išlavintos 
anglų kalbos, taipogi – dauguma studentų įgyja nemažai 
patirties atlikdami praktikas žinomose įmonėse. Tai, manau, 
suteikia didelį pranašumą.
Moksleiviams, dar abejojantiems ar studijuoti užsien-
io aukštosiose mokyklose – patarčiau bandyti! Studijų ir 
gyvenimiška patirtis yra neįkainojama! 

Viktorija Agnė

Dirba: OASIS, Asmeninė stilistė; Kuria savo pačios autorinius papuošalus 
(FB: Viktorija.agne.jewelries)

Studijavo: Danija – TEKO Design+Business, Tarptautinės Mados Pirkimų Vadyba; 
Anglija - University of the Arts London, Papuošalų Dizainas ir Juvelyrika

Studijų įtaka ateities karjerai
Gintaras Samuolis

Titas Budrys
Studijavo: University of St. Andrews, Finansų ekonomika

Dirba: Lietuvos bankas - Tarptautinini ryšių departamentas; 
Projekto „Mažasis universitetas“  iniciatorius

Mindaugas Vaupšas

Dirba: Internetinės reklamos kompanija “Adform Lithuania”, 
Rich Media Certification Specialist

Studijavo: Aalborg University (Copenhagen), Medialogy

Po studijų užsienyje į Lietuvos darbo rinką grįžęs studentas turi 
daug pranašumų. Iš savo patirties galiu teigti, jog darbdavį visų 
pirma sudomina ne baigta specialybė, bet faktas, kad žmogus 
yra studijavęs ir gyvenęs svetimoje šalyje. Toks žmogus pasižymi 
platesniu mąstymu, supranta kultūrų skirtumus (tai labai svarbu 
dirbant skandinaviškoje įmonėje),  gali profesionaliau įvertinti savo 
įgytų žinių ir patirties vertą atlygį. Manau, man yra lengviau inte-
gruotis į įmonių kolektyvus, nes buvau mokytas būtent tų subtilybių 
– kaip būti komandos dalimi ne tik darbo srityje, bet ir gyvenimiškose 
situacijose. Taip pat, turi didesnį potencialą tapti komandos lyderiu, 
kuris galėtų įvertinti esamų darbų kiekį, racionaliau juos pasidalinti 
su kolegoms, kad darbai būtų atlikti laiku. Darbdaviui svarbi asme-
nybė, kuri subrendo ir moka prisitaikyti prie besikeičiančios darbo 
aplinkos. O tokia patirtis kokybiškiausiai įgaunama tik studijuojant 
užsienio šalyje. 

Mano patarimas abiturientams – visi be išimties turi bent trumpai 
pasimokyti užsienyje, pajusti kitonišką sistemą, praplėsti akiratį, su-
sirasti naujų draugų, gal net rasti savo ateities darbą, kurio Lietu-
voje tiesiog dar nėra!

Lietuvos darbdaviai užsienyje baigtas studijas 
itin vertina. Jie dažnai tikisi, jog toks darbuo-
tojas turės kokybiškesnių žinių bagažą, geriau 
mokės užsienio kalbas, greičiau adaptuosis, bus 
atviresnis naujovėms ir rodys daugiau inicia-
tyvos. Būtent naujai įgytos asmeninės savybės 
– tai didžiausias studijų užsienyje privalumas. 
Šias savybes daugiausiai lemia savarankiško 
gyvenimo užsienyje patirtis.
Studijų užsienyje metu susiformavusi asmenybė 

gali greitai prisitaikyti naujoje šalyje, naujoje darbovietėje, lengviau susipažinti su žmonėmis, taip pat  
puikiai moka bent vieną užsienio kalbą. Visa tai vėliau tampa dideliu privalumu darbo rinkoje.
Akivaizdu, užsienio universitete įgytas diplomas padės susirasti darbą arba bent jau padidins šansus 
būti pakviestam į darbo pokalbį. Tačiau svarbu suprasti, jog pradėjus dirbti, joks diplomas nebepadės, 
o darbdavys vertins tik įdėtas pastangas ir asmenines savybes. Visas asmenines savybes galite ugdyti 
(pvz. gyvenant ar studijuojant užsienyje), o noras stengtis atsiras pasirinkus patinkančią specialybę.
Išsirinkti patinkančią studijų kryptį - vienas svarbiausių sprendimų gyvenime. Skirkite tam kuo daugiau 
laiko ir minčių! Tik išsirinkus tinkamai bus lengviau ir įdomiau studijuoti, o vėliau ir dirbti pagal specialybę. 
Pradėti galite ir nuo klausimo sau, kokia veikla gyvenime norėtumėte užsiimti, jei neegzistuotų pinigai. 
Jau pasirinkusiems – patarčiau nedvejoti. Jūsų norai ir supratimas keisis dar daug kartų gyvenime, todėl 
geriau veikite dabar, nelaukdami nušvitimo, nebijokite suklysti. 
Patarimas kiekvienam moksleiviui – bent trumpai pagyvenkite užsienyje! Nesvarbu ar tai būtų studijos, 
darbas, atostogos.  Jei turite galimybę – išbandykite viską!
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Dirba: ZIP FM, “Radistų” laidos redaktorius/asistentas

