Gerb. Mokyklos Direktoriui, Pavaduotojui,
Karjeros konsultantui,
PRANEŠIMAS
2015-03-27
Norime informuoti, jog ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas nuo vasario 1 dienos iki balandžio 30
dienos kviečia 12 klasės moksleivius dalyvauti išankstiniame priėmime į bakalauro studijas.
Išankstinio priėmimo metu stojantieji bus priimami atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją, turimus papildomus
pažymėjimus ir diplomus, liudijančius apie stojančiojo aktyvi, visuomenišką veiklą mokykloje, 10-12 klasės
metinius pažymius.
Išankstinio priėmimo metu pildant paraišką internetu http://enroll.ism.lt/ būtina prisegti šiuos dokumentus:
 Metinių pažymių užpildytą formą, pasirašytą mokyklos vadovo (žr. 1 priedas).
 Papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje.
 Gyvenimo aprašymą.
 Paso/ID kortelės kopiją.
 Stojamosios studijų įmokos kvitą.
 Motyvacinis laišką arba video. ( jei kandidatas pretenduoja į ISM stipendiją arba 100 Talentų
stipendiją).
ISM siūlomos studijų finansavimo galimybės:
 ISM 100 Talentų programos stipendija, su kuria studentai studijuoja visiškai nemokamai. Studijų
kainą padengia 100 Talentų stipendija. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui. Stipendija
skiriama atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, metinių pažymių vidurkį ar mokyklos
egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą mokyklos metu.
 ISM stipendija (1200 EUR/ 4143,36 Lt metams) Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui.
Stipendija skiriama ISM priėmimo metu atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, metinių
pažymių vidurkį ar mokyklos egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą mokyklos metu
 Verslo įmonių įsteigtos stipendijos gabiausiems industrinių technologijų vadybos
studentams, suteikiančios galimybę studijuoti 100 Talentų programoje visą studijų laikotarpį su
dvigubo diplomo galimybe. Stipendija padengtų studijų mokestį tiek studijų laikotarpiu Lietuvoje,
ISM, tiek išvykus į Ilinojaus Technologijų institutą.
 ISM skatinamoji stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui aktyviems, visuomeniškai
nusipelniusiems ir jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų. Stipendijos dydis lygus metinei studijų
kainai. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į visuomeninę veiklą, laimėjimus individualiuose ar
komandiniuose sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu. Į šią stipendiją pretenduoja asmenys, stojantys į pirmą kursą ir studijuosiantys visą
bakalauro studijų programą.
Registracija į išankstinį priėmimą : http://enroll.ism.lt/
Daugiau informacijos : http://www.ism.lt/isankstinispriemimas
Prašome šį pranešimą išplatinti moksleiviams bei moksleivius konsultuojantiems asmenims mokykloje. Jei kiltų
moksleiviams ar konsultuojantiems moksleivius specialistams kiltų klausimų dėl prašymo pildymo, stipendijų
skyrimo tvarkos, prašome kreiptis apačioje nurodytais kontaktais.
Kilus klausimais arba norint pasikonsultuoti prašome kreiptis: Akvilė Būdvytytė, (8 5) 212 3953, (8 616) 10
978, akvile.budvytyte@ism.lt.
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Ši pažyma liudija, kad Vardas, pavardė (a/k....)
yra išklausęs ir turi įvertinimus šių 10-12 klasės reikalingų pateikti mokomųjų dalykų semestrų galutinius
pažymius bei kiekvieno dalyko bendrą vidurkį:
10 klasė
I
II
semestras semestras
Matematika
Istorija
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Kita užsienio kalba
................(įrašykite)
Biologija
Geografija
Informacinės
technologijos

Mokyklos direktoriaus vardas, pavardė
Parašas, antspaudas

11 klasė
I
II
semestras semestras

12 klasė
I
semestras

Bendras
vidurkis

