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PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 

2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. R–294 
 

STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS 2018–2019 MOKSLO METAIS 

 

1. Asmenys, LAMA BPO informacinėje sistemoje (dalyvaujantys bendrajame priėmime), Vilniaus 

universiteto (toliau – Universitetas) tiesioginio priėmimo internetinėje stojančiųjų aptarnavimo 

sistemoje (toliau – ISAS) (dalyvaujantys tiesioginiame priėmime) arba Universiteto priėmimo į 

magistrantūrą ISAS (dalyvaujantys priėmime į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas) 

gavę kvietimą studijuoti Universitete (toliau – pakviestieji), per 2–5 punktuose nustatytus terminus 

turi sudaryti su Universitetu studijų sutartį (toliau – Sutartį). 

2. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas metu pakviestieji Sutartis turi 

sudaryti žemiau nurodytu laiku:  

2.1. pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu: liepos 27 d. 9:30–15:00 val., liepos 30–31 d. 9:30–

15:00 val.  (internetu Sutartys sudaromos nuo liepos 27 d. 00:00 val. iki liepos 31 d. 17:00 val.); 

2.2. pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu: rugpjūčio 8–9 d. 10:00–14:00 val. (internetu Sutartys 

sudaromos nuo rugpjūčio 8 d. 00:00 val. iki rugpjūčio 9 d. 17:00 val.); 

2.3. papildomo priėmimo metu: rugpjūčio 22–23 d. 10:00–14:00 val. (internetu Sutartys sudaromos 

nuo rugpjūčio 22 d. 00:00 val. iki rugpjūčio 23 d. 17:00 val.). 

3. Tiesioginio priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas metu pakviestieji Sutartis turi 

sudaryti liepos 4 d. 10:00–14:00 val. (internetu Sutartys sudaromos nuo liepos 3 d. 10:00 val. iki 

liepos 4 d. 24:00 val.). 

4. Priėmimo į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas metu pakviestieji Sutartis turi 

sudaryti žemiau nurodytu laiku: 

4.1. pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu: liepos 4 d. 10:00–14:00 val. (internetu Sutartys 

sudaromos nuo liepos 3 d. 10:00 val. iki liepos 4 d. 24:00 val.); 

4.2. pagrindinio priėmimo antrojo etapo metu: liepos 12 d. 10:00–14:00 val. (internetu Sutartys 

sudaromos nuo liepos 11 d. 11:00 val. iki liepos 12 d. 24:00 val.). 

5. Universiteto papildomo priėmimo metu pakviestieji turi sudaryti Sutartis rugpjūčio 30 d. 9:00–

14:00 val. (internetu Sutartys sudaromos nuo rugpjūčio 29 d. 14:00 val. iki rugpjūčio 30 d. 24:00 

val.). 

6. Tipinės Sutarties bendrosios dalies sąlygos skelbiamos Universiteto interneto svetainėje adresu 

www.kviečia.vu.lt.  

7. Pakviestieji į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bendrojo priėmimo metu Sutartis sudaro 

elektroniniu būdu: neatvykdami į Universitetą arba atvykę adresu: Saulėtekio al. 7 (Vilnius), 

Gyvybės mokslų centras, R209 auditorija (stojantieji į Kauno fakultetą – atvykę adresu Muitinės g. 

8 (Kaunas), Priėmimo skyrius).  

8. Pakviestieji į antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas, taip pat pakviestieji į 

pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas 

papildomo Universiteto priėmimo metu Sutartis sudaro elektroniniu būdu: neatvykdami į 

Universitetą arba atvykę į Universitetą adresu: Vilnius, Saulėtekio al. 9, Jungiamieji rūmai, 108 

auditorija (stojantieji į Kauno fakultetą – atvykę adresu Muitinės g. 8 (Kaunas), Priėmimo skyrius). 

9. Pakviestieji į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tiesioginio priėmimo metu Sutartis sudaro 

elektroniniu būdu: neatvykdami į Universitetą arba atvykę adresu Saulėtekio al. 9 (Vilnius), 

Jungiamieji rūmai, 108 auditorija.  
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10. Stojantieji, pageidaujantys Sutartį elektroniniu būdu sudaryti atvykę į Universitetą, Universiteto 

ISAS sistemoje savo asmeninėje paskyroje privalo pažymėti, kad atvyks asmeniškai. 

