Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros) ir profesines
pedagogines studijas
Gegužės 23 - birželio 26 d. registruokitės VU ISAS sistemoje.

Sumokėkite 12 Eur stojamąją studijų įmoką. Stojamosios studijų įmokos įskaitymas gali užtrukti iki 24 valandų.
Prisijungti prie sistemos galėsite tik po jos įskaitymo.

Prisijungę prie VU ISAS užpildykite asmeninius duomenis.

Gegužės 23 - birželio 26 d. į VU ISAS suveskite visą informaciją iš savo diplomo ir jo priedėlio.

Jeigu esate VU 2005-2017 m., VDU
2002-2017 m. ar VGTU 2000-2017 m.
absolventas, diplomas ir jo priėdelis bus įkelti
automatiškai, paspaudus „Įkelti“.

Stojantiesiems, baigusiems bakalauro studijas
kitose aukštosiose mokyklose, reikia suvesti
diplomo ir priedėlio duomenis savarankiškai.

Iki birželio 26 d. užpildykite prašymą studijuoti įvesdami iki 10 pageidavimų. Studijų programos ir
finansavimo pobūdis (VF/VNF) turi būti išdėstyti prioriteto tvarka.

Stojamieji egzaminai arba motyvacijos vertinimas
Birželio 19 - 22 d. yra numatyti stojamieji egzaminai į tam tikras studijų programas. Plačiau apie organizuojamus
stojamuosiuos egzaminus rasite čia.

Birželio 27 d. 10-16 val. ir birželio 28 d. 9-17 val. atvykite į privalomą dokumentų registraciją adresu:
Saulėtekio al. 9, ITTC, Vilnius bei Muitinės g. 8, Kaunas (stojantiems į Kauno fakultete vykdomas studijų programas).

Stojantiesiems, kurių diplomo ir jo priedėlio
duomenys buvo perkelti į sistemą ir kurie neturi
papildomų dokumentų, atvykti nereikia.

Dokumentų registracijos metu atvykus
asmeniškai arba notarine tvarka įgaliojus kitą
asmenį, privaloma pateikti priėmimo taisyklėse
nurodytus dokumentus.

Birželio 30 d. nuo 13 val. prisijunkite prie VU ISAS ir pasitikrinkite, ar gavote kvietimą studijuoti.
Gavus kvietimą studijuoti, sumokėkite 30 Eur dydžio registracijos mokestį. Jį sumokėti patogiausia Internetinėje
stojančiųjų aptarnavimo sistemoje prisijungus prie savo paskyros ir pasirinkus registracijos mokesčio mokėjimo būdą.

Birželio 30 - liepos 3 d. sudarykite studijų sutartį su Vilniaus universitetu.
Sudaryti studijų sutartį galite šiais būdais:
Birželio 30 - liepos 3 d. neatvykstant ir sudarant
sutartį internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank
arba Šiaulių banko asmeninės el. bankininkystės
paslauga (el. bankininkystė turi būti registruota
įstojusiojo (-osios) vardu).

Liepos 3 d. 9-15 val. atvykstant asmeniškai
arba per notarine tvarka įgaliotą asmenį,
adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius
(pakviestiesiems į Kauno fakultetą – Muitinės
g. 8, Kaunas).

Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros) ir profesines
pedagogines studijas
II priėmimo etapas

II etape dalyvauti gali tik I etape
dalyvavę asmenys.

Įstojusieji, I etapo metu sudarę sutartis
dėl VF vietos, II etapo metu pretenduoti
gali tik į VNF vietas;

Norint dalyvauti II priėmimo etape, nuo liepos 4 d. 15 val. iki liepos 6 d. 24 val. pateikite
prašymą studijuoti VU ISAS.

Liepos 5 d. 9-13 val. atvykite į privalomą dokumentų registraciją adresu:
Saulėtekio al. 9 ITTC, Vilnius bei Muitinės g. 8, Kaunas (stojantiems į Kaune vykdomas studijų programas).

Į dokumentų registraciją atvykti nereikia:
- Stojantiesiems, kurių diplomo ir jo priedėlio
duomenys buvo perkelti į sistemą ir kurie neturi
papildomų dokumentų;
- Stojantieji, dokumentus registravę I etapo metu.

Dokumentų registracijos metu atvykus
asmeniškai arba notarine tvarka įgaliojus kitą
asmenį, privaloma pateikti priėmimo taisyklėse
nurodytus dokumentus.

Liepos 7 d. nuo 11 val. prisijunkite prie VU ISAS ir pasitikrinkite, ar gavote kvietimą studijuoti.
Gavus kvietimą studijuoti, sumokėkite 30 Eur dydžio registracijos mokestį pagal nurodytus rekvizitus.
Jį sumokėti patogiausia Internetinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje prisijungus prie savo paskyros ir
pasirinkus registracijos mokesčio mokėjimo būdą.
Jeigu registracijos mokestį jau mokėjote I priėmimo etapo metu, antrą kartą jo mokėti nereikia.

Liepos 7-9 d. sudarykite studijų sutartį su Vilniaus universitetu.
Sudaryti studijų sutartį galite šiais būdais:
Liepos 7-9 d. neatvykstant ir sudarant sutartį
internetu naudojantis DNB, SEB, Swedbank
arba Šiaulių banko asmeninės el.
bankininkystės paslauga (el. bankininkystė turi
būti registruota įstojusiojo (-osios) vardu).

Liepos 7 d. 11-15 val. atvykstant asmeniškai
arba su notaro įgaliojimu, adresu Saulėtekio
al. 9, Vilnius (pakviestiesiems į Kauno
fakultetą – Muitinės g. 8, Kaunas).

Daugiau informacijos rasite adresu
www.kviecia.vu.lt
Telefonu: +370 5 219 3144
El. paštu: konsultavimas@cr.vu.lt
Vilniaus universiteto Studijų direkcija
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab., Vilnius

