PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato
2017 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. S-2017-2-1
1 priedas
REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS, ATRANKOS PROCEDŪRA IR TERMINAI
1. Reikalavimai stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, dėstomas ne
lietuvių kalba:
Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kalba

Studijų
trukmė

1.

Anglų ir rusų kalbos

Anglų k.

4 m.

2.

Medicina

Anglų k.

6 m.

3.

Odontologija

Anglų k.

5 m.

4.
5.
6.

Šviesos technologija*
Tarptautinis verslas
Vadyba ir verslo
administravimas

Anglų k.
Anglų k.
Anglų k.

4 m.
3,5 m.
4 m.

Reikalaujamas pasirengimas programai
Vidurinis išsilavinimas
Anglų kalbos lygmuo – B2, rusų kalbos lygmuo – A2 vadovaujantis
Europos Tarybos patvirtintais „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“
Vidurinis išsilavinimas (biologijos, chemijos pažymiai)
SAT biologijos dalyko egzaminas
Vidurinis išsilavinimas (biologijos, chemijos pažymiai)
SAT biologijos dalyko egzaminas
Vidurinis išsilavinimas (fizikos, matematikos pažymiai)
Vidurinis išsilavinimas
Vidurinis išsilavinimas

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
2. Reikalavimai stojant į antrosios pakopos studijų programas, dėstomas ne lietuvių kalba:
Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kalba

Studijų
trukmė

1.

Anglistika

Anglų k.

2 m.

2.

Ekonometrija

Anglų k.

3.

Finansai

Anglų k.

4.

Anglų k.

5.

Finansų ir draudimo
matematika
Geologija

6.

Kartografija

Anglų k.

7.

Kokybės vadyba

Anglų k.

Anglų k.

Reikalaujamas pasirengimas programai

Baigę humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės filologijos krypties
universitetines bakalauro studijas;
Anglų kalbos lygmuo:
• IELTS: 6.5
• TOEFL: 560 (paper based) or 90 (iBT internet – based test)
• CAE certificate (Cambridge Certificate in Advanced English)
• CPE certificate (Cambridge Certificate of Proficiency)
1,5 m.
Baigę matematikos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų
studijų krypčių grupės ekonomikos krypties universitetines bakalauro
studijas
1,5 m. – Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
2 m.
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos, vadybos ir verslo
administravimo arba socialinių mokslų srityse
1,5 m.
Baigę matematikos ir socialinių mokslų studijų krypčių grupių ekonomikos
krypties universitetines bakalauro studijas
2 m.
Baigę fizinių, technologijos, gyvybės mokslų, socialinių mokslų, istorijos ir
archeologijos studijų krypčių grupių bakalauro studijas
2 m.
Baigę fizinių, matematikos, inžinerijos ar informatikos mokslų studijų
krypčių grupių bakalauro studijas
1,5 m.
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos, vadybos ir verslo

1

Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kalba

Studijų
trukmė

8.

Kompiuterinis
modeliavimas

Anglų k.

1,5 m.

9.

Medijų lingvistika

Anglų /
Rusų k.

2 m.

10.

Medžiagotyra ir
puslaidininkių fizika

Anglų k.

1,5 m.

11.

Meno vadyba

Anglų k.

1,5 m.

12.

Nanomedžiagų
chemija

Anglų k.

2m.

13.

Anglų k.

1,5 m.

Anglų k.

1,5 m.

15.

Rinkodara ir
integruota
komunikacija
Rytų Europos ir
Rusijos studijos
Rusistika

Rusų k.

2 m.

16.

Sistemų biologija*

Anglų k.

2m.

17.

Tarptautinė ir
Europos Sąjungos
teisė
Tarptautinė
komunikacija
Tarptautinė projektų
vadyba

Anglų k.
/ Rusų k.

1,5 m.

administravimo arba socialinių mokslų srityse
Baigę informatikos arba matematikos mokslų studijų krypčių grupių
bakalauro studijas (privaloma būti išklausius ne mažiau 30 ECTS kreditų
matematikos arba informatikos srityse); Stojamasis egzaminas
Baigę humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės filologijos krypties
universitetines bakalauro studijas;
Anglų/Rusų kalbos lygmuo – B2 vadovaujantis Europos Tarybos
patvirtintais „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“
Baigę fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba
technologinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines bakalauro
studijas
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
bei būti išklausius 15 ECTS kreditų vadybos arba rinkodaros srityse
Baigę fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties, gyvybės
mokslų studijų krypčių grupės biochemijos krypties ar inžinerijos mokslų
studijų krypčių grupės chemijos inžinerijos krypties universitetines
bakalauro studijas
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos, vadybos ir verslo
administravimo arba socialinių mokslų srityse
Baigę socialinių arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių
universitetines bakalauro studijas
Baigę humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės filologijos krypties arba
socialinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas;
Stojamasis egzaminas asmenims, baigusiems socialinių mokslų studijų
krypčių grupės studijų programas;
Rusų kalbos lygmuo – C1 vadovaujantis Europos Tarybos patvirtintais
„Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“
Baigę informatikos, fizinių ar gyvybės mokslų studijų krypčių grupių
bakalauro studijas.
Baigę teisės studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas

Anglų k.

1,5 m.

Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas

Anglų k.

1,5 m.

14.

18.
19.

20.

21.

Reikalaujamas pasirengimas programai

Baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės bei socialinių
mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties universitetines
bakalauro studijas
Tarptautinio verslo
Anglų k.
1,5 m.
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
ekonomika ir vadyba
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos arba vadybos ir verslo
administravimo srityse
Verslo informatika
Anglų k.
2 m.
Baigę matematikos mokslų studijų krypčių grupės matematikos krypties,
informatikos mokslų studijų krypčių grupės informatikos krypties bei
socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties
universitetines bakalauro studijas
* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
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3. Užsienio šalių piliečiai, norėdami studijuoti lietuvių kalba dėstomas programas, privalo
užpildyti šio aprašo Priede Nr. 2 nurodytos formos prašymą ir pateikti jame nurodytus
dokumentus bei lietuvių kalbos mokėjimo lygmens pažymėjimą paštu, asmeniškai ar per
įgaliotą asmenį:
3.1. užsienio šalių piliečiai, pakankamu lygiu kol kas nevartojantys lietuvių kalbos, įstoję į
pasirinktą nuolatinių studijų pirmosios, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studijų
programą, ne trumpiau kaip vienus metus prieš studijas turi mokytis Universiteto
Lituanistinių studijų katedros organizuojamuose lietuvių kalbos kursuose pagal reikalaujamo
lygio programą. Užsienio šalių piliečiai, gavę kursų išlaikymo įvertinimą, tęsia studijas
pasirinktoje studijų programoje;
3.2. užsienio šalių piliečiai, laisvo klausytojo statusu išlaikę įskaitą (testą) pagal reikalaujamo
lietuvių kalbos lygio testą, turi teisę stoti į pasirinktą studijų programą.
4. Užsienio šalių piliečiai, norėdami studijuoti programas, dėstomas užsienio kalbomis, privalo
įrodyti atitinkamos kalbos mokėjimo lygį, kuris yra nurodytas programų aprašuose. Šis
reikalavimas netaikomas, jei pasirinktosios studijų programos kalba yra gimtoji užsienio
šalies piliečio kalba arba jei jis ta kalba yra baigęs studijas.
5. Pareiškėjų, atitinkančių programos reikalavimus, atrankos etapai:
5.1. Priėmimo grupės atrinktos paraiškos persiunčiamos Padalinių įvertinimui;
5.2. įvertinus paraiškas, Padaliniai per 5 darbo dienas nuo paraiškų gavimo iš Priėmimo
grupės pažymi Sistemoje kandidatų tinkamumą studijuoti pasirinktoje studijų programoje. Ši
žyma atitinka Padalinio dekano teikimą dėl priėmimo / nepriėmimo į studijas;
5.3. Pareiškėjas informuojamas apie jo tinkamumą / netinkamumą studijoms Universitete.
6. Paraiškų pateikimo terminai:
6.1. rudens semestrui (pradžia – rugsėjo 1 d.):
6.1.1. birželio 1 d. - užsienio šalių piliečiai, kurie į Lietuvos Respubliką gali atvykti
be vizos, ir užsienio šalių piliečiai, kuriems atvykti į Lietuvos Respubliką reikalinga viza ir jų
kilmės šalyse veikia Lietuvos Respublikos ambasada;
6.1.2. gegužės 1 d. – užsienio šalių piliečiai, kuriems atvykti į Lietuvos Respubliką
reikalinga viza, tačiau jų kilmės šalyse nėra Lietuvos Respublikos ambasados;
6.1.3. dokumentų pateikimo ir atrankos terminai į jungtines studijų programas
nustatomi atskiru programos partnerių susitarimu;
6.2 pavasario semestrui (pradžia – vasario 1 d.) paraiškų pateikimo terminai nustatomi
atsižvelgiant į Padalinio pageidavimą, išreikštą iki gruodžio 1 d.
7. Internetinėje paraiškų pateikimo sistemoje pateikiamos šių dokumentų kopijos:
7.1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento (atestato, diplomo) ir jo priedų kopijos. Užsienio
šalių piliečiai, kuriems jų aukštoji mokykla negali išduoti išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų šio Aprašo nustatytais terminais, gali pateikti akademinę pažymą, pasirašytą
aukštosios mokyklos vadovo arba jo įgalioto asmens, tačiau diplomas ir jo priedai turi būti
pateikti iki rugsėjo 1 d. Terminas gali būti pratęstas tik stojančiajam pateikus raštišką
prašymą su nurodytomis priežastimis;
7.2. studijų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas:
7.2.1. jei studijos vyks anglų kalba – TOEFL IBT sertifikato kopija (įvertinimas
turi būti ne žemesnis kaip 65 balai) arba IELTS sertifikato kopija (įvertinimas turi būti ne
žemesnis kaip 5,5 balo);
7.2.2. jei studijos vyks rusų kalba – kompetentingos institucijos (aukštosios
mokyklos, testavimo centro ar pan.) išduotas dokumentas, liudijantis rusų kalbos mokėjimo
lygį, kuris yra nustatytas ir nurodytas programų aprašuose;
7.3. asmens tapatybės dokumento kopiją;
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7.4. rekomendacijos ir asmens charakteristikos: stojantiesiems į nuolatinių studijų pirmosios
ir vientisųjų studijų pakopų programas – 1; stojantiesiems į nuolatinių studijų antrosios
pakopos programas – 2;
7.5. 100 EUR dydžio stojamosios įmokos sumokėjimą patvirtinantis kvitas. Įmoka
sumokama į Universiteto sąskaitą: SEB bankas, LT207044 060006728725, SWIFT/BIC
CBVI LT 2X, įmokos kodas 200678001.
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