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DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ STOJANT Į VILNIAUS UNIVERSITETO ANTROSIOS
PAKOPOS IR PROFESINIŲ PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMAS 2022–2023
STUDIJŲ METAIS, SĄRAŠAS
I SKYRIUS
DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
1. Stojančiųjų, baigusių pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programą 2005–2022 m.
Vilniaus universitete (toliau – Universitetas), 2000–2022 m. Vilniaus Gedimino technikos
universitete, 2002–2022 m. Vytauto Didžiojo universitete, 2006–2022 m. Kauno technologijos
universitete, 2013–2022 m. Mykolo Romerio universitete, 2002–2022 m. ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete, 2006–2020 m. Šiaulių universitete1 diplomo ir jo priedėlio duomenys
automatiškai perkeliami į Universiteto priėmimo informacinę sistemą (VU ISAS). Šiuo laikotarpiu
aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusiems asmenims nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio
elektroninių kopijų. Informacija apie tai, ar asmuo privalo pateikti elektronines dokumentų kopijas,
pateikiama VU ISAS, perkėlus duomenis iš Universiteto studentų informacinės ir kitų aukštųjų
mokyklų studentų informacinių sistemų Pagrindinio priėmimo į antrosios pakopos ir profesines
pedagogines studijas pirmojo ir antrojo etapų nustatytais terminais 2022–2023 studijų metais ir / ar
Papildomo Universiteto priėmimo terminais 2022–2023 studijų metais.
2. Stojantieji, neatitinkantys šio dokumento 1 punkte išvardytų sąlygų, priėmimui
reikalingų dokumentų elektronines kopijas pateikia internetu Pagrindinio priėmimo į antrosios
pakopos ir profesines pedagogines studijas pirmojo ir antrojo etapų terminais 2022–2023 studijų
metais ir / ar Papildomo Universiteto priėmimo terminais 2022–2023 studijų metais. Dokumentai,
kuriuos būtina pateikti, nurodyti toliau pateiktoje lentelėje. Universiteto darbuotojams kilus
abejonių dėl stojančiojo pateiktų dokumentų tikrumo arba aptikus elektroninių dokumentų kopijų ir
iš duomenų bazių gautų duomenų neatitikčių, stojantysis gali būti paprašytas asmeniškai pristatyti
originalius dokumentus į Universitetą.
Eil.
nr.

Dokumentai, reikalingi stojant į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas

1 Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
2 Pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų baigimo diplomas (-ai) ir jo priedėlis (-iai) (priedas (ai));
3 Antrosios pakopos studijų baigimo diplomas (-ai) ir jo priedėlis (-iai) (priedas (-ai)) ir
papildomųjų studijų pažymėjimas (-ai);
4 Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys) vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra tuo pačiu vardu ar pavarde (dokumentą reikia pateikti tuo atveju, jeigu lentelės
2–3 punkuose išvardintuose dokumentuose nėra nurodytas asmens kodas);
5 Dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į lengvatas (žr. „Stojamoji studijų įmoka ir
kviečiamojo studijuoti registracijos mokestis stojantiesiems į Vilniaus universiteto studijų
programas 2022–2023 studijų metais“);
6 Pažyma (-os), patvirtinanti (-čios) mokėjimą už mokslą;
7 Kiti dokumentai reikalingi stojant tik į atitinkamas studijų programas;
8 Užsienio lietuvio statusą patvirtinantis dokumentas, jei asmuo yra užsienio lietuvis2
(dokumentas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba; tuo atveju, jei dokumentas
pateikiamas rusų kalba, turi būti pateiktas vertėjo patvirtintas jo vertimas).
Aukštųjų universitetinių mokyklų sąrašas gali būti papildytas.
Užsienio lietuviai – Lietuvos Respublikos piliečiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenantys užsienyje, ir lietuvių kilmės
užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai.
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3. Stojantiesiems, baigusiems pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programą užsienio
šalies aukštojoje mokykloje, reikia pateikti šių dokumentų elektronines kopijas:
3.1. paso arba asmens tapatybės kortelės;
3.2. diplomo ir jo priedėlio;
3.3. diplomo ir jo priedėlio vertimo į lietuvių arba anglų kalbą, patvirtinto vertėjo;
3.4. dokumento (-ų), patvirtinančio (-čių) vardo ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami
dokumentai yra tuo pačiu vardu ir pavarde.
4. Prašymą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo ir įvertinimų pervedimo į
lietuvišką vertinimo sistemą bei dokumentus, nurodytus šio dokumento 3 punkte, stojantieji turi
pateikti prisijungę prie VU ISAS Universiteto svetainėje www.vu.lt nurodytu adresu.
5. Akademinio kvalifikacijos pripažinimo procedūra Universitete gali trukti iki 1 mėnesio,
o įvertinimų pervedimas į lietuvišką vertinimo sistemą – iki 5 darbo dienų. Pažymių pervedimo
procedūra pradedama tik atlikus akademinį kvalifikacijos pripažinimą ir įvertinus, ar asmuo turi
teisę stoti į Universitetą.
II SKYRIUS
STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS
6. Stojantieji, pakviesti studijuoti Universitete, studijų sutartį (toliau – Sutartis) gali sudaryti
elektroniniu būdu (žr. Studijų sutarčių sudarymą stojant į Vilniaus universiteto studijų programas
2022–2023 studijų metais).
7. Gavus kvietimą ir norint sudaryti Sutartį atlikus tapatybės identifikaciją informacinėje
sistemoje, stojantysis elektroniniu būdu pateikia savo asmens dokumentą (pasą arba asmens
tapatybės kortelę).
_________________________