Studijavo: University of Huddersfield, Music Technology 
and Popular Music

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 pro-
gramų 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, pa-
tirtų su įvairiausių kultūrų draugais 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 grįžęs namo, bendraudamas su savo bendraamžiais, 
likusiais studijuoti Lietuvoje, nuoširdžiai jaučiausi it laimėjęs loterijo-
je - anksčiau įgijau išsilavinimą, išlošiau metus, praplėčiau akiratį, turiu 
draugų visame pasaulyje ir t.t. 
                                                      
                                               Rekomenduoju išdrįsti ir pabandyti!

Titas Motuzas

Daugiau informacijos apie konkursą www.kastu.lt

KONKURSAS

į DANIJĄ arba OLANDIJĄ!

kaip?
Užeik į www.kastu.lt

Tarp  Kastu naujienų surask pavadinimą „Konkursas“

Atsakyk į 5 nesudėtingus klausimus ir laimėk!:)

Laimėk kelionę 
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F a l l 
i n l o v e 
w i t h

ANGLØ KALBOS KURSAI

TARPTAUTINIAI EGZAMINAI

GAUK  UÞ VALSTYBINÁ ANGLØ 

KALBOS BRANDOS EGZAMINÀ

100%

�  

  

�

• 

• 

Iðlaikydamas tarptautiná

egzaminà C1 lygiu

Iðlaikydamas tarptautiná egzaminà 

  ir surinkdamas 7 balus ir daugiau.

PTE General 

IELTS 

ENGLISH

Iðlaikæs anglø kalbos egzaminà anksèiau, 

sutaupysi laiko abitûros metu! 

Registruokis AMES paruoðiamiesiems kursams.



Gegužės – liepos mėnesį gausi atsakymą, 
kad esi priimtas. Tada švęsi kelias dienas 
ir pradėsi ruoštis didžiausiam gyvenimo 
nuotykiui – studijoms užsienyje! :)

O KAS 
TOLIAU..?

Užpildyk stojimo anketą
Tavo užduotis – kuo tiksliau užpildyti “online” stojimo anketą* – parašyti 
motyvacinį laišką, gauti rekomendaciją iš  mokyklos ar universiteto ir įkelti 
visus reikalingus dokumentus.
*Stojimo anketa yra pildoma www.kastu.lt
Anketą su visais reikalingais dokumentais reikia išsiųsti iki stojimo termino 
pabaigos! Reikalingus dokumentus ir terminus rasi 24 puslapyje.

Išlaikyk anglų kalbos testą 
Testą gali išsilaikyti ir po to kai išsiųsi stojimo anketą. Testo rezultatus reikėtų 
pateikti iki vasaros vidurio.
Gali laikyti NEMOKAMĄ Kastu anglų kalbos testą, kurio užtenka stojant į 
daugumą mūsų atstovaujamų aukštųjų mokyklų, arba vieną iš tarptautinių 
testų: IELTS arba TOEFL. Jeigu Kastu  testo pirmą kartą išlaikyti nepasiseks, 
galėsi jį nemokamai perlaikyti.

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 ir patarimus, kurie 
padės tau išsirinkti.  Juos rasi www.kastu.lt 

Išsirink studijų programą

STOJIMAS PER KASTU YRA

NEMOKAMAS
Reikes susimoketi tik 30€ UCAS mokesti

jei stosite i Anglija ir/arba Skotija

KASTU ORGANIZUOJAMAS

STOJIMO PROCESAS YRA

PAPRASTAS
SUPRANTAMAS

PATIKIMASir
TUO JAU PASINAUDOJO DAUGIAU

NEI 3300 ZMONIU IS VISOS LIETUVOS

1

2

3

Išsirink 
studijų programą

Užpildyk 
stojimo anketą

Išlaikyk anglų 
kalbos testą

96 4 STOJANCIUJU  SEKMINGAI 
ISTOJA SU KASTU PAGALBA
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Žiemos stojimas 
(Mokslai prasideda vasario mėnesį)

lapkričio 15d.

