Visų pirma laišką reikia teisingai pradėti ir užbaigti:
„Dear Sir or Madam“ ir pasibaigia fraze „Yours faithfully”.
Tai yra labai svarbi formalumo taisyklė.
Dear Sir or Madam,

Pirma dalis
Prisistatymas
Turite prisistatyti, pasakyti iš kur sužinojote apie šią aukštąją, trumpai papasakoti
formalumus apie save: kiek jums metų, kokioje esate klasėje, kokioje mokykloje,
kokioje šalyje ir mieste jūs gyvenate, kokia papildoma veikla užsiimate.
Šios dalies apimtis nuo 10 iki 15 procentų viso laiško apimties arba iki 7 eilučių
spausdinto teksto Times New Roman dvylikto dydžio šriftu.

Antra dalis
Studijų programos išmanymas ir asmeninių savybių atitikimas
1. Parašykite ko Jūs norite – norite studijuoti būtent Jūsų pasirinktą studijų
programą.
2. Toliau jūs turite parodyti jog puikiai suvokiate ką reiškia ši studijų programa –
žinote, kokius dalykus studijuosite. Nereikia vardinti visų dalykų, pasirinkite 2-3
dalykus ir papasakokite apie juos.
3. Toliau turite papasakoti: kokiomis savybėmis turi pasižymėti žmogus, norintis
studijuoti šiuos dalykus. Galite bendrai apibūdinti studijų programą
susidedančią iš šių dalykų.
4. Papasakokite kodėl jums patiktų mokytis šiuos dalykus. Šioje vietoje galite
papasakoti apie savo patirtį , talentą ir pomėgius, susijusius su šiomis
disciplinomis arba su šia studijų sritimi. Šie pomėgiai turi atspindėti jūsų
asmenines savybes, kurios susijusios su studijų programa.

Informaciją platinti be leidimo griežtai draudžiama. Visos teisės saugomos.
By Vadimas, Vilnius, 2011 m.
Tel. +370 66 777 333

Taip pat galite papasakoti apie savo pasiekimus kuriais didžiuojatės ir kurie
jūsų manymu yra svarbūs ir labiau atskleidžia jūsų asmenybę.
PVZ.: Stojate į dizainą – mėgstate piešti, lankote dailės burelį ir dalyvaujate
parodose. Dailininkas turi pasižymėti tokiomis ir tokiomis savybėmis.
Arba stojate į vadybą – mėgstate skaityti psichologijos ir lyderystės knygas,
lankote seminarus ir dalyvaujate „moksleivių verslo klube“, kuriame įgyjote tam
tikros patirties, kuri pasirodė naudinga ir jus norėtumėte labiau išlavinti šias
savybes ar jas pritaikyti studijų ar darbo metu. Aišku visą tai reikia aprašyti
detaliau.
5. Aprašykite koks yra jūsų pasirinktos profesijos darbas. Turite suvokti kokių
žinių ir įgūdžių įgysite pabaigę šią profesiją, koks bus jūsų darbas ateityje.
Turite su entuziazmu aprašyti „kaip visada svajojote“ tai daryti. Aprašykite
kokiomis savybėmis pasižymi šios profesijos žmogus, kokia yra tokio žmogaus
darbo diena., pasakykite, jog jūs pasižymite tokiomis pat savybėmis ir pateikite
įrodymų: pavyzdžių iš jūsų gyvenimo.

Trečia dalis
Kalbame apie tai kodėl renkatės studijas užsienyje
Šios dalies tikslas įrodyti, jog suprantate, kad studijos užsienyje susiję su tam tikromis
problemomis tačiau galite jas įveikti.
1. Papasakokite su kokiomis problemomis galite susidurti studijuodami užsienyje
ir nurodykite būdus kaip galėtumėte įveikti šias problemas. Taip pat parašykite
savybes kuriomis turi pasižymėti žmogus, kad įveiktų šias klūtis.
Sufleruojame galimas kliūtis: kalbos barjeras, nežinoma aplinka, nesusipratimai,
kultūrinis šokas, pasiilgimas šeimos, nėturėjimas palaikymo, maisto gaminimas
tenka pačiam, studijų ir darbo derinimas, draugų nebuvimas,nes liko kitoje šalyje ir
pan.
Pasirinkite kelias klūtis. Kliūtis paverčiame privalumais:
 Kalbos barjeras – išmoksite naują kalbą ir tai labai pravers nes...
 Nežinoma aplinka – jūs visada svajojote apie nuotykius.
 Nesusipratimai – išmoksite būti lankstus ir atlaidus, greitai orientuotis
situacijoje.
 Kultūrinis šokas – galima suprasti naują kultūra ir tapti atviresniam ir
tolerantiškam ir t.t.
2. Parašykite kaip gyvensite užsienyje – rasite darbą, jūsų tėvai jums padės. Taip
pat trumpai papasakokite kokia veikla užsiimsite laisvalaikiu (norėtumėt
lankyti sportą, mokysitės kalbą ir pan.)
Stenkitės pabrėžti, jog ateityje pravers užsienyje įgyta savarankiško gyvenimo
patirtis.
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Ketvirta dalis
Kalbame apie pačią aukštąją mokyklą ir šalį
 Šioje dalyje galite pažymėti kokie aukštosios išskirtinumai ir ypatumai jums
patinka ir kodėl jūs manote jums patiks ten studijuote. Pvz man patinka, kad
mokslas orientuotas į praktiką, darbas grupelėse, daug įdomių projektų. Verta
paskaityti aukštosios tinklapyje kokius metodus naudoja, ką laiko svarbiu?
Kad gerai parašytumėte šią dalį reikia daugiau pasiskaityti informacijos
aukštosios mokyklos tinklapyje.
 Taip pat trumpai aprašykite kodėl pasirinkote būtent šitą šalį? Kodėl patinka
jos kultūra ir jos žmonės? Kokios yra galimybės šioje šalyje?

Penkta dalis
Apibendrinimas.
Trumpai papasakokite kokie yra jūsų ateities planai ir kokios perspektyvos atsiveria.
Susiekite su studijų programa, kokiais įgūdžiais ir savybėmis norite pasižymėti.
Pabrėžkite, jog tokias žinias ir savybes įgysite būtent dėl studijų šioje programoje.
Pabrėžkite, jog būtent studijos užsienyje leis įgyti papildomų savarankiškumo įgūdžių.
Pabaikite šią skiltį mintimi, jog jūs apie tai svajojate ir tai jūsų tikslas nr.1
Pabaigti laišką viena iš šių frazių:
 If you require any further information, feel free to contact me.
 I look forward to a successful relationship in the future.
 Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pabaigti žodžiais:
Yours faithfully
Tavo Vardas Pavarde
p.s. Tai tik pavyzdis, dalis galima keisti vietomis ar net visiškai keisti struktūrą 

Susikaupk, parašyk ir
siek svajonės !
Motyvacinio laiško šabloną paruošė studijų
ES judėjimo pradininkas Vadimas Tel. 866777333, el.p. info@fox.lt
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