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PATVIRTINTA 
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 
2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. R–193 

  
   

STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA IR KVIEČIAMOJO STUDIJUOTI REGISTRACIJOS 
MOKESTIS STOJANTIESIEMS Į VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMAS 2020–

2021 STUDIJŲ METAIS 
 

1. Stojamoji studijų įmoka  
1.1. Stojantiesiems į Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) vykdomas pirmosios pakopos ir 

vientisąsias studijas bendrojo priėmimo (vykdomo per LAMA BPO) metu stojamosios įmokos 
mokėti nereikia. 

1.2. Visi asmenys, pateikdami prašymus dalyvauti tiesioginiame ir Universiteto papildomame 
priėmimuose į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas, taip pat asmenys, pateikiantys 
prašymus dalyvauti konkurse į Universitete vykdomas antrosios pakopos ir profesines 
pedagogines studijas, turi sumokėti stojamąją studijų įmoką (toliau – stojamoji įmoka). 

1.3. Stojamosios įmokos dydžiai: 
- išsilavinimą įgijusiems Lietuvos Respublikoje – 45 EUR; 
- išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose – 100 EUR.  

1.4. Stojamoji įmoka turi būti sumokėta į Universiteto priėmimo komisijos sąskaitą. Mokėjimo 
nurodyme pervesti stojamąją įmoką nurodomi šie duomenys: 

 

Duomenys Rekvizitai mokantiems per 
„Swedbank“ 

Rekvizitai mokantiems per 
SEB banką 

Įmokos kodas 100268 
Gavėjas Vilniaus universitetas 
Gavėjo kodas 211950810 
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB SEB bankas 
Banko kodas 73000 70440 
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314 LT49 7044 0600 0793 7502 
Mokėtojas [stojančiojo vardas, pavardė] 
Mokėtojo kodas [stojančiojo asmens kodas] 
Įmokos paskirtis [stojančiojo asmens kodas] 
Įmokos suma skaičiais 
(išsilavinimą įgijusiems 
Lietuvos Respublikoje)  

45 EUR 

Įmokos suma skaičiais 
(išsilavinimą įgijusiems 
užsienio šalių institucijose) 

100 EUR 

 
1.5. Jei stojamoji įmoka įmokėta ne į Universiteto priėmimo komisijos sąskaitą, prašymas dalyvauti 

priėmime nenagrinėjamas.  
1.6. Stojamąją įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina 

teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta 1.4 punkte. Neteisingai nurodžius 
mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.  
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2. Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis 

2.1. Kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis (toliau – registracijos mokestis), kurio dydis yra 45 
EUR, mokamas įstojus į Universitete vykdomas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programas bendrojo priėmimo metu. 

2.2. Registracijos mokestis turi būti sumokamas iki studijų sutarties sudarymo su Universitetu. 
2.3. Registracijos mokesčio mokėjimo nurodyme pervesti įmoką reikia nurodyti šiuos duomenis: 

 

Duomenys Rekvizitai mokantiems per 
„Swedbank“ 

Rekvizitai mokantiems per 
SEB banką 

Įmokos kodas 103182 
Gavėjas Vilniaus universitetas 
Gavėjo kodas 211950810 
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB SEB bankas 
Banko kodas 73000 70440 
Gavėjo sąskaita LT55 7300 0100 0246 1314 LT49 7044 0600 0793 7502 
Mokėtojas [stojančiojo vardas, pavardė] 
Mokėtojo kodas [stojančiojo asmens kodas] 
Įmokos paskirtis [stojančiojo asmens kodas] 
Įmokos suma skaičiais 45 EUR 
 

2.4. Registracijos mokestį už Universitete kviečiamą studijuoti asmenį gali sumokėti ir kitas fizinis ar 
juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis, kaip nurodyta 2.3 punkte. 
Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos. 

 
3. Nuo stojamosios įmokos ir registracijos mokesčio atleidžiami asmenys: 

3.1.  gimę 1995 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų; 
3.2.  gimę 1995 m. arba vėliau ir esantys vaikų globos namų auklėtiniai; 
3.3.  kurių darbingumo lygis yra 0 – 45 %. 

 
Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo stojamosios įmokos 
arba registracijos mokesčio bei dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.  
 
4. Sumokėta stojamoji įmoka ir registracijos mokestis negrąžinami. 