Pagrindinis stojimas 
į Anglijos ir Škotijos 
aukštąsias mokyklas

sausio 10d.

Pagrindinis stojimas į Danijos,
 Nyderlandų ir Švedijos 
aukštąsias mokyklas

kovo 1d.

Stojimas

Stojimas

Paraiškos teikimo data

Paraiškos teikimo data

STOJIMO KALENDORIUS

NEŽINAI KURIĄ ŠALĮ PASIRINKTI?

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

Bakalauro studijų trukmė

Tęstinių studijų trukmė

Magistrantūros studijų trukmė

Bakalauro ir tęstinių studijų kaina 

Magistrantūros studijų kaina

Finansinė parama

Vidutinės mėnesio išlaidos
* Mėnesinės išlaidos priklauso nuo 
miesto ir kiekvieno žmogaus poreikių.

Minimalus atlyginimas

DANIJA

Nemokamos

Nemokamos

Visi bent 10-12 val. per 
savaitę dirbantys studentai 
gali gauti valstybės paramą 
siekančia 5753 DKK 
(~770 €) per mėnesį.

Būstas/komunaliniai - 250–500 € 
per mėnesį. 
Maistas, transportas, laisvalaikis 
ir t.t. – 250-500 € per mėnesį.

13,83 €/val.

3 arba 3,5 metų

1,5 metų

2 metai

1980 €

Universitetuose-1980 €.
Taikomųjų mokslų universitetuose – 
kainos prasideda nuo 8000 €.

Visi bent 14 val. per savaitę dirbantys studentai:
Gali gauti valstybės paramą 
nuo 250 iki 500 € per mėnesį.
Viešuoju transportu Nyderlanduose 
gali naudotis nemokamai. 

Galima palankiomis sąlygomis gauti 
paskolą studijų mokesčiui padengti.

Būstas/komunaliniai – 300–500 € 
per mėnesį. 
Maistas, transportas, laisvalaikis 
ir t.t. – 200-400 € per mėnesį.

Asmenys nuo 18 m. iki 22 m. 
- 3,9-7,2 €/val.
Asmenys virš 23 m. -8,5 €/val.

3 arba 4 metai

1 metai

1 arba 2 metai

NYDERLANDAI

 Pasas/ID kortelė.
 Brandos atestatas ir bran-
dos atestato priedas. Kol neturi 
brandos atestato, reikia pateikti 
11 klasės metinius pažymių 
vidurkius ir 12 klasės pirmojo 
semestro pažymių vidurkius bei 
dalyko išklausytų
valandų skaičių.
 Motyvacinis laiškas.
 Rekomendacinis laiškas iš
Tavo mokytojo, klasės auklėtojo,
ar mokyklos direktoriaus.
 Rekomendacinis laiškas iš 
darbdavio būtų privalumas.
 Stojantieji į tam tikras meno 
programas turi atsiųsti savo darbų 
pavyzdžius arba atlikti jiems pateiktas 
stojimo užduotis.

Stojimai į magistro studijas

kovo 1 d. balandžio 15d.

Pagrindinis stojimas į  Danijos 
ir Švedijos aukštąsias mokyklas.

Pagrindinis stojimas į Nyderlandų, 
Anglijos ir Škotijos aukštąsias mokyklas.

Stojimai į bakalauro ir tęstines studijas

1 metams

1 metams

REIKALINGI DOKUMENTAI
pildant stojimo anketą

NEŽINAI KURIĄ ŠALĮ PASIRINKTI?

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

Dokumentai privalo būti pateikti anglų kalba. Jei dokumentas nėra angliškas, jį reikia išversti.

Universitetuose-1980 €.
Taikomųjų mokslų universitetuose – 
kainos prasideda nuo 8000 €.

Visi bent 14 val. per savaitę dirbantys studentai:
Gali gauti valstybės paramą 
nuo 250 iki 500 € per mėnesį.
Viešuoju transportu Nyderlanduose 
gali naudotis nemokamai. 

