PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato
2017 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. S-2017-2-1
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO
NUOLATINIŲ PIRMOSIOS IR ANTROSIOS PAKOPŲ BEI VIENTISŲJŲ STUDIJŲ
PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) nuolatinių
pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja užsienio šalių piliečių priėmimą į Universiteto nuolatinių studijų
pirmosios, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų studijų programas valstybės
nefinansuojamose studijų vietose.
2. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiai, piliečiai, turintys
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje bei kiti turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje užsienio šalių piliečiai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas,
priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28
d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl užsienio šalių institucijose ir pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
tvarkos aprašu ir Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis bei
nustatytais terminais.
II SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS
3. Užsienio šalių piliečiai gali būti priimami į visas Universiteto siūlomas nuolatinių studijų
pirmosios, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų studijų programas, jei jie turi atitinkamo
lygmens išsilavinimą ir atitinka programos, į kurią pretenduoja, reikalavimus.
4. Visais atvejais sprendimą dėl pareiškėjo galimybės studijuoti atitinkamą studijų programą
priima Universiteto rektorius (toliau – Rektorius), kamieninio akademinio padalinio (toliau Padalinys) teikimu.
5. Pareiškėjui įvykdžius visus Apraše numatytus reikalavimus, užsienio šalies piliečio priėmimas
į Universiteto siūlomas studijų programas vykdomas atliekant visas žemiau išvardintas
procedūras:
5.1. prašymo pateikimas dalyvauti konkurse per Internetinę studentų užsieniečių paraiškų
pateikimo sistemą (toliau – Sistema) (https://apply.vu.lt) terminais, nustatytais
vadovaujantis Aprašo 1 priedu;
5.2. Apraše nustatytos stojamosios įmokos sumokėjimas, vadovaujantis Aprašo 1 priedu;
5.3. pareiškėjų, atitinkančių programos reikalavimus, atranka, vadovaujantis Aprašo 1 priedu;
5.4. sąlyginio priėmimo laiško (Pre-Acceptance) rengimas ir siuntimas atrinktam
stojančiajam;
5.5. Universiteto nustatytos studijų kainos sumokėjimas;
5.6. dokumentų, patvirtinančių užsienio šalies piliečio priėmimą į Universitetą, rengimas:
5.6.1. priėmimo laiškas;
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5.6.2. prašymas išduoti Nacionalinę daugkartinę vizą (D);
5.6.3. studijų sutartis, su kurios sąlygomis stojantysis susipažįsta ir sutinka per Sistemą;
5.7. dokumentų, patvirtinančių užsienio šalies piliečio priėmimą į Universitetą, siuntimas
studentui;
5.8. studijų sutarties su Universitetu pasirašymas Padaliniuose.
III SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
6. Dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai užimti galima užsiregistravus per
Sistemą ir pateikus reikalingus dokumentus, vadovaujantis Aprašo 1 priedu.
7. Visi dokumentai privalo būti pateikti viena iš šių kalbų: lietuvių, anglų arba rusų. Patvirtintos
dokumentų kopijos ir vertimai turi būti susegti notaro ar juos parengusios institucijos
nustatyta tvarka.
8. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai Sistemoje yra užpildyta registracijos forma ir
nurodytas bent vienas pageidavimas.
9. Jei stojančiojo duomenys yra registruojami per kitą asmenį, turi būti pateikiamas atitinkamas
notaro patvirtintas įgaliojimas.
10. Pateikus ne visus ar nepilnai užpildytus dokumentus, prašymas dalyvauti konkurse
nenagrinėjamas, o sumokėta stojamoji įmoka negrąžinama.
11. Sprendimas dėl užsienio šalies piliečio priėmimo į pasirinktą programą priimamas per 40
darbo dienų nuo galutinio dokumentų pateikimo termino pabaigos.
IV SKYRIUS
STUDIJŲ KAINA
12. Studijų kainą kiekvienais metais tvirtina Universiteto taryba.
13. Studijų kaina Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiams
tvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui paskelbus norminių studijų
kainų dydžius.
14. Studijų kaina mokama vadovaujantis Įmokų už studijas Vilniaus Universitete mokėjimo,
grąžinimo ir išieškojimo tvarka.
V SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ REGISTRACIJA Į STUDIJAS
15. Užsienio šalių piliečiai studijoms atvyksta ne vėliau kaip per 2 savaites nuo semestro
pradžios. Išimtiniais atvejais, užsienio šalių piliečiui nurodžius objektyvias priežastis, šis
terminas gali būti pratęstas.
16. Užsienio šalių piliečiai privalo pateikti išsilavinimo dokumentų originalus per 30
kalendorinių dienų nuo atvykimo studijuoti į Universitetą dienos. Šis terminas gali būti
pratęstas tik stojančiajam pateikus raštišką prašymą su nurodytomis priežastimis.
17. Neatvykus studijoms iki Aprašo 19 punkte nurodyto termino, visi su užsienio šalių piliečių
priėmimu susiję Universiteto išduoti dokumentai netenka galios. Apie tai informuojamos
atitinkamos institucijos ir patys užsienio šalių piliečiai.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Užsienio šalių piliečiai (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių
narių piliečius), įstoję į Universitetą, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje.
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