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Polscy Litwini będą studiować na Litwie

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem
Nauczania im. 11 Marca w Puńsku, fot. wilnoteka.lt

15 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim
Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku od września
rozpocznie studia na uczelniach na Litwie. Ministerstwo
Oświaty i Nauki Litwy zdementowało wcześniejsze
informacje, że żaden z puńskich absolwentów nie dostał
się na studia na Litwie, gdyż litewskie władze oświatowe
zmieniły system przeliczania wyników egzaminów
maturalnych.

Gdy na Litwie ogłoszono wyniki rekrutacji na wyższe studia, Wspólnota Litwinów w Polsce rozpowszechniła
oświadczenie, w którym napisano, że "uczniowie, którzy się zdecydowali na studia w Polsce albo za granicą,
pomyślnie dostali się na wybrane przez siebie uczelnie, natomiast ci, którzy wybrali studia na Litwie, usłyszeli, że
Litwa stwarza doskonałe warunki studiowania, ale nie zostali przyjęci, więc czują się oszukani".

Zdaniem przedstawicieli Wspólnoty Litwinów w Polsce problem polegał na tym, że kiedy w Polsce trwały już
egzaminy maturalne, na Litwie zmieniono zasady przeliczania wyników egzaminów maturalnych. Przelicznik
okazał się niekorzystny dla absolwentów Liceum im. 11 Marca w Puńsku, którzy chcieli studiować na Litwie: choć
dobrze zdali egzaminy, zabrakło im punktów, się by dostać na wymarzone kierunki.

Wiceminister oświaty i nauki Litwy Rimantas Vaitkus, komentując tę sytuację, powiedział, że podczas rekrutacji
na studia osobom pochodzenia litewskiego przyznawano 2 dodatkowe punkty. "Stworzyliśmy im możliwość
dostania się na studia na kierunki docelowe. Sprawdziliśmy złożone przez nich wnioski i muszę stwierdzić, że
były naprawdę ambitne: medycyna itd., ale z ich wynikami matury nie dostaliby się również na studia w Polsce" -
powiedział minister Rimantas Vaitkus. Jego zdaniem zmiany w przeliczaniu wyników egzaminu nie miały wpływu
na wynik rekrutacji na studia.

Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy poinformowało, że spośród 15 abiturientów z Puńska 14 dostało się na studia
bezpłatne, 1 na studia płatne. 10 osób zostało studentami już podczas pierwszej tury rekrutacji, 5 przyjęto
podczas tury uzupełniającej. Litewska młodzież z Puńska będzie studiować między innymi na Uniwersytecie
Technicznym im. Giedymina w Wilnie.
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