Galima palankiomis sąlygomis gauti 
paskolą studijų mokesčiui padengti.

Kainos svyruoja nuo 7500£ iki 9500£

Kainos prasideda nuo 4000£

Bakalauro ir tęstinių studijų 
studentams yra suteikiama paskola 
studijų mokesčiui padengti.

Būstas/komunaliniai – 200£–400£
per mėnesį. 
Maistas, transportas, laisvalaikis 
ir t.t. – 150£-350£ per mėnesį.

Asmenys nuo 18 m. iki 20 m. - £5.13val. 
Asmenys virš 21 m. -£6.5val.

3 arba 4 metai

1 metai

1 arba 2 metai

ANGLIJA

Būstas/komunaliniai – 250–500 € 
per mėnesį. 
Maistas, transportas, laisvalaikis 
ir t.t. – 250-500 € per mėnesį.

Nemokamos

Nemokamos

Nėra

14,43 €/val.

3 metai

-

1 arba 2 metai

ŠVEDIJA

4 metai

-

1 arba2 metai

Nemokamos (nusiuntus prašymą SAAS)

Kainos prasideda nuo 3400£

Nėra

Būstas/komunaliniai – 240£–400£
per mėnesį. 
Maistas, transportas, laisvalaikis 
ir t.t. – 200£–400£ per mėnesį.

Asmenys nuo 18 m. iki 20 m. - £5.13val. 
Asmenys virš 21 m. - £6.5val.

ŠKOTIJA

Bakalauro studijos Tęstinės studijos Magistrantūros studijos

 Pasas/ID kortelė.
 Brandos atestatas ir bran-
dos atestato priedas. Kol neturi 
brandos atestato, reikia pateikti 
11 klasės metinius pažymių 
vidurkius ir 12 klasės pirmojo 
semestro pažymių vidurkius bei 
dalyko išklausytų
valandų skaičių.
 Motyvacinis laiškas.
 Rekomendacinis laiškas iš
Tavo mokytojo, klasės auklėtojo,
ar mokyklos direktoriaus.
 Rekomendacinis laiškas iš 
darbdavio būtų privalumas.
 Stojantieji į tam tikras meno 
programas turi atsiųsti savo darbų 
pavyzdžius arba atlikti jiems pateiktas 
stojimo užduotis.

 Pasas/ID kortelė.
 Brandos atestatas ir 
brandos atestato priedas. 
 Universitete išklausytų 
dalykų aprašymai, pažymiai 
ir ECTS kreditų išrašas.
 Motyvacinis laiškas.
 Rekomendacinis laiškas iš
Tavo dėstytojo ar dekano.
 Rekomendacinis laiškas iš 
darbdavio būtų privalumas.
 Stojantieji į tam tikras meno 
programas turi atsiųsti savo darbų 
pavyzdžius arba atlikti jiems 
pateiktas stojimo užduotis.

 Pasas/ID kortelė.
 Bakalauro diplomas su
priedėliu. Jei jo dar negavai,
prie stojimo anketos turi
pridėti universitete išklausytų
dalykų aprašymus, pažymius ir
ECTS kreditų išrašą.
 Motyvacinis laiškas.
 Rekomendacinis laiškas iš
Tavo dėstytojo ar dekano.
 Rekomendacinis laiškas iš 
darbdavio būtų privalumas.
 Gyvenimo aprašymas (CV).
 Stojantieji į tam tikras meno 
programas turi atsiųsti savo darbų 
pavyzdžius arba atlikti jiems pateiktas 
stojimo užduotis.
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ISIC - tavo tarptautinis studento 
pažymėjimas!

Tarptautinis studento ir moksleivio pažymėjimas ISIC ne tik liudija, kad esi studentas ar moksleivis, bet 
ir suteikia Tau galimybę naudotis daugiau negu 1000 nuolaidų Lietuvoje ir net 42 000 nuolaidų visame 
pasaulyje. Įsigydamas ISIC Tu prisijungi prie beveik 5 milijonų studentų, kuriems visas pasaulis tiesiog 
po kojomis - net 129 pasaulio šalyse galėsi naudotis nuolaidomis ir sutaupyti krūvą pinigų. Ir tai dar ne 
viskas!

ISIC pažymėjimu pasaulyje 
rūpinasi 

1350 darbuotojų.

ISIC 
statistika:

Pasaulyje kas 8 
sekundes išduodamas 
ISIC pažymėjimas.

