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KOLEGINĖS STUDIJOS 
 
KAS TREČIAS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAS STUDIJUOJA KOLEGIJOJE 
 

2014–2015 mokslo metų pradžioje kolegijose aukštojo mokslo siekė 41,5 tūkst., arba 30 proc. visų 
šalies aukštųjų mokyklų studentų, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Palyginti su 2013–2014 mokslo 
metais, studentų kolegijose sumažėjo 2 tūkst. (4,7 proc.), o palyginti su 2005–2006 mokslo metais – net 
ketvirtadaliu – 14 tūkst. (26 proc.). 

 
 
Studentų skaičius kolegijose ir universitetuose 

Mokslo metų pradžioje  
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2014 m. kolegijos studijuoti priėmė 13,6 tūkst. studentų, tai 650 (4,6 proc.) studentų mažiau nei 

2013 m. Kasmet kolegijos parengia vidutiniškai po 11 tūkst. aukštojo mokslo specialistų. 2014 m. studijas 
baigė ir įgijo profesinio bakalauro laipsnį 10 tūkst. kolegijų absolventų, iš jų 473 (4,7 proc.) tais pačiais metais 
toliau tęsė mokslus universitetuose, 230 (2,3 proc.) – profesinio mokymo įstaigose. 

2014–2015 mokslo metų pradžioje valstybės finansuojamose studijų vietose studijavo daugiau kaip 
pusė (55,5 proc.) kolegijų studentų, 18,5 tūkst. (44,5 proc.) studentų studijavo savo lėšomis.  

 
 

Kolegijų studentai, studijuojantys valstybės ir savo lėšomis  

Mokslo metų pradžioje 
 

 Studentų skaičius Procentais, palyginti su visu studentų 
skaičiumi 

2012–2013 2013–2014 2014–2015 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Iš viso studentų 45 685 43 550 41 485 100,0 100,0 100,0 

studijuoja valstybės 
finansuojamose studijų 
vietose 26 374 24 712 23 022 57,7 56,7 55,5 

studijuoja savo lėšomis 19 311 18 838 18 463 42,3 43,3 44,5 
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Kolegijose vykdoma daugiau kaip 430 skirtingų koleginių studijų programų. 2014–2015 mokslo 

metais beveik pusė kolegijų studentų – 20 tūkst. (48 proc.) – studijavo pagal socialinių mokslų studijų srities 
programas, trečdalis studijavo technologijos mokslų, kas penktas pagal biomedicinos mokslų srities studijų 
programas. 93 studentai vienu metu studijavo dvi studijų programas (2013–2014 m. m. – 86). 

Šalies kolegijose studijuoja 409 užsienio piliečiai (2013–2014 m. m. – 359). Daugiausia studentų 
atvykusių iš Rusijos (43, arba 11 proc.), Ukrainos (38, arba 9 proc.), Baltarusijos (38, arba 9 proc.). Taip pat 
yra studentų iš Nigerijos, Indijos, Azerbaidžano ir kitų valstybių. Daugiau kaip pusė studentų užsieniečių 
rinkosi verslo ir vadybos studijas (62 proc.). Mažiau populiarios inžinerijos ir technologijų (17 proc.) bei 
medicinos ir sveikatos studijos (8 proc.). Didesnė dalis užsieniečių (70 proc.) atvyko studijuoti savo iniciatyva 
ir studijuoja visą studijų programą, kiti – pagal Europos Sąjungos ir kitas akademinių mainų programas.  

2013–2014 mokslo metais 690 Lietuvos kolegijų studentų gilino žinias užsienyje. 

Aukštąjį koleginį išsilavinimą teikia 24 kolegijos, iš jų 13 valstybinių ir 11 nevalstybinių. Palyginti su 
praėjusiais 2013–2014 mokslo metais, jų skaičius nepakito. 2014–2015 mokslo metų pradžioje valstybinėse 
kolegijose studijavo 33,7 tūkst. (81 proc.) studentų, nevalstybinėse – 7,8 tūkst., arba kas penktas (19 proc.) 
kolegijų studentas. Merginos kolegijose sudarė 55 proc. visų studentų. Didžiausios šalies kolegijos yra 
Kauno kolegija – joje studijuoja 7,1 tūkst. studentų, Vilniaus kolegija – 6,9 tūkst. ir Klaipėdos valstybinė 
kolegija – 3,7 tūkst. studentų. 
 
 

Informaciniame pranešime naudoti Švietimo informacinių technologijų centro duomenys. 
 
 
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.  
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Daiva Marcinkevičienė 
Švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vyriausioji specialistė 
Tel. (8 5)  236 4912 
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