11. Per nustatytus terminus nesudarius Sutarties, kvietimas studijuoti Universitete nustoja galioti. 

12. Sutartis sudaroma elektroniniu būdu neatvykus į Universitetą laikantis šios tvarkos: 

12.1. naudojant elektroninės bankininkystės paslaugą viename iš šių Lietuvos Respublikoje 

veikiančių komercinių bankų: AB „Swedbank“, AB SEB bankas, AB Luminor Bank (AB DNB 

bankas), AB Šiaulių bankas;  

12.2. Sutarties sudarymo procedūros atliekamos Universiteto ISAS sistemoje, kurios adresas 

skelbiamas: 

12.2.1. Universiteto  interneto  svetainėje  adresu www.kviečia.vu.lt  – stojantiesiems 

tiesioginio priėmimo metu į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei stojantiesiems į 

antrosios pakopos ir profesines pedagogines studijas; 

12.2.2. LAMA BPO informacinėje sistemoje (IS) adresu www.lamabpo.lt – 

stojantiesiems bendrojo priėmimo metu į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas; 

12.3. Sutartis sudaroma vadovaujantis vartotojo prieigoje nurodyta veiksmų seka. Asmuo, 

sudarydamas Sutartį, turi patvirtinti, kad:  

1) susipažino su Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis;  

2) susipažino ir sutinka su Sutarties bendrosios dalies sąlygomis (tarp jų ir asmens duomenų 

tvarkymą reglamentuojančiomis nuostatomis);  

3) sutinka sudaryti Sutartį elektronine forma ir įsipareigoja ją vykdyti; 

12.4. asmuo, nesutinkantis pateikti Sutarties sudarymui reikalingų asmens duomenų, 

praranda teisę sudaryti Sutartį. 

13. Sutarties sudarymas elektroniniu būdu atvykus į Universitetą: 

13.1. atvykęs sudaryti Sutartį, asmuo kreipiasi į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus 

ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, registracijos mokesčio kvitą bei 

papildomus dokumentus (asmenims, kurie gali būti atleisti nuo registracijos mokesčio, reikia 

pateikti tai įrodančius dokumentus (žr. „Stojamoji studijų įmoka ir kviečiamojo studijuoti 

registracijos mokestis 2018–2019 mokslo metais“). Universiteto priėmimo komisijos 

darbuotojas patikrina asmens pateiktus dokumentus ir aktyvuoja galimybę stojančiajam 

naudojantis jam suteiktais prisijungimo duomenimis savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu 

būdu 12.3 punkte numatyta tvarka.  

14. Asmuo, sudaręs Sutartį atvykus arba neatvykus į Universitetą, per 30 kalendorinių dienų nuo 

pirmojo studijų semestro pradžios privalo elektroniniu būdu užsiregistruoti:  

 Universiteto E. tapatybių valdymo sistemoje adresu https://idm.vu.lt/ prieigai prie 

Universiteto studijų informacinės sistemos VUSIS ir Universiteto suteiktos elektroninio pašto 

dėžutės; 

 Pagal Sutartį pradėtoms studijoms prisijungus prie VUSIS eStudento aplinkos.  

15. Sutartis laikoma įsigaliojusia nuo jos sudarymo 12.3 punkte nurodyta tvarka momento. 

16. Asmuo, sudaręs Sutartį 2018 metais ir pageidaujantis ją nutraukti iki 2018 metų rugpjūčio 31 dienos 

imtinai, turi kreiptis į Universiteto priėmimo komisijos darbuotojus, pateikti nustatytos formos, 

paskelbtos Universiteto interneto svetainėje adresu www.kviečia.vu.lt, prašymą ir parodyti asmens 

dokumentą. Asmenys, pageidaujantys nutraukti Sutartį 2018 metais rugsėjo 1 dieną ir vėliau, gali tai 

padaryti savo kamieninio akademinio padalinio administracijoje. 
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