Visame pasaulyje ISIC
turi daugiau nei 

500 000 
Facebook draugų

Visame pasaulyje rasi 

42 080 
nuolaidų partnerių

1 530 
švietimo įstaigų,

ISIC organizacija bendradarbiauja su

102 
bankais, 

147 
valstybinėmis 
institucijomis.

keliauti pigiau ir gudriau;
naudotis nuolaidomis šauniausiuose klubuose, parduotuvėse, kavinėse ir kitur;
pigiau arba nemokamai aplankyti renginius, muziejus, parodas, spektaklius; 
sugalvoti, kaip fantastiškai ir pigiai praleisti laisvalaikį; 
gauti ISIC nuolaidas net nekeldamas kojos iš namų;
naudotis ypatingais tarptautiniais pasiūlymais.

TU GALI:

ISIC GALIOJIMAS
ISIC galioja 16 mėnesių, skaičiuojant 
nuo kiekvienų metų rugsėjo iki kitų 
metų gruodžio pabaigos;
paskutiniųjų kursų studentams ISIC
galioja iki kitų einamųjų metų rugsėjo 
30 dienos.

IŠLAIDOS
ISIC pažymėjimas kainuoja 30 Lt (9€);
ISIC su integruotu studento elek-
troniniu viešojo transporto bilietu 
kainuoja 33 Lt (10€);

Daugiau informacijos rasi: 
WWW.ISIC.LT

KUR ĮSIGYTI?
Užsuk į artimiausią ISIC išdavimo vie-
tą. ISIC pagaminsime per 5 minutes!
Užsisakyk internetu ir gauk paštu 
tiesiai į namus.

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 gyvensi. Todėl  patariame 
skirti DAUG dėmesio tinkamos studijų programos pasirinkimui. Nesivaikyk madų, nestok, kur stoja 
visi. Pasistenk suprasti save – Kas tu esi ir su kuo nori sieti savo ateitį!

Mūsų puslapyje www.kastu.lt rasi daug naudingų patarimų ir profesinio orientavimo testų, kurie tau gali padėti 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 daugybė lietuvių. Paskaityk jų atsiliepimus 
www.kastu.lt, o norėdamas sužinoti dar daugiau – parašyk jiems el. laišką.
Prieš stodamas surink kuo daugiau informacijos apie šalį, studijų programą ir universitetą!

SAKYK „NE“ PASKUTINĖS MINUTĖS SPRENDIMUI

Nors atrodys, jog 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, pabendrauti 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 3-5 mėnesius. Kai įsitvirtinsi – galėsi nesunkiai derinti studijas su 
studentiškais darbais:)

Patarimai
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Kas yra svarbiausia stojant į užsienio 
aukštąsias mokyklas?
Svarbiausia yra teisingai užpildyti stojimo anketą bei parašyti 
gerą ir išsamų motyvacinį laišką. Dauguma užsienio aukštų-
jų mokyklų didžiausią dėmesį kreipia ne į tavo pažymius, o į 
tavo asmenines savybes. Jei rašydamas motyvacinį laišką 
atskleisi visas savo stipriąsias puses ir parodysi susidomė-
jimą savo pasirinkta sritimi, aukštosios atstovai, atsižvelg-
dami į stiprią tavo motyvaciją ir pasiryžimą siekti užsibrėžtų 
tikslų, tave priims ir padės tapti pasirinktos srities specialistu. 
Stojant į užsienio aukštąsias mokyklas labai svarbu gerai mokė-
ti anglų kalbą. Tavo anglų kalbos žinių lygį parodys išlaikytas 
anglų kalbos testas. 

Kokius dokumentus reikia atsiųsti 
kartu su anketa?
Kartu su anketa reikia atsiųsti motyvacinį laišką, 
rekomendaciją, pažymių išrašą bei ID/paso kopi-
ją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad stojant į kai kurias 
programas reikia atsiųsti ir papildomus dokumen-
tus, pavyzdžiui, gyvenimo aprašymą (CV) arba savo 
darbų pavyzdžius stojant į menus (tikslų reikalingų 
dokumentų sąrašą gali rasti 25psl).

Kokius brandos egzaminus reikia laiky-
ti, kad galėčiau mokytis užsienyje?
Stojant į užsienio aukštąsias mokyklas  laikomi brandos eg-
zaminai neturi didelės įtakos. Sprendimui,  ar tave priimti, 
daugiau įtakos turi tavo pažymių vidurkiai. Tačiau ir pažy-
miai nėra svarbiausias kriterijus priimant galutinį sprendimą 
(Įdomu, kokie gi tie svarbiausi kriterijai? Skaityk kitą klau-
simą!).

