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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2022 m. kovo 14 d. teikimą Nr. RTK-18 „Dėl studijų 

procesą reglamentuojančių Vilniaus universiteto teisės aktų taikymo Vilniaus universitete 

studijuojantiems Ukrainos piliečiams nuostatų“ ir Vilniaus universiteto senato studijų komiteto 2022 

m. kovo 8 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-80) bei reaguodamas į Rusijos Federacijos 

vykdomą karinę agresiją Ukrainos teritorijoje ir jos keliamą tiesioginę grėsmę Ukrainos piliečiams, 

Vilniaus universiteto senatas 

n u t a r i a: 

1. Nustatyti, kad: 

 1.1. Ukrainos piliečiai, kurių studijos Vilniaus universitete valstybės nefinansuojamose 

studijų vietose prasideda nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai), taip pat 

geriausius studijų pasiekimus turintys Ukrainos piliečiai, kurių studijos prasideda nuo 2022 m. 

rugsėjo 1 d.: 

1.1.1. visu studijų, išskyrus trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas, laikotarpiu yra 100 

procentų atleidžiami nuo studijų įmokos mokėjimo, netaikant Vilniaus universiteto įmokų už studijas 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. 

gegužės 23 d. nutarimu Nr. S-2017-6-2 „Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, 

grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 

2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-5 redakcija), 15.1 papunkčio reikalavimo dėl visos 

studijų kainos mokėjimo Vilniaus universiteto studentui studijuojant valstybės nefinansuojamoje 

studijų vietoje; 

1.1.2. trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų laikotarpiu, Vilniaus universiteto kamieninio 

akademinio padalinio (toliau – Padalinys) vadovo sprendimu, suderinus su Vilniaus universiteto 

mokslo prorektoriumi, gali būti atleisti nuo studijų įmokos ar jos dalies; 

1.2. Ukrainos piliečiai, priimti studijuoti į Vilniaus universitetą iki 2022 m. vasario 23 d. 

(imtinai), savo motyvuotu prašymu ir Padalinio vadovo sprendimu gali būti atleisti nuo 2021–2022 

studijų metų pavasario semestro studijų įmokos mokėjimo, o jau sumokėta semestro įmoka (arba jos 

dalis) – gali būti grąžinta. 

2. Patvirtinti šias iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. taikomas studijų procesą reglamentuojančių 

Vilniaus universiteto teisės aktų taikymo Vilniaus universitete studijuojantiems Ukrainos piliečiams 

laikinąsias nuostatas: 

2.1. dėl Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti 

studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 

komisijos 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. SK-2013-8-11 „Dėl Asmens, studijavusio kitoje šalies 

ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. S-2017-11-

10 redakcija) (toliau – Priėmimo tvarkos aprašas), taikymo: 
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2.1.1. Ukrainos piliečiams, nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Vilniaus 

universiteto pirmosios, antrosios ar vientisųjų studijų programas, nėra taikomas Priėmimo tvarkos 

aprašo 4 punkte nustatytas ne didesnio kaip 75 procentų tos pačios pakopos studijų programos 

apimties rezultatų įskaitymo limitas, t. y. tokiems studentams galima įskaityti iki 100 procentų tos 

pačios pakopos studijų programos apimties; 

2.1.2. Ukrainos piliečiams, nuo 2022 m. vasario 4 d. priimtiems studijuoti į Vilniaus 

universitetą, nėra taikomas Priėmimo tvarkos aprašo 5 punkto reikalavimas dėl priėmimo tęsti 

studijas nuo studijų semestro pradžios, t. y. tokie studentai gali Vilniaus universitete tęsti studijas nuo 

bet kurios studijų semestro dienos; 

2.1.3. Ukrainos piliečiams, nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Vilniaus 

universitetą, nėra taikomas Priėmimo tvarkos aprašo 7 punkte nustatytas ne didesnio kaip 15 kreditų 

studijų dalykų (modulių) skirtumų limitas, t .y. tokie studentai gali Vilniaus universitete tęsti studijas 

nepriklausomai nuo studijų dalykų (modulių) skirtumo tarp studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų 

programos; 

2.1.4. Ukrainos piliečiams, nuo 2022 m. vasario 24 d. teikiantiems prašymą tęsti studijas 

Vilniaus universitete, nėra taikomas Priėmimo tvarkos aprašo 12 punkte nustatytas prašymo tęsti 

studijas pateikimo terminas (iki naujo studijų semestro pradžios), t. y. tokie asmenys gali pateikti 

prašymą tęsti studijas bet kuriuo metu; 

2.1.5. Ukrainos piliečių, nuo 2022 m. vasario 24 d. teikiančių prašymą tęsti studijas Vilniaus 

universitete, atžvilgiu Padaliniui nėra taikomas Priėmimo tvarkos aprašo 17 punkte nustatytas studijas 

Vilniaus universitete tęsti norinčių asmenų informavimo apie priėmimą terminas (iki naujo studijų 

semestro pradžios); Padalinys informuoja tokius asmenis apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti 

studijuoti Padalinyje ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos; 

2.2. dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. S-2017-6-2 „Dėl 

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo naujos 

redakcijos tvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-5 

redakcija) (toliau – Įmokų už studijas tvarkos aprašas), taikymo: 

2.2.1. Padalinio vadovo sprendimu Padalinio vykdomose pirmosios, antrosios pakopos, 

vientisųjų, profesinių pedagogikos studijų ar rezidentūros studijų programose studijuojantiems 

Ukrainos piliečiams, iki 2022 m. vasario 23 d. (imtinai) priimtiems studijuoti į Vilniaus universitetą, 

studijų įmokų sumokėjimo terminas gali būti atidedamas ne ilgiau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., 

išskyrus baigiamojo kurso studentus, kuriems šis terminas gali būti atidėtas iki 2022 m. gegužės 15 

d., netaikant Įmokų už studijas tvarkos aprašo 32, 33 ir 34 punktuose nustatyto gegužės 1 d. termino; 

2.3. dėl Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus 

universiteto senato 2021 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. SPN-20 „Dėl Studijų rezultatų įskaitymo 

Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vilniaus universiteto senato komisijos 2004 m. 

birželio 3 d. posėdžio nutarimo (protokolo Nr. 9) dėl Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete 

tvarkos pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas), taikymo: 

2.3.1. Ukrainos piliečiams, nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Vilniaus 

universitetą, nėra taikomas Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo 15.5 papunktyje nustatytas 

įskaitymo limitas, t. y. tokiems studentams galima įskaityti iki 100 procentų tos pačios pakopos 

studijų programos apimties; 

2.3.2. Ukrainos piliečiams, nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Vilniaus 

universitetą, nėra taikomas Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo 16 punkte nustatytas terminų 

skaičiavimas nuo studijų semestro pradžios, t. y. tokiems studentams reikalavimo įvykdyti studijų 

rezultatų įskaitymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo naujo studijų semestro pradžios ir 

reikalavimo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo naujo semestro studijų pradžios Vilniaus 

universiteto studijų informacinėje sistemoje pateikti prašymą, adresuotą Padalinio vadovui, terminai 

skaičiuojami nuo Ukrainos piliečio priėmimo į Vilniaus universitetą dienos. 
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