Motyvacinis laiškas – tai laiškas universitetui, kurio tikslas įrodyti, kad esi
susipažinęs su jų siūloma studijų programa, nori ten stoti bei esi tinkamas
pasirinktoms studijoms. Motyvaciniu laišku turi įtikinti universitetą, kad esi
vertas tapti pasirinkto universiteto studentu.

Kaip rašyti – idėjos, kurios gali padėti surasti tinkamas mintis ir žodžius
Brainstorm – surašyk visus žodžius, mintis, asociacijas, kurios tau
siejasi su studijomis. Neribok savęs ir fiksuok visas mintis, visus
pasiekimus, įgūdžius, perspektyvas – viską, kas vėliau tvarkingai galės
nusėsti popieriaus lape.

Užsikrauk geros energijos – motyvuokis! Get excited! Pažiūrėk tave
įkvepiantį filmą, perskaityk tave žavinčią knygą, įsijunk tave pakraunančios
muzikos. Arba peržiūrėk kelis ar keliolika Youtube filmukų apie motyvaciją.
Pajausk visomis jėgomis, kaip stipriais nori studijuoti!

Įsivaizduok save jau ten, universitete. Ryškiai pamatyk visas detales,
grupiokus, universitetą, situacijas, pramogas, savo būseną ir jausmus.
Taip pasikrausi teigiamos energijos ir priartinsi savo svajones. Daug
ryškiau įsivaizduosi, apie ką kalbėti motyvaciniame laiške.
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Susikurk planą – pasirašyk, apie ką kalbėsi, susidėliok turinį ir struktūrą.
Sugrupuok dalykus, kuriuos surašei ant lapo ir pasistenk parašyti planą,
apie ką kalbėsi kiekvienoje dalyje, kad laiškas būtų nuoseklus ir išvengtum
pasikartojimų bei „plaukiojimo“ mintyse.

Ką rašyti – temos, kuriomis gali kalbėti savo laiške

 Kaip susidomėjai studijų programa. Papasakok, kaip kilo noras mokytis dizaino, marketingo ar
biomedicinos. Gal perskaitei straipsnį, gal atlikai tyrimą, galbūt turėjai praktikos. Taip parodysi, kad
žinai, ką renkiesi, nesitaikai aklai.
 Parodyk, kad žinai, kur stoji. Papasakok, kas tau atrodo įdomu pasirinktoje studijų programoje. Kokie
moduliai, praktikos galimybės, įranga ar kiti dalykai tave sužavėjo. Papasakok, kaip įsivaizduoji
studijas ir ko iš jų tikiesi, ką norėtum sužinoti. Taip parodysi, kad domėjaisi ir skyrei laiko susipažinti
su studijų programa, tad tavo sprendimas yra rimtas.
 Įsivaizduok ateities karjerą. Papasakok, kaip įsivaizduoji savo veiklą ateityje. Kuo studijos tau bus
naudingos ir kaip prisidės prie svajonės siekimo. Papasakok, kaip ketini panaudoti įgytas žinias. Tai
parodys tavo kryptingumą.
 Kodėl pasirinkai šį universitetą ir šalį. Atskleisk, kuo tavo dėmesį patraukė pasirinktas
universitetas, studijų programa bei šalis. Kodėl nori studijuoti užsienyje? Parodyk stiprią motyvaciją
ir argumentuok savo pasirinkimą.
 Papasakok apie savo pasiekimus. Labai svarbu pateikti įrodymų. Papasakoti apie patirtis, kurių turi,
apie darbus, praktikas, veiklas, savanorystę, kurie susiję su pasirinkta specialybe arba tavo
sprendimu studijuoti užsienyje. Tai nebūtinai tiesiogiai susiję dalykai. Veiklų metu galėjai įgyti ne tik
profesinių kompetencijų, bet taip pat socialinių, suvokti, kokie dalykai patinka ar ne, ugdyti asmenybę
ar pasirinktai profesijai reikalingus charakterio bruožus.
 Parodyk savo unikalumą. Pabrėžk, kuo esi išskirtinis. Kokie tavo unikalūs pomėgiai, gebėjimai,
požiūris ar hobiai. Visi esame saviti ir kažkuo ypatingi. Papasakok, kuo išsiskiri iš kitų ir sudomink –
galbūt tokių unikalių asmenybių universitetas ir laukia.
 Kodėl verta rinktis tave. Pasakyk, ką pasiūlysi universitetui, kokias naudas jam atneši. Kodėl jie
turėtų rinktis tave, o ne šimtus kitų kandidatų? Galbūt pasiūlysi inovatyvių idėjų, gal dalyvausi
socialiniuose renginiuose, žaisi krepšinio komandoje ar prisidėsi prie studentų atstovybės. Net jei ir
neketini nuversti kalnų – motyvuoti studentai jau yra nauda.
 Kaip įveiksi sunkumus. Be abejo, nauja patirtis nebus vien smagi ir lengva. Turėtum parodyti, kad tai
supranti ir kad žinai, kas tavęs laukia bei kaip įveiksi namų ilgesį, naujų draugų paieškas, kultūrinį
šoką ar finansinius klausimus.
 Papasakok, koks tu. Paminėk savo gerąsias savybes, charakterio bruožus. Tam nereikia skirti
atskiros pastraipos – tiesiog įpink į tekstą.
Informaciją platinti be leidimo griežtai draudžiama. Visos teisės saugomos.
By Simona, Kaunas, 2015 m.
Tel. +370 66 777 333

DOs & DONTs
Stay positive – stenkis rašyti teigiamai, su polėkiu, su geromis mintimis ir idėjomis.
 Susikoncentruok – stenkis rašyti struktūrizuotai, neplaukiok nuo vienos minties prie kitos. Tekstas
turi būti nuoseklus ir aiškus
 Stipri pradžia – pradėk efektingai, pritrauk dėmesį. Pirmas įspūdis pats stipriausias. Nenusibosk
skaitytojui.
 Rašyk kuo asmeniškiau – kaip įmanoma stenkis priartėti prie laiško gavėjo ir rašyti būtent jam. Tai
ne visada įmanoma 100 proc., tačiau reiktų pasistengti išvengti jausmo, kad laiškas tiktų bet kuriam
įmanomam universitetui.
 Laiškas turi būti formalus – venk sutrumpinimų ar pernelyg laisvo stiliaus, neformalių frazių.
 Perskaityk dar kartą iš ryto – grįžk prie motyvacinio kitą dieną ir dar kelias dienas po to. Pažiūrėk,
ar tau vis dar patinka visos dalys, gal kažką pastebėsi, ką reiktų pakeisti. „Šviežia galva“ perskaityk
motyvacinį kelis kartus ir jį patobulink.









Nekopijuok – nesinaudok jau parašytais šablonais, tai jaučiasi ir yra nuobodu. Neplagijuok teksto.
Yra programos, kurios aptinka sukčius.
Nenaudok klišių – Nerašyk banalių frazių, garsiausių citatų ar lėkštų posakių. Nereiktų sakyti,kad
biomedicina domėjaisi nuo pat gimimo.
Venk daug citavimo – universitetui įdomu, ką manai tu, o ne kiti žmonės.
Nebūk negatyvus – nereikia skųstis, peikti ar minėti to, kas tau nesiseka.
Nekalbėk poezija – nebent stoji į kūrybinį rašymą. Tekstas turėtų būti aiškus, rišlus ir tvarkingas,
be gėlėtų vingrybių.
Nebūk arogantiškas – reikia pristatyti savo gerąsias puses bei nuveiktus darbus, tačiau nereiktų
pernelyg girtis.
Nepataikauk – niekam nepatinka pataikūnai. Logiškai argumentuok, kuo tave traukia universitetas.
Pernelyg ilgas prisistatymas – anketoje jau nurodyti tavo duomenys. Niekam neįdomu, kokioj tu
mokykloj mokiniesi, kad esi paskutinėje klasėje, kokiame mieste gyveni ir pan. Pirma pastraipa turi
sudominti,o ne nužudyti skaitytoją. Gali paminėti savo vardą, šalį ir į kokią programą aplikuoji.
Daugiau faktų nereikia.

Techniniai dalykai
UK – visiems universitetams keliauja vienas bendras laiškas. Jis negali būti ilgesnis kaip 4000
spaudos ženklų bei 47 eilutės. Stojimo sistema aptinka, jei motyvacinis buvo nukopijuotas nuo
kito žmogaus. Motyvacinis yra privalomas.
DK ir NL – kiekvienam universitetui galima rašyti atskirus laiškus. Geriausia apimtis – 1 A4
formato lapas. Motyvacinis būtinas ne visiems universitetams.



Kreipinys ir vardas pabaigoje – laiško pradžioje priimtas kreipinys – Drear Sir or Madam, o
pabaigoje – Yours faithfully, Vardas Pavardė. Ši taisyklė nėra privaloma UK universitetams.
Gramatika – tekstas turi būti be klaidų, parašytas formalia anglų kalba.
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The last but not the least 

1. Nebūtina paminėti visko, kas čia parašyta. Nereikia
kiekvienai daliai sukurti naujos pastraipos. Būk originalus,
kurk savo asmeninį motyvacinio laiško planą bei
struktūrą. Parašyti motyvacinį laišką yra lygiai tiek pat
būdų, kiek yra jį rašančių žmonių ;)
2. Visa informacija, pateikta motyvaciniame laiške, turi
vienaip ar kitaip atspindėti norą ir pasirengimą studijuoti
konkrečioje studijų programoje ar universitete. Pomėgis
žvejoti savaime nėra joks pliusas, jei to nepateiksite
kaip pliuso susijusio su studijų programa.

Susikaupk, parašyk ir
siek svajonės !
Motyvacinio laiško rašymo vadovą paruošė studijų ES
specialistė Simona Banevičienė. Tel. 866777333, el.p. info@fox.lt
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