DAŽNIAUSIAI 
UŽDUODAMI 
KLAUSIMAI

Turi daugiau klausimų - drąsiai kreipkis į Kastu konsultantus
arba ateik pas mus į svečius.

Kokios yra galimybės susirasti 
studentišką darbą studijų metu?
Dauguma lietuvių studijuojančių užsienyje stengiasi su-
sirasti darbą. Darbo paieška gali užtrukti, o rezultatai 
priklausys nuo to, kaip aktyviai ieškosi, nuo miesto, kuri-
ame gyvensi ir nuo darbo rinkos. Studentams paprastai 
užtenka dirbti  2-3 valandas per dieną, kad jie galėtų 
padengti didžiąją dalį svarbiausių pragyvenimo išlaidų. 
Kaip teigia studentai, toks darbo krūvis jų labai nevargi-
na ir yra nesunkiai suderinamas su studijomis.

Ar įmanoma gauti stipendiją?
Stipendijos nėra mokamos. 
Tačiau bakalauro ir magistro studijos Danijoje ir Švedijoje bei 
bakalauro studijos Škotijoje yra nemokamos.
Anglijoje ir Nyderlanduose yra galimybė palankiomis sąly-
gomis gauti studijų paskolą, kuri padengs visą studijų 
mokestį.
Nyderlanduose visi dirbantys studentai gali gauti valstybės 
paramą iki 500 Eurų per mėn., Danijoje - iki 770 Eurų per mėn.
 

Kiek programų/šalių galiu rinktis vienoje 
anketoje?
Stojant į Angliją ir Škotiją galima rinktis ne daugiau kaip 5 programas. 
Stojant į bet kurią kitą šalį, ar į kelias šalis iškart, gali pasirinkti iki 8 
programų. Stojimas per Kastu yra NEMOKAMAS.

Ar išvažiavęs studijuoti į užsienį 
aš būsiu visiškai vienas?
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 Skype ar 
Facebook, Tau leis palaikyti ryšį su mylimais 
žmonėmis likusiais Lietuvoje, kad ir kur bebūtum.
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Vilniaus Arkikatedra

V. Kudirkos
aikštė
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Neris

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

Kastu yra oficialus užsienio aukštųjų mokyklų atsto-
vas Lietuvoje.

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

Kastu komanda visuomet pasiruošusi Tau padėti: 
atsakysime į visus iškilusius klausimus ir išspręsime 
visas Tavo stojimo problemas!  

Tau NIEKUO nereikės rūpintis – Kastu administruos 
visą Tavo stojimo procesą! Nepraleisi nei vieno termi-
no ir nepamirši nei vieno reikalingo dokumento. Mes 
visada Tave informuosime laiku!

Stojant į daugumą Kastu atstovaujamų aukštųjų 
mokyklų Tau nereikės laikyti IELTS ar TOEFL testo – 
sutaupysi 173 €.

Stojimas per Kastu - NEMOKAMAS.

Pasirinkęs Kastu sutaupysi laiko, pinigų ir turėsi kur 
kas mažiau rūpesčių!

Užpildęs tik VIENĄ Kastu stojimo anketą, galėsi stoti į 
5 skirtingas šalis ir rinktis iš 2500 studijų programų.

Esame JAUNATVIŠKI, FAINI ir DRAUGIŠKI :)

Ateik pas 
mus į svečius: 

Gedimino pr. 28/2, 
Vilnius 

Lukiškių
aikštė

Žemaitės 
skveras

J. Tumo-Vaižgano g.

Gynėjų g.

V. Kudirkos g.

Vasario 16
-osio .g

Jakšto g.

A. Stulgins
kio

Vilniau
s g.Jogailos g.

Totor
ių g.

Kodėl Kastu www. kastu.ltčia rasi visą informaciją apie studijas užsienyje

Goda 
Butkutė

+370 677 12333
goda@kastu.lt

Vytautas
Murauskas

+370 684 44220
vytautas@kastu.lt

Laima
Namajūnaitė

+370 679 44331
laima@kastu.lt

Į visus klausimus pasiruošę atsakyti konsultantai

Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus
Utena

www.kastu.lt
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