PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. R–193
PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS PAKOPOS IR
PROFESINIŲ PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS PIRMOJO IR ANTROJO ETAPŲ
TERMINAI 2020–2021 STUDIJŲ METAIS
Priėmimo procedūra

Priėmimo terminai
I etapas
II etapas
nuo:
iki:
nuo:
iki:

PRAŠYMŲ TEIKIMAS
1. Prašymų1 dalyvauti priėmimo konkurse pateikimas ir
pageidavimų koregavimas
2020-05-21 2020-07-07 2020-07-13 2020-07-14
Į studijų programas, kuriose numatyti stojamieji egzaminai /
10:00 val. 10:00 val. 14:00 val. 24:00 val.
motyvacijos vertinimas, prašymai teikiami ne vėliau kaip 4 val. iki
stojamojo egzamino pradžios.

STOJAMIEJI EGZAMINAI IR MOTYVACIJOS VERTINIMAS
2020-06-01
2. Stojamieji egzaminai ir/ar motyvacijos vertinimas
3. Apeliacijų2 dėl stojamųjų egzaminų ir (arba) motyvacijos 2020-06-26
9:00 val.
vertinimo procedūrinių pažeidimų teikimas
2020-07-01
4. Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas3
9:00 val.
DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
5. Stojančiųjų diplomo ir jo priedėlio duomenų automatinis
perkėlimas4 į Vilniaus universiteto priėmimo informacinę
sistemą (VU ISAS) ir perkeltų duomenų patikra
6. Stojančiųjų diplomo ir jo priedėlio duomenų įvedimas į VU 2020-05-21
ISAS ir šių dokumentų elektroninių kopijų pateikimas5
10:00 val.
Jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, išsilavinimo dokumentų
elektronines kopijas I etapo metu reikia pateikti iki birželio 29 d. 14:00
val., II etapo metu – iki liepos 14 d. 10:00 val.

2020-06-30 2020-07-13 2020-07-14
2020-06-30 2020-07-14 2020-07-15
16:00 val. 15:00 val.
9:00 val.
2020-07-01 2020-07-15 2020-07-15
16:00 val.
9:00 val.
11:00 val.

2020-07-07 2020-07-13 2020-07-14
10:00 val. 14:00 val. 24:00 val.

7. Papildomų dokumentų elektroninių kopijų pateikimas
KONKURSINIŲ BALŲ PASKELBIMAS
2020-07-08
2020-07-15
nuo 11:00 val.
nuo 13:00 val.
9. Apeliacijų2 dėl procedūrinių pažeidimų ir techninių 2020-07-08 2020-07-08 2020-07-15 2020-07-15
11:00 val. 15:00 val. 13:00 val. 16:00 val.
konkursinio balo skaičiavimo klaidų teikimas
2020-07-09 iki 9:00 val. 2020-07-16 iki 9:00 val.
10. Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas3
KVIETIMAI IR STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS
2020-07-09
2020-07-16
11. Kvietimų studijuoti paskelbimas
nuo 10:00 val.
nuo 10:00 val.
12. Studijų sutarčių sudarymas:
• Internetu: naudojantis Swedbank, SEB, Luminor (DNB banko) 2020-07-09 2020-07-12 2020-07-16 2020-07-19
10:00 val. 24:00 val. 10:00 val. 24:00 val.
arba Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslauga
ARBA
• Atvykus į universitetą: stojantysis (-čioji), norėdamas (-a)
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-17 2020-07-17
sudaryti studijų sutartį, atvyksta į padalinį, kuriame vykdoma
10:00 val. 14:00 val. 10:00 val. 14:00 val.
programa, į kurią jis (ji) gavo kvietimą studijuoti.
2020-07-13
2020-07-20
INFORMACIJA APIE LIKUSIAS LAISVAS VIETAS
nuo 14:00 val.
nuo 13:00 val.

8. Konkursinių balų paskelbimas

1. Prašyme dalyvauti priėmimo konkurse galima nurodyti iki aštuonių pageidavimų. Prašymai teikiami ir
koreguojami Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) interneto svetainėje www.vu.lt nurodytu adresu.
2. Apeliacijos teikiamos užpildžius nustatytos formos prašymą, kuris pateiktas Universiteto interneto svetainėje
www.vu.lt, ir atsiuntus jį el. paštu konsultavimas@vu.lt.
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3. Apie sprendimą dėl išnagrinėtos apeliacijos stojantysis informuojamas asmeniškai jo nurodytais kontaktais
(telefonu ir / ar elektroniniu paštu).
4. Išsilavinimą liudijančių dokumentų duomenys automatiškai perkeliami į VU ISAS, jeigu stojantysis pirmosios
pakopos arba vientisąsias studijas baigė: 2005–2020 m. Vilniaus universitete; 2000–2020 m. Vilniaus
Gedimino technikos universitete; 2002–2020 m. Vytauto Didžiojo universitete; 2006–2020 m. Kauno
technologijos universitete; 2013–2020 m. Mykolo Romerio universitete, 2002–2020 m. ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete1.
5. Stojantieji, kurių išsilavinimo dokumentų duomenys automatiškai neperkeliami į VU ISAS, turi patys suvesti
visą reikalingą informaciją iš diplomo ir jo priedėlio bei pateikti šių dokumentų elektronines kopijas.
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Aukštųjų universitetinių mokyklų sąrašas gali būti papildytas.
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