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Bendrosios nuostatos 

1. Priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) pirmosios pakopos ir vientisąsias 

studijas 2019 m. sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato principus ir priėmimo kriterijus, kurių laikantis 

stojantieji priimami į 2019 m. organizuojamas pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas (toliau – 

Studijas). 

2. Priėmimas į Studijas vykdomas per Universitetinį ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos 

bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) Bendrąjį priėmimus. 

3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Visų stojančiųjų teisės ir pareigos (išskyrus mokestį už studijas) yra tokios pačios. 

4. Priimtiesiems į Universiteto studijas 2019 m., suteikiama galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje 

kitoje Universiteto gretutinėje studijų (http://www.vdu.lt/lt/studijos/gretutines-studijos/) 

programoje. Sėkmingai baigus gretutines studijas išduodamas baigtas studijas liudijantis 

pažymėjimas. 

5. Universitetas 2019 m. organizuos priėmimą į 1 lentelėje pateiktas krypčių grupes. 

1 lentelė 

 

Studijų krypčių grupė Studijų kryptis  

MATEMATIKOS MOKSLAI (A) A01 matematika 

INFORMATIKOS MOKSLAI (B) B01 informatika, B04 informatikos inžinerija 

FIZINIAI MOKSLAI (C) C04 aplinkotyra 

GYVYBĖS MOKSLAI (D) D01 biologija, D06 biochemija, D07 ekologija 

INŽINERIJOS MOKSLAI (E) 
E03 aplinkos inžinerija, E05 statybos inžinerija, E06 mechanikos 

inžinerija, E10 gamybos inžinerija 

TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F) F01 gamtos išteklių technologijos, F05 biotechnologijos 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I) 
I01 žemės ūkis, I02 agronomija, I03 miškininkystė, I05 žuvininkystė, 

I06 maisto studijos  

SOCIALINIAI MOKSLAI (J) 
J01 ekonomika, J02 politikos mokslai, J03 sociologija, J04 socialinis 

darbas, J07 psichologija, J10 komunikacija 

TEISĖ (K) K01 teisė 

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L) 
L01 verslas, L02 Vadyba, L03 finansai, L04 apskaita, L05 rinkodara, 

L07 viešasis administravimas,  

UGDYMO MOKSLAI (M) M01 pedagogika, M02 edukologija, M03 andragogika 

HUMANITARINIAI MOKSLAI (N) 
N04 filologija pagal kalbą, N06 regiono studijos, N08 istorija, N10 

filosofija,  N11 teologija, N14 kultūros studijos, N15 menotyra 

MENAI (P) P02 dizainas, P03 muzika, P07 medijų menas 

 

6. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų sąrašas, į kurias 2019 m. bus vykdomas priėmimas, 

tvirtinamas ir skelbiamas universiteto interneto svetainėje adresu http://www.vdu.lt/lt/stojantiesiems 

ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 1 d. 

7. Stojantieji 2019 m. bendrojo ar universitetinio priėmimo metu galės rinktis studijų programą arba 

studijų programų grupę. Pasirinkusieji studijų programų grupę, vieną studijų programą iš 

atitinkamos grupės pasirinks studijų proceso metu.  

Priėmimo į studijas organizavimas 

8. Į Studijas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles. 

Konkursinė eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais 

balais.  

http://www.vdu.lt/lt/studijos/gretutines-studijos/
http://www.vdu.lt/lt/stojantiesiems


9. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą. Prašymas 

laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra atsakyta į formoje pateiktus klausimus apie stojantįjį 

asmenį, įgytą išsilavinimą, kitus būtinus duomenis, o pageidaujamų studijų programų sąraše 

nurodytas bent vienas pageidavimas.  

10. Prašyme stojantysis pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas 

studijų programos ar studijų programų grupės kodo ir pavadinimo, studijų formos ir studijų 

finansavimo pobūdžio nurodymas.  

11. Stojantieji, pateikę prašymą leisti dalyvauti konkurse, nustatytais terminais pateikia reikalingus 

dokumentus. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų dokumentus, privalo turėti stojančiojo 

raštišką įgaliojimą (notariškai patvirtintą).  

12. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas.  

Universitetinis priėmimas 

13. Universitetinis priėmimas vyksta dviem etapas:  

13.1. išankstinis priėmimas vyksta nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki gegužės 29 d.,  

13.2. papildomas priėmimas vyksta nuo 2019 m. birželio 3 d. iki rugpjūčio 26 d.  

14. Universitetinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

15. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu tinklalapyje http://priemimas.vdu.lt/  nuo 

2019-04-01 iki 2019-05-19 ir nuo 2019-06-03 iki 2019-08-19.  

16. Universitetinio priėmimo konkurso tvarka, reikiami dokumentai, skelbiami „Studentų 

Universitetinio priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto nuolatinės formos bakalauro ir vientisąsias 

studijas 2019 m. tvarkoje“.  

17. Priėmimo į nuotoliniu būdų vykdomą studijų programą Švietimas ir informacinės technologijos 

tvarka, priėmimo datos yra skelbiamos „2019 m. studentų priėmimo į pirmosios pakopos nuolatinių 

studijų programos „Švietimas ir informacinės technologijos“, organizuojamos nuotoliniu būdu, 

taisyklėse“. 

Bendrasis priėmimas 

18. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, pastarasis organizuojamas, jei, 

pasibaigus pagrindiniam priėmimui, lieka laisvų studijų vietų. Papildomame priėmime gali dalyvauti 

ir stojantieji, nedalyvavę pagrindiniame priėmime, tačiau atitinkantys minimalius rodiklius ir 

įvertinti pagal kriterijus. 

19. Bendrojo priėmimo į Studijas metu stojantieji gali teikti prašymus į valstybės finansuojamas, 

valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Bendrojo priėmimo metu į Universiteto studijų programas priimama per bendrąjį priėmimą 

konkuruojant visiems stojantiesiems ir visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms. Bendrąjį 

priėmimą į šias studijas Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimu vykdo LAMA BPO. 

20. Prašymų priimti studijuoti į Universitetą registravimas, vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio 

kalbos egzaminų sertifikatų, laimėjimų ir kitų dokumentų pateikimas pildomas tik internetu, 

prisijungus prie LAMA BPO svetainės www.lamabpo.lt. nuo 2019-06-01.  

21.  Prašymų informacinėje sistemoje pildymas, stojančiųjų į studijų programas, kuriose numatytas 

stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas vykdomas pagal patvirtintas 2019 m. 

bendrojo priėmimo į universitetus etapų datas. Prašymų priėmimas užbaigiamas iki egzamino ar 

testo pradžios likus ne mažiau kaip 24 val. Datos skelbiamos LAMA BPO internetinėje svetainėje 

www.lamabpo.lt.  

22. Svarbiausios bendrojo pagrindinio ir papildomojo priėmimo datos, stojančiųjų į ugdymo mokslų 

studijas motyvacijos vertinimo datos, kvietimo studijuoti paskelbimas, sutarčių su pakviestaisiais 

sudarymo datos skelbiamos LAMA BPO svetainėje (www.lamabpo.lt).  

 

http://priemimas.vdu.lt/bakalauras%20%20nuo%202017-03-01%20iki%202017-05-07
http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.lamabpo.lt/


Minimalūs reikalavimai stojantiesiems 

23. Į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos 

reikalavimus: 

23.1. Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas iš brandos egzaminų, mokymosi ir kitų 

specialiųjų įvertinimo rezultatų yra ne mažesnis negu švietimo ir mokslo ministro nustatytas 

mažiausias stojamasis konkursinis balas (tvirtinamas ne vėliau, kaip birželio mėn. 1d.). 

23.2. Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų mokymosi 

rezultatai yra ne žemesni nei asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai (toliau – 

Minimalūs rodikliai), nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-661  „Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų 

mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių 

patvirtinimo“. 

23.3. Asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra išlaikę 

bent vieną, bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą. 

23.4. Stojantiesiems į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės studijų programas, kurias baigus 

suteikiama pedagogo kvalifikacija, vadovaujantis Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 

26 d. įsakymu Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“, 

privalomas motyvacijos įvertinimas. 

23.5. Asmenims, stojantiems į menų studijų krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų 

programas, būtina laikyti stojamuosius egzaminus. Stojamųjų egzaminų organizavimo ir 

vertinimo tvarką nustato tokias studijas vykdančios aukštosios mokyklos ir paskelbia ją ne 

vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki priėmimo pradžios. Asmenys, stojantys į menų studijų 

krypčių grupės ir meno pedagogikos studijų programas, neišlaikę stojamojo egzamino, negali 

dalyvauti konkurse. 

Konkursinių eilių sudarymas 

24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Stojančiųjų į pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų 

stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarka, valstybės finansuojamos studijų vietos 

atitenka asmenims, pagal konkursinę eilę sudaromą šalies mastu.  

25. Konkursinė eilė sudaroma šalies mastu, bendrojo priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas metu. 

Sudarant konkursinę eilę, stojantieji, pateikę prašymus priimti studijuoti nuolatine ar ištęstine forma 

ir tenkinantys nustatytus priėmimo reikalavimus, įvertinami pagal kriterijus apskaičiuojant 

konkursinį balą.  

26. Į studijų programą asmuo priimamas tenkinant kiek įmanoma aukštesnį prioritetą, nurodytą prašymo 

priimti į studijas pageidavimų sąraše, atsižvelgiant į jo vietą konkursinėje eilėje. 

27. Asmenų, pageidaujančių studijuoti savo lėšomis, konkursinė eilė sudaroma ta pačia tvarka, kuri 

taikoma asmenims, siekiantiems savo studijoms gauti valstybės finansavimą ar studijų stipendiją. 

Konkursinio balo sudarymo principai 

28. Konkursiniam balui apskaičiuoti dešimtbalė balų skalė. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių 

brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių 

brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai, perskaičiuojami į 4–10 

pažymių skalę pagal 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-948  „Dėl stojančiųjų į pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų 

stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo” aprašą. Bendra 

nurodyto aprašo 3 priede ir  šio dokumento 3 lentelėje susumuotų kriterijų vertė, įskaitoma į 

konkursinį balą, negali viršyti 2,5 balo. 

29. Stojančiojo konkursinį balą sudaro trys dalys: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80767810f3e811e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80767810f3e811e88568e724760eeafa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80767810f3e811e88568e724760eeafa


29.1. brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų bei sporto pasiekimų, nurodytų 2 

lentelėje, įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma; 

29.2. balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų ir konkursų laimėjimus ir kitus 

pasiekimus). Stojantiesiems į visų studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą 

įskaičiuojami kriterijai nurodyti Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės 

finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 

2019 metais tvarkoje. Ši dalis taikoma vienodai visose aukštosiose mokyklose nepriklausomai 

nuo studijų formos ir finansavimo šaltinio; 

29.3. balų skaičius už Universiteto nustatytus specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų 

tenkinimą (3 lentelė). Ši balo dalis taikoma tik stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas 

vietas.  

2 lentelė 

 

Studijų kryptis 

arba krypčių 

grupė 

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai pagal studijų kryptis ir krypčių grupes 

pirmasis 

dalykas 

(brandos 

egzamino 

įvertinimas) 

svertinis 

koeficientas 

antrasis 

dalykas 

(brandos 

egzamino 

įvertinimas 

arba metinis 

pažymys) 

svertinis 

koeficientas 

trečiojo dalyko, 

nesutampančio 

su kitais 

dalykais, 

svertinis 

koeficientas 

(brandos 

egzamino 

įvertinimas arba 

metinis 

pažymys) 1 

lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

svertinis 

koeficientas 

(brandos 

egzamino 

įvertinimas) 

2 

MATEMATIKOS MOKSLAI (A) 

A01 matematika matematika 0,4 

informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 0,2 0,2 

INFORMATIKOS MOKSLAI (B) 

B01 

informatika, 

B04 

informatikos 

inžinerija 

matematika 0,4 

informacinės 

technologijos 

arba fizika 

0,2 0,2 0,2 

FIZINIAI MOKSLAI (C) 

C04 aplinkotyra matematika 0,4 
chemija arba 

biologija 
0,2 0,2 0,2 

GYVYBĖS MOKSLAI (D) 

D01 biologija, 

D07 Ekologija 
biologija 

0,4 

chemija arba 

matematika 
0,2 0,2 0,2 

D06 biochemija  chemija 
matematika 

arba biologija 

INŽINERIJOS MOKSLAI (E) 

E03 Aplinkos 

inžinerija 
matematika 0,4 

chemija arba 

fizika 
0,2 0,2 0,2 

                                                 
1 Trečiasis dalykas – bet kuris su kitu konkursinio balo dalyku nesikartojantis brandos atestato dalykas, kuriam stojimo metais 

organizuojamas valstybinis brandos egzaminas. Inžinerijos ir technologijos mokslų bei žemės ūkio mokslų studijų krypčių 

grupėse šia dedamąja gali būti laikomas ir kvalifikacijos egzamino, skirto įgyti Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygiui 

priskirtiną kvalifikaciją (baigusiems profesinio mokymo programas iki 2013 m.), teorijos ir praktikos darbo įvertinimo balų 

aritmetinis vidurkis arba kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorinės ir 

praktinės dalies įvertinimo balų aritmetinis vidurkis 
2 Ketvirtasis dalykas – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzaminas arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių 

kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis 

pažymys 



E05 Statybos 

inžinerija, E06 

Mechanikos 

inžinerija, E10 

Gamybos 

inžinerija, 

matematika 0,4 Fizika 0,2 0,2 0,2 

TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI (F) 

F01 Gamtos 

išteklių 

technologijos 

Matematika 0,4 
chemija arba 

fizika 
0,2 0,2 0,2 

F05 

biotechnologijos 
matematika 0,4 chemija 0,2 0,2 0,2 

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI (I) 

I01 Žemės ūkis, 

I02 Agronomija, 

I03 

Miškininkystė, 

I05 

Žuvininkystė, 

I06 Maisto 

studijos 

biologija 0,4 
chemija arba 

matematika 
0,1 0,3 0,2 

SOCIALINIAI MOKSLAI (J) 

J02 politikos 

mokslai, J04 

socialinis darbas 

istorija 0,4 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 0,2 0,2 

J01 ekonomika, 

J03 sociologija, 
matematika 0,4 

istorija arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 0,2 0,2 

J07 psichologija matematika 0,4 biologija 0,2 0,2 0,2 

J10 

komunikacija  

lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 

istorija arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 0,2 
istorija – 

0,2 

TEISĖ (K) 

K01 teisė istorija 0,4 

matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 0,2 0,2 

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA (L) 

L07 viešasis 

administravimas 
istorija 0,4 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 0,2 0,2 

L01 verslas, L02 

vadyba, L03 

finansai, L04 

apskaita, L05 

rinkodara, 

matematika 0,4 

istorija arba 

informacinės 

technologijos, 

arba geografija 

0,2 0,2 0,2 

UGDYMO MOKSLAI (M) 

M01 

pedagogika, 

M02 

edukologija, 

lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

0,4 

matematika 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 0,2 

istorija – 

0,2 



M03 

andragogika 

M01 pedagogika 

(dalyko) 

Konkursinis balas skaičiuojamas iš atitinkamo dalyko (matematikos, fizikos ir kt.) studijų 

krypčiai nustatytų konkursinių dalykų įvertinimų. 

Stojant į dviejų dalykų pedagogikos studijų programą, pirmuoju dalyku gali būti bet kuris 

dalykas, tačiau konkursinio balo sandaroje dalykai negali kartotis. 

M01 pedagogika 

(meno dalyko) 

stojamasis egzaminas (vietoje šio egzamino 

įskaitomas ir atitinkamos meno studijų 

krypties P01–P10 stojamasis egzaminas) 

0,7 0,1 0,2 

HUMANITARINIAI MOKSLAI (N) 

N08 istorija, 

N06 regiono 

studijos, N11 

teologija, N14 

kultūros studijos 

istorija 

0,4 

geografija arba 

užsienio kalba, 

arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos 

0,2 0,2 

0,2 

N10 filosofija matematika 

N04 filologija 

pagal kalbą, N15 

menotyra  

lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

istorija arba 

geografija, 

arba 

matematika, 

arba 

informacinės 

technologijos 

užsienio 

kalba – 0,2 

MENAI (P) 

P03 muzika, P02 

dizainas, P04 

teatras, P07 

medijų menas 

stojamasis egzaminas 1,0 

 

30. Vietoje valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imami atitinkamų dalykų metiniai arba 

mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai (įrašyti į brandos atestatą). Pirmojo (pagrindinio) dalyko 

imamas tik brandos egzamino įvertinimas, jeigu jo nėra, ši konkursinio balo dedamoji prilyginama 

nuliui. Metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų vertė mažinama švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu nustatyta tvarka. Stojant į universitetinių studijų programas, 

perskaičiuojami tik dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A 

lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių (anksčiau negu 2012 metais baigusiųjų – A 

lygio) kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokyklinių, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai. Jei 

nėra tinkamo dalyko įvertinimo atitikmens, atitinkama konkursinio balo dedamoji prilyginama 

nuliui. 

31. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoje nelaikytų 

brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu nustatyta tvarka. 

32. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi 

ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų 

valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-435 „Dėl 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų 

brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

33. Pretenduojant į Vytauto Didžiojo universiteto valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali būti 

skiriami papildomi balai už specifinius pasiekimus ar specialių reikalavimų tenkinimą (pateikus tai 

patvirtinančius dokumentus) nurodytus 3 lentelėje.  

 

 

 



3 lentelė 

Baigusiems Lietuvos Junior Achievement programas, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio 

ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams ir dalyviams, Lietuvos Junior 

Achievement tarptautinio ir respublikinio kompiuterinio modeliavimo konkursų laimėtojams ir 

dalyviams, Lietuvos Junior Achievement kūrybinių industrijų verslo idėjos konkurso 

laimėtojams ir dalyviams. 

1 balas 

VDU Vasaros mokyklos, projekto „Moksleivi, pabūk studentu“, VDU Verslumo akademijos, 

„Creativity Lab“, Lyderio akademijos, ASU verslumo akademijos baigimą patvirtinantis 

pažymėjimas. 

1 balas 

Vytauto Didžiojo universitete baigtą studijų dalyką liudijanti akademinė pažymą. 1 balas 

Įgijusiems ASU klasių absolvento pažymėjimą. 1 balas 

Parengiamųjų mokomųjų dalykų kursų „Parengiamieji kursai – norintiems studijuoti“ baigimo 

pažymėjimas.  

1 balas 

Asmenims, turintiems ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį srityje, susijusioje su ketinama 

studijuoti studijų programa. Turi būti pateikta „Sodros“ pažyma. 

1 balas 

Įgijusiems Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių pažymėjimą, stojantiems į 

Miškininkystės, Taikomosios ekologijos, Medienos mokslo ir prekybos studijų programas. 

1 balas 

Žūklės klubų nariams, pateikusiems liudijantį dokumentą, stojantiems į Akvakultūros 

technologijų studijų programą. 

0,25 balo 

Geografinių informacinių sistemų (GIS) mokymų, seminarų dalyviams (išklaususiems ne 

mažiau kaip 20 val.) arba konkursų prizininkams, stojant į Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 

studijų programas. 

1 balas 

Baigusiems Universitetinius kursus „Teisės pagrindai“ ir stojantiems į VDU programas Teisė 

bei Teisė ir finansai. Turi būti pateiktas įgytas sertifikatas. 

1 balas 

Baigusiems VDU Užsienio kalbų instituto kalbų kursus ir pateikusiems kursų baigimo 

pažymėjimą. 

1 balas 

Baigusiems VDU Atlikimo meno parengiamuosius kursus ir pateikusiems baigimo kursų 

baigimo pažymėjimą arba akademinę pažymą bei stojantiems į VDU Atlikimo meno studijų 

programą. 

1 balas 

VDU Kauno istorijos olimpiados prizinių vietų laimėtojams, stojantiems į Istorijos studijų 

programą.  

1 balas 

2016-2019 m. VDU deklamavimo konkurso (ar kitų respublikinių konkursų) prizinių vietų 

laimėtojams, kūrybinio rašymo respublikinių konkursų nugalėtojams ir prizininkams bei 

jaunojo mokslininko (žurnalisto) mokyklų absolventams, stojantiems į Lietuvių filologijos ir 

leidybos studijų programą. 

1 balas 

2014-2019 m. konkurso „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai“ vertimo patirtys ir dirbtuvės“ 

prizinių vietų laimėtojams, stojantiems į Frankofonijos šalių kalbų ir kultūrų bei Italistikos ir 

romanų kalbų studijų programas. 

1 balas 

“Korėjiečių kalbos konkurso”,  “Kinų kalbos konkurso”,  “Japonų kalbos šnekėjimo 

konkurso”, “Japonų kalbos skaitymo konkurso” ir VU Konfucijaus instituto organizuojamo 

“Chinese Bridge” konkurso prizinių vietų laimėtojams, stojantiems į Rytų Azijos kalbų ir 

kultūrų studijų programą. 

1 balas 

Už dailės mokyklos baigimą ir už apdovanojimus tarptautiniuose ir Lietuvos dailės 

konkursuose ir olimpiadose, stojantiesiems į Naujųjų medijų meno studijų programą. 

1 balas 

Už muzikos mokyklos baigimą, už kūrybines stažuotes užsienyje, už viešą savo kūrybos 

pristatymą visuomenei, už apdovanojimus tarptautiniuose ir Lietuvos muzikos konkursuose ir 

olimpiadose, stojantiems į Muzikos produkcijos studijų programą.  

1 balas 

Už dalyvavimą ne mažiau kaip 20 val. su psichologijos ir socialinio darbo tematika 

susijusiuose renginiuose, kuriuose išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, stojantiems 

atitinkamai į Psichologijos ar Socialinio darbo studijų programas. 

0,5 balo 

 

Všį VDU ,,Rasos“ gimnazijos absolventas 1 

Kitų VDU partnerinių gimnazijų ir vidurinių mokyklų absolventas 0,5 

Studijų kaina 

34. Studijų kainos skelbiamos Universiteto tinklalapyje www.vdu.lt., kai jos patvirtinamos Universiteto 

tarybos ne vėliau kaip iki birželio 1 d.  



35. Studentams, priimtiems į valstybės finansuojamas vietas (gavus studijų krepšelį), studijos 

apmokamos valstybės lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti 1) Lietuvos 

Respublikos piliečiai; 2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės 

valstybių piliečiai; 3) užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės 

erdvės narėmis, piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 4) asmenys be 

pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 5) lietuvių kilmės užsieniečiai, 

pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę. 

36. Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kainą sumoka savomis arba rėmėjų 

lėšomis. Studijų kainai apmokėti studentas gali gauti valstybės remiamą paskolą. Esant svarbių 

priežasčių, Universitetas sudaro sąlygas studijų kainą apmokėti dalimis.  

Reikalingi dokumentai ir registracijos mokestis 

37. Pasirašant elektroninę studijų sutartį https://epasirasymas.vdu.lt/ sistemoje universitetui pateikiamos 

elektroninės brandos atestato ir jo priedo(ų) arba kito(ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio(ų) 

dokumento(ų) kopijos, taip pat kiti dokumentai, kurie buvo naudojami skaičiuojant konkursinį balą, 

asmens dokumento(ų) kopijos,  taip pat į Universiteto sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitas 

elektroninė kopija: 

 Registracijos mokestis – 45 Eur. Sąskaitos rekvizitai: 

Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas 

Gavėjo bankai:  

AB SEB bankas; Sąskaita: LT04 7044 0600 0284 8625; Banko kodas: 70440 

AB Luminor bankas; Sąskaita: LT89 4010 0425 0278 5505; Banko kodas: 40100 

AB Swedbank bankas; Sąskaita: LT79 7300 0101 3113 5650; Banko kodas: 73000 

  

Priėmimo komisijos kontaktai 

 VDU Studijų informacijos centras 

 K. Donelaičio g. 52-116, 44248 Kaunas 

 Tel. (8 37) 323 206 

 El.paštas: vdu@vdu.lt 

 Interneto puslapis: www.vdu.lt/ 

Užsieniečių priėmimas 

38. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės turi teisę įstoti studijuoti pagal pirmosios 

pakopos (bakalauro) studijų programas, kurių dėstomoji kalba yra lietuvių, jeigu jie dokumentu 

įrodo lietuvių kalbos mokėjimą.  

39. Asmenų, įgijusių vidurinį arba jam lygiavertį išsilavinimą (kvalifikaciją) užsienio šalių institucijose 

ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas ir stojančių į pirmosios pakopos ar vientisųjų 

studijų programas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus nustato Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintas „Užsienio šalių institucijose ar pagal 

tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl 

priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašas“. Šie 

asmenