PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato
2017 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. S–2017-2-1

UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO
NUOLATINIŲ PIRMOSIOS IR ANTROSIOS PAKOPŲ BEI VIENTISŲJŲ STUDIJŲ
PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) nuolatinių
pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja užsienio šalių piliečių priėmimą į Universiteto nuolatinių studijų
pirmosios, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų studijų programas valstybės
nefinansuojamose studijų vietose.
2. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiai, piliečiai, turintys
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje bei kiti turintys teisę nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje užsienio šalių piliečiai, pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas,
priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28
d. įsakymu Nr. V-551 „Dėl užsienio šalių institucijose ir pagal tarptautinių organizacijų
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu
tvarkos aprašu ir Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis bei
nustatytais terminais.
II SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS
3. Užsienio šalių piliečiai gali būti priimami į visas Universiteto siūlomas nuolatinių studijų
pirmosios, vientisųjų ir antrosios studijų pakopų studijų programas, jei jie turi atitinkamo
lygmens išsilavinimą ir atitinka programos, į kurią pretenduoja, reikalavimus.
4. Visais atvejais sprendimą dėl pareiškėjo galimybės studijuoti atitinkamą studijų programą
priima Universiteto rektorius (toliau – Rektorius), kamieninio akademinio padalinio (toliau Padalinys) teikimu.
5. Pareiškėjui įvykdžius visus Apraše numatytus reikalavimus, užsienio šalies piliečio priėmimas
į Universiteto siūlomas studijų programas vykdomas atliekant visas žemiau išvardintas
procedūras:
5.1. prašymo pateikimas dalyvauti konkurse per Internetinę studentų užsieniečių paraiškų
pateikimo sistemą (toliau – Sistema) (https://apply.vu.lt) terminais, nustatytais
vadovaujantis Aprašo 1 priedu;
5.2. Apraše nustatytos stojamosios įmokos sumokėjimas, vadovaujantis Aprašo 1 priedu;
5.3. pareiškėjų, atitinkančių programos reikalavimus, atranka, vadovaujantis Aprašo 1 priedu;
5.4. sąlyginio priėmimo laiško (Pre-Acceptance) rengimas ir siuntimas atrinktam
stojančiajam;
5.5. Universiteto nustatytos studijų kainos sumokėjimas;
5.6. dokumentų, patvirtinančių užsienio šalies piliečio priėmimą į Universitetą, rengimas:
5.6.1. priėmimo laiškas;
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5.6.2. prašymas išduoti Nacionalinę daugkartinę vizą (D);
5.6.3. studijų sutartis, su kurios sąlygomis stojantysis susipažįsta ir sutinka per Sistemą;
5.7. dokumentų, patvirtinančių užsienio šalies piliečio priėmimą į Universitetą, siuntimas
studentui;
5.8. studijų sutarties su Universitetu pasirašymas Padaliniuose.
III SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
6. Dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai užimti galima užsiregistravus per
Sistemą ir pateikus reikalingus dokumentus, vadovaujantis Aprašo 1 priedu.
7. Visi dokumentai privalo būti pateikti viena iš šių kalbų: lietuvių, anglų arba rusų. Patvirtintos
dokumentų kopijos ir vertimai turi būti susegti notaro ar juos parengusios institucijos
nustatyta tvarka.
8. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai Sistemoje yra užpildyta registracijos forma ir
nurodytas bent vienas pageidavimas.
9. Jei stojančiojo duomenys yra registruojami per kitą asmenį, turi būti pateikiamas atitinkamas
notaro patvirtintas įgaliojimas.
10. Pateikus ne visus ar nepilnai užpildytus dokumentus, prašymas dalyvauti konkurse
nenagrinėjamas, o sumokėta stojamoji įmoka negrąžinama.
11. Sprendimas dėl užsienio šalies piliečio priėmimo į pasirinktą programą priimamas per 40
darbo dienų nuo galutinio dokumentų pateikimo termino pabaigos.
IV SKYRIUS
STUDIJŲ KAINA
12. Studijų kainą kiekvienais metais tvirtina Universiteto taryba.
13. Studijų kaina Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiams
tvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui paskelbus norminių studijų
kainų dydžius.
14. Studijų kaina mokama vadovaujantis Įmokų už studijas Vilniaus Universitete mokėjimo,
grąžinimo ir išieškojimo tvarka.
V SKYRIUS
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ REGISTRACIJA Į STUDIJAS
15. Užsienio šalių piliečiai studijoms atvyksta ne vėliau kaip per 2 savaites nuo semestro
pradžios. Išimtiniais atvejais, užsienio šalių piliečiui nurodžius objektyvias priežastis, šis
terminas gali būti pratęstas.
16. Užsienio šalių piliečiai privalo pateikti išsilavinimo dokumentų originalus per 30
kalendorinių dienų nuo atvykimo studijuoti į Universitetą dienos. Šis terminas gali būti
pratęstas tik stojančiajam pateikus raštišką prašymą su nurodytomis priežastimis.
17. Neatvykus studijoms iki Aprašo 19 punkte nurodyto termino, visi su užsienio šalių piliečių
priėmimu susiję Universiteto išduoti dokumentai netenka galios. Apie tai informuojamos
atitinkamos institucijos ir patys užsienio šalių piliečiai.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Užsienio šalių piliečiai (išskyrus Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių
narių piliečius), įstoję į Universitetą, privalo teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio
leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje.
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato
2017 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. S-2017-2-1

1 priedas
REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS, ATRANKOS PROCEDŪRA IR TERMINAI
1. Reikalavimai stojant į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, dėstomas ne
lietuvių kalba:
Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kalba

Studijų
trukmė

1.

Anglų ir rusų kalbos

Anglų k.

4 m.

2.

Medicina

Anglų k.

6 m.

3.

Odontologija

Anglų k.

5 m.

4.
5.
6.

Šviesos technologija*
Tarptautinis verslas
Vadyba ir verslo
administravimas

Anglų k.
Anglų k.
Anglų k.

4 m.
3,5 m.
4 m.

Reikalaujamas pasirengimas programai
Vidurinis išsilavinimas
Anglų kalbos lygmuo – B2, rusų kalbos lygmuo – A2 vadovaujantis
Europos Tarybos patvirtintais „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“
Vidurinis išsilavinimas (biologijos, chemijos pažymiai)
SAT biologijos dalyko egzaminas
Vidurinis išsilavinimas (biologijos, chemijos pažymiai)
SAT biologijos dalyko egzaminas
Vidurinis išsilavinimas (fizikos, matematikos pažymiai)
Vidurinis išsilavinimas
Vidurinis išsilavinimas

* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
2. Reikalavimai stojant į antrosios pakopos studijų programas, dėstomas ne lietuvių kalba:
Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kalba

Studijų
trukmė

1.

Anglistika

Anglų k.

2 m.

2.

Ekonometrija

Anglų k.

3.

Finansai

Anglų k.

4.

Anglų k.

5.

Finansų ir draudimo
matematika
Geologija

6.

Kartografija

Anglų k.

7.

Kokybės vadyba

Anglų k.

Anglų k.

Reikalaujamas pasirengimas programai

Baigę humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės filologijos krypties
universitetines bakalauro studijas;
Anglų kalbos lygmuo:
• IELTS: 6.5
• TOEFL: 560 (paper based) or 90 (iBT internet – based test)
• CAE certificate (Cambridge Certificate in Advanced English)
• CPE certificate (Cambridge Certificate of Proficiency)
1,5 m.
Baigę matematikos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų
studijų krypčių grupės ekonomikos krypties universitetines bakalauro
studijas
1,5 m. – Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
2 m.
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos, vadybos ir verslo
administravimo arba socialinių mokslų srityse
1,5 m.
Baigę matematikos ir socialinių mokslų studijų krypčių grupių ekonomikos
krypties universitetines bakalauro studijas
2 m.
Baigę fizinių, technologijos, gyvybės mokslų, socialinių mokslų, istorijos ir
archeologijos studijų krypčių grupių bakalauro studijas
2 m.
Baigę fizinių, matematikos, inžinerijos ar informatikos mokslų studijų
krypčių grupių bakalauro studijas
1,5 m.
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos, vadybos ir verslo
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Eil.
Nr.

Studijų programos
pavadinimas

Studijų
kalba

Studijų
trukmė

8.

Kompiuterinis
modeliavimas

Anglų k.

1,5 m.

9.

Medijų lingvistika

Anglų /
Rusų k.

2 m.

10.

Medžiagotyra ir
puslaidininkių fizika

Anglų k.

1,5 m.

11.

Meno vadyba

Anglų k.

1,5 m.

12.

Nanomedžiagų
chemija

Anglų k.

2m.

13.

Anglų k.

1,5 m.

Anglų k.

1,5 m.

15.

Rinkodara ir
integruota
komunikacija
Rytų Europos ir
Rusijos studijos
Rusistika

Rusų k.

2 m.

16.

Sistemų biologija*

Anglų k.

2m.

17.

Tarptautinė ir
Europos Sąjungos
teisė
Tarptautinė
komunikacija
Tarptautinė projektų
vadyba

Anglų k.
/ Rusų k.

1,5 m.

administravimo arba socialinių mokslų srityse
Baigę informatikos arba matematikos mokslų studijų krypčių grupių
bakalauro studijas (privaloma būti išklausius ne mažiau 30 ECTS kreditų
matematikos arba informatikos srityse); Stojamasis egzaminas
Baigę humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės filologijos krypties
universitetines bakalauro studijas;
Anglų/Rusų kalbos lygmuo – B2 vadovaujantis Europos Tarybos
patvirtintais „Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“
Baigę fizinių mokslų studijų krypčių grupės fizikos krypties arba
technologinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines bakalauro
studijas
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
bei būti išklausius 15 ECTS kreditų vadybos arba rinkodaros srityse
Baigę fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties, gyvybės
mokslų studijų krypčių grupės biochemijos krypties ar inžinerijos mokslų
studijų krypčių grupės chemijos inžinerijos krypties universitetines
bakalauro studijas
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos, vadybos ir verslo
administravimo arba socialinių mokslų srityse
Baigę socialinių arba humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių
universitetines bakalauro studijas
Baigę humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės filologijos krypties arba
socialinių mokslų studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas;
Stojamasis egzaminas asmenims, baigusiems socialinių mokslų studijų
krypčių grupės studijų programas;
Rusų kalbos lygmuo – C1 vadovaujantis Europos Tarybos patvirtintais
„Bendraisiais Europos kalbų metmenimis“
Baigę informatikos, fizinių ar gyvybės mokslų studijų krypčių grupių
bakalauro studijas.
Baigę teisės studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas

Anglų k.

1,5 m.

Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas

Anglų k.

1,5 m.

14.

18.
19.

20.

21.

Reikalaujamas pasirengimas programai

Baigę verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės bei socialinių
mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties universitetines
bakalauro studijas
Tarptautinio verslo
Anglų k.
1,5 m.
Baigę bet kurios studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas
ekonomika ir vadyba
bei būti išklausius 30 ECTS kreditų ekonomikos arba vadybos ir verslo
administravimo srityse
Verslo informatika
Anglų k.
2 m.
Baigę matematikos mokslų studijų krypčių grupės matematikos krypties,
informatikos mokslų studijų krypčių grupės informatikos krypties bei
socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties
universitetines bakalauro studijas
* Priėmimas bus vykdomas, jeigu studijų programa bus įregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
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3. Užsienio šalių piliečiai, norėdami studijuoti lietuvių kalba dėstomas programas, privalo
užpildyti šio aprašo Priede Nr. 2 nurodytos formos prašymą ir pateikti jame nurodytus
dokumentus bei lietuvių kalbos mokėjimo lygmens pažymėjimą paštu, asmeniškai ar per
įgaliotą asmenį:
3.1. užsienio šalių piliečiai, pakankamu lygiu kol kas nevartojantys lietuvių kalbos, įstoję į
pasirinktą nuolatinių studijų pirmosios, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studijų
programą, ne trumpiau kaip vienus metus prieš studijas turi mokytis Universiteto
Lituanistinių studijų katedros organizuojamuose lietuvių kalbos kursuose pagal reikalaujamo
lygio programą. Užsienio šalių piliečiai, gavę kursų išlaikymo įvertinimą, tęsia studijas
pasirinktoje studijų programoje;
3.2. užsienio šalių piliečiai, laisvo klausytojo statusu išlaikę įskaitą (testą) pagal reikalaujamo
lietuvių kalbos lygio testą, turi teisę stoti į pasirinktą studijų programą.
4. Užsienio šalių piliečiai, norėdami studijuoti programas, dėstomas užsienio kalbomis, privalo
įrodyti atitinkamos kalbos mokėjimo lygį, kuris yra nurodytas programų aprašuose. Šis
reikalavimas netaikomas, jei pasirinktosios studijų programos kalba yra gimtoji užsienio
šalies piliečio kalba arba jei jis ta kalba yra baigęs studijas.
5. Pareiškėjų, atitinkančių programos reikalavimus, atrankos etapai:
5.1. Priėmimo grupės atrinktos paraiškos persiunčiamos Padalinių įvertinimui;
5.2. įvertinus paraiškas, Padaliniai per 5 darbo dienas nuo paraiškų gavimo iš Priėmimo
grupės pažymi Sistemoje kandidatų tinkamumą studijuoti pasirinktoje studijų programoje. Ši
žyma atitinka Padalinio dekano teikimą dėl priėmimo / nepriėmimo į studijas;
5.3. Pareiškėjas informuojamas apie jo tinkamumą / netinkamumą studijoms Universitete.
6. Paraiškų pateikimo terminai:
6.1. rudens semestrui (pradžia – rugsėjo 1 d.):
6.1.1. birželio 1 d. - užsienio šalių piliečiai, kurie į Lietuvos Respubliką gali atvykti
be vizos, ir užsienio šalių piliečiai, kuriems atvykti į Lietuvos Respubliką reikalinga viza ir jų
kilmės šalyse veikia Lietuvos Respublikos ambasada;
6.1.2. gegužės 1 d. – užsienio šalių piliečiai, kuriems atvykti į Lietuvos Respubliką
reikalinga viza, tačiau jų kilmės šalyse nėra Lietuvos Respublikos ambasados;
6.1.3. dokumentų pateikimo ir atrankos terminai į jungtines studijų programas
nustatomi atskiru programos partnerių susitarimu;
6.2 pavasario semestrui (pradžia – vasario 1 d.) paraiškų pateikimo terminai nustatomi
atsižvelgiant į Padalinio pageidavimą, išreikštą iki gruodžio 1 d.
7. Internetinėje paraiškų pateikimo sistemoje pateikiamos šių dokumentų kopijos:
7.1. išsilavinimą patvirtinančio dokumento (atestato, diplomo) ir jo priedų kopijos. Užsienio
šalių piliečiai, kuriems jų aukštoji mokykla negali išduoti išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų šio Aprašo nustatytais terminais, gali pateikti akademinę pažymą, pasirašytą
aukštosios mokyklos vadovo arba jo įgalioto asmens, tačiau diplomas ir jo priedai turi būti
pateikti iki rugsėjo 1 d. Terminas gali būti pratęstas tik stojančiajam pateikus raštišką
prašymą su nurodytomis priežastimis;
7.2. studijų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas:
7.2.1. jei studijos vyks anglų kalba – TOEFL IBT sertifikato kopija (įvertinimas
turi būti ne žemesnis kaip 65 balai) arba IELTS sertifikato kopija (įvertinimas turi būti ne
žemesnis kaip 5,5 balo);
7.2.2. jei studijos vyks rusų kalba – kompetentingos institucijos (aukštosios
mokyklos, testavimo centro ar pan.) išduotas dokumentas, liudijantis rusų kalbos mokėjimo
lygį, kuris yra nustatytas ir nurodytas programų aprašuose;
7.3. asmens tapatybės dokumento kopiją;
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7.4. rekomendacijos ir asmens charakteristikos: stojantiesiems į nuolatinių studijų pirmosios
ir vientisųjų studijų pakopų programas – 1; stojantiesiems į nuolatinių studijų antrosios
pakopos programas – 2;
7.5. 100 EUR dydžio stojamosios įmokos sumokėjimą patvirtinantis kvitas. Įmoka
sumokama į Universiteto sąskaitą: SEB bankas, LT207044 060006728725, SWIFT/BIC
CBVI LT 2X, įmokos kodas 200678001.
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato
2017 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. S-2017-2-1
2 priedas

APPLICATION FORM FOR ADMISSION FOR
DEGREE STUDIES TAUGHT IN LITHUANIAN
LANGUAGE

Application Deadlines:

June 1st - for those non-EU students whose
countries have Lithuanian Embassy or if
they are not required to obtain an entry visa
to come to Lithuania.
May 1 st - for those non-EU students whose
countries don’t have Lithuanian Embassy.

Application Fee:

€ 100

Admissions Office
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius
LITHUANIA
Tel. +370 5 2687183
Fax. +370 5 2687069
e-mail: admissions@cr.vu.lt

Recent photo

1. PERSONAL INFORMATION
Family name

First name

Date of birth (dd-mm-yyyy)

Place of birth

Sex:

Male
Female

Marital status:

Citizenship
Single
Married

Passport No.

E-mail:
Name and phone number of person to contact in case of emergency:
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2. CORESPONDENCE ADDRESS
Address
Postal code

City

Country
Telephone (include country and area code)

3. QUALIFICATIONS
Please list all schools, colleges, universities you attended or expected to graduate.
No. Name of Institution

Country, City

Attended from/to

Certificate/Diploma/Degree

1.
2.
3.
4. LANGUAGE PROFICIENCY
Your native language is
Main language of instruction (Please, indicate the main languages of instruction at Secondary
school / University you attended. Please, note that teaching language refers to the language of
instruction, not to the foreign language included in the curriculum.)
Secondary Education

University Education

5. REFEREES
Please indicate one (two) persons (academic, employer) who could act as your referees (name,
surname, position, e-mail, phone number). Make sure that you ask their permission to act as
your referees.
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6. BACHELOR OR MASTER STUDY PROGRAMMES TAUGHT IN LITHUANIAN

7. REQUIRED ENCLOSURES
Please ensure that the application is complete and that it includes the following items:
Officially certified copy of a document proving previous education (school leaving certificate –
for Bachelor degree and Bachelor diploma (or its equivalent) – for Master studies) including
grades.
Letter of motivation.
Certified copy of your passport or another document of identification.
1 recent passport size photo (3×4).
Copy of a document proving the payment of the application fee.
Recommendations:
for Bachelor studies - 1 recommendation;
for Master studies - 2 recommendations.
8. LEGALIZATION OF THE EDUCATIONAL DOCUMENTS
All documents issued in languages other than English, Russian or Lithuanian should be
supplemented with an official English language translation. A translation is considered to be official
when it is bound to a Notary certified copy of the document in the original language and is attested
by the translator's signature. Documents issued in Lithuanian must be Notary certified copies and
do not require a translation.
9. SIGNATURE
I hereby certify that I understand and agree to all of the above-mentioned information and that the
information given in this application is complete and accurate to the best of my knowledge.
Date (dd.mm.yyyy)

Place

Signature of applicant
Note: Only complete applications will be accepted (with required enclosures).
All documents presented by applicants to complete a file for admission become the property of Vilnius
University. The submitted documents are not returned.
Admissions Office
Vilnius University
Universiteto g. 3 LT-01513
Vilnius LITHUANIA
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