Sveiki, su Jumis ir vėl aš, Kristina Černius, Bay Path universiteto absolventė. Šį
kartą pristatau Jums 8-ąjį skyrių „Paraiškos pateikimo procesas“ iš knygos
„Įgyvendinti svajonę: praktinis vadovas suaugusioms moterims, siekiančioms
aukštojo išsilavinimo“, kurią parašė Bay Path universiteto prezidentė dr. Carol A.
Leary.
—8 skyrius—
Paraiškos pateikimo procesas
Išsirinkus Jums tinkamą koledžą ar universitetą, ateina laikas pateikti stojimo
paraišką. Pasiteiraukite priėmimo skyriuje ko būtent reikia paraiškos pateikimui ir
koks yra jos pateikimo terminas.
Leiskite man pasidalinti Gretos istorija ir kaip šis paraiškos pateikimo procesas
pakeitė jos gyvenimą.
Nepasitenkinimas darbu paskatino Gretą grįžti į mokyklą. Ji dirbo gydytojo padėjėja
chirurgo kabinete ir stebėjo, kaip keli jos draugai gauna diplomus. Ji žinojo, kad
reikia kažką keisti ir jei to nepadarys dabar, tai greičiausiai nebepadarys to niekada.
Ji susisiekė su daugeliu mokyklų ir galiausiai vieną pasirinko.
Greta drebėjo, kai nusiuntė savo prašymą, tačiau po mėnesio ji jau oficialiai tapo
koledžo studente. Paskaitų tvarkaraštis savaitgalio dienomis ir internete leido jai
derinti užsiėmimus su 40-ies valandų darbo savaite ir vykdyti motinos pareigas. Ji

sakė: „Pereiti per tą sceną su savo bendražygiais ir įgyti aukštojo mokslo laipsnį, kad
galėčiau atverti savo ir savo šeimos pasaulį naujoms patirtims. Kokia palaima!“
Taigi, štai keli žingsniai, kuriuos reikia įgyvendinti norint pateikti paraišką ir įstoti į
pasirinktą koledžą!
1. Užpildykite paraiškos formą ir atkreipkite dėmesį į visus galutinius
terminus.
Dauguma koledžų ir universitetų siūlo galimybę paraišką pateikti internetu.
Joje klausiama apie jūsų ankstesnį išsilavinimą, darbą, mokslo sritis, kurios
jus domina ir kodėl planuojate grįžti į koledžą. Kiek įmanoma aiškiau
išdėstykite savo grįžimo į koledžą tikslus.
Kalendoriuje būtinai pažymėkite visus terminus, kad neliktumėte nusivylę. Jei
turite klausimų, susisiekite su savo patarėju!
2. Pasirūpinkite, kad būtų išsiųsti jūsų pažymių nuorašai.
Kolegijos ir universitetai dažnai reikalauja oficialių nuorašų iš vidurinių
mokyklų ir kitų koledžų. Oficialios kopijos yra tos, kurias jūsų buvusi
mokykla tiesiogiai siunčia į tą, kurią norite lankyti dabar. Neatsiimkite ir
nepristatykite šių kopijų patys, nes jos gali būti nelaikomos „oficialiomis“.
Tiesiog paskambinkite į vidurinės mokyklos raštinę arba susisiekite su
buvusio koledžo studentų duomenų tvarkymo skyriumi ir pasakykite jiems,
kur norite nusiųsti savo pažymių nuorašus.

Nepriklausomai nuo to, kaip seniai lankėte buvusią mokyklą, jūs vis tiek galite
gauti oficialią pažymių nuorašo kopiją. Jei jūsų buvusi mokykla ar koledžas
uždaryti arba negalite rasti jų telefono numerio, skambinkite į savo valstijos
švietimo skyrių. Jie visuomet gali pasakyti, kaip gauti šią kopiją. Užsienio
šalių pažymių nuorašams taikomi specialūs reikalavimai. Pasitarkite su savo
priėmimo skyriaus konsultantu.
Kai koledžas ar universitetas gauna visą jūsų informaciją, jis išsiunčia oficialų
pranešimą su informacija apie sekančius žingsnius.
3. Patvirtinkite bendrąsias studijų išlaidas ir kreipkitės dėl finansinės
paramos.
Įsitikinkite, kad suprantate bendrąją jūsų studijų kainą, į kurią įeina mokslas,
knygos ir mokesčiai. 9 skyriuje pateikiami patarimai ir informacija apie
finansinės paramos procesą.
4. Sumokėkite paraiškos pateikimo mokestį ir užstatą.
Kai kurie koledžai taiko stojimo mokestį, o dauguma reikalauja nedidelio
negrąžinamo užstato, kad patvirtintų jūsų priėmimą. Jį sumokėję, jūs galite
užsiregistruoti į kursus ir dalyvauti naujų studentų orientacijoje. Visada
klauskite apie paraiškos pateikimo mokesčio ir užstato mokėjimo išimtis,
kurios kartais yra prieinamos.

Taigi, atsiminkite šiuos keturis žingsnius:
1. Užpildykite paraiškos formą.
2. Įsitikinkite, kad būtų išsiųsti visi jūsų pažymių nuorašai.
3. Patvirtinkite bendrąsias studijų išlaidas ir kreipkitės dėl finansinės paramos.
4. Sumokėkite užstatą.
Tai paprasta.

