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STUDIJAS 2017–2018 MOKSLO METAIS
1.

Dokumentų registravimas
1.1. Dokumentų, kuriuos stojantieji turi pateikti Bendrojo priėmimo metu, sąrašas bei jų
pateikimo tvarka nustatyta Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos ir vientisąsias studijas 2017 metų tvarkos apraše.
1.2. Stojantieji, pateikę prašymus dalyvauti tiesioginiame arba papildomame Vilniaus
universiteto (toliau – Universitetas) priėmime, 1 lentelėje nurodytus dokumentus turi
pristatyti Universiteto Priėmimo komisijai asmeniškai arba per įgaliotą atstovą, pateikusį
notaro patvirtintą stojančiojo išduotą įgaliojimą. Dokumentai registruojami Universiteto
Informacinių technologijų taikymo centre Tiesioginio priėmimo į pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas terminais ir / arba Papildomo Universiteto priėmimo terminais 2017–
2018 mokslo metais. Stojantiesiems, kurių išsilavinimo duomenys korektiškai perkeliami į
Universiteto priėmimo sistemą ir kurie neturi jokių papildomų dokumentų (žr. 1 lentelę),
atvykti nereikia.
1.3. Registruojant dokumentus reikia parodyti dokumentų originalus arba notaro patvirtintus šių
dokumentų nuorašus, o dokumentų kopijas, patvirtintas notaro arba Universiteto rektoriaus
įgalioto asmens – įteikti.
1.4. Jei registruoti dokumentų tiesioginio arba papildomo Universiteto priėmimo metu atvyksta
stojančiojo įgaliotas atstovas, be kitų reikalingų dokumentų, nurodytų 1 lentelėje, jis turi
pateikti:
 notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą (originalą parodyti, kopiją įteikti),
 savo pasą arba asmens tapatybės kortelę (parodyti),
 stojančiojo paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją (įteikti).
1.5. Stojantiesiems bendrojo priėmimo metu dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo ir
įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą reikia kreiptis į Studijų kokybės
vertinimo centrą (SKVC). Stojantiesiems tiesioginio ir papildomo Universiteto priėmimo
metu, pateikiant prašymą Universiteto priėmimo komisijai dėl užsienyje įgyto išsilavinimo
pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į lietuvišką vertinimo sistemą, reikia pristatyti šiuos
dokumentus (originalus parodyti, kopijas įteikti):
 pasą arba asmens tapatybės kortelę,
 atestatą / diplomą ir jo priedėlį,
 atestato / diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo,
 dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) vardo ir / ar pavardės keitimą, jeigu ne visi
pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir / ar pavarde.

2.

Studijų sutarties (toliau – Sutartis) sudarymas
2.1. Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, studijų sutartį gali sudaryti elektroniniu būdu
neatvykdami į Universitetą (žr. „Studijų sutarčių sudarymas 2017–2018 mokslo metais“).
2.2. Gavus kvietimą ir atvykus į Universitetą sudaryti studijų sutarties asmeniškai, stojantysis turi
pateikti (parodyti) savo asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir sumokėto
registracijos mokesčio mokėjimo kvitą.
2.3. Jei stojantysis, gavęs kvietimą studijuoti Universitete, studijų sutarčių sudarymo metu yra
nepilnametis, atvykęs į Universitetą be kitų reikalingų dokumentų, išvardytų 2.2 punkte, jis
turi pateikti notaro patvirtintą raštišką tėvų (globėjų) sutikimą savarankiškai sudaryti studijų
sutartį (originalą parodyti, kopiją įteikti). Šio dokumento pateikti nereikia, jei nepilnametis
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atvyksta sudaryti studijų sutarties su vienu iš tėvų (globėjų) bei pateikia (originalą parodo,
kopijas įteikia) tai įrodančius dokumentus: vieno iš tėvų (globėjų) asmens dokumentą bei
savo gimimo liudijimą.
2.4. Jei sudaryti studijų sutarties atvyksta stojančiojo įgaliotas atstovas, be kitų reikalingų
dokumentų, išvardytų 2.2 punkte, jis turi pateikti:
 notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą (originalą parodyti, kopiją įteikti),
 savo pasą arba asmens tapatybės kortelę (parodyti),
 stojančiojo paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją (įteikti).
1 lentelė
Eil.
nr.

Dokumentai, reikalingi stojant į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas
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Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas
(-ai);
Suaugusiųjų mokymo centro pažyma apie metinius dalykų pažymius (jei jie reikalingi
konkursiniam balui apskaičiuoti);
Pažymos apie perlaikytus ir / ar papildomai laikytus brandos egzaminus bei metinius pažymius;
Diplomas ir jo priedėlis (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla);
Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai, patvirtinantys ne Lietuvos Respublikos
mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
Studijų kokybės vertinimo centro arba Universiteto priėmimo komisijos pažyma dėl dalykų
atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
Vilniaus universiteto pažyma apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą (jei studijos vyks lietuvių
kalba ir dokumentai neįrodo lietuvių kalbos mokėjimo);
Užsienio lietuvio statusą patvirtinantis dokumentas, jei asmuo yra užsienio lietuvis (dokumentas
turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba; tuo atveju, jei dokumentas pateikiamas anglų arba
rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas);
Kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.)
išduotas dokumentas (lietuvių, anglų arba rusų kalba; tuo atveju, jei dokumentas pateikiamas anglų
arba rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas), patvirtinantis, kad asmuo trejus
metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra užsienio lietuvis;
Kompetentingos institucijos išduoti dokumentai lietuvių, anglų arba rusų kalba (tuo atveju, jei
dokumentas pateikiamas anglų arba rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas),
patvirtinantys, kad prieš atvykdamas į Lietuvos bendrojo ugdymo programas vykdančią mokyklą
asmuo ne mažiau kaip 3 metus gyveno užsienyje ir Lietuvos Respublikoje pradėjo mokytis 8–12
(gimnazijos I–IV) klasėje;
Visi kiti papildomi profesinį ar aukštąjį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti
jų nuorašai;
Jeigu stojantysis yra tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I–III vietų laimėtojas, – tai
įrodantys dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų;
Jeigu stojantysis baigė tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu, – tai
įrodantys dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų;
Jeigu stojantysis baigė bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, – tai įrodantys
dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų;
Kiti dokumentai, suteikiantys teisę gauti papildomų balų;
Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde;
Tarptautinio užsienio kalbos egzamino galiojantis sertifikatas;
Kiti papildomi išsilavinimą liudijantys dokumentai;
Dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas (žr. „Stojamoji studijų įmoka ir
kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis 2017–2018 mokslo metais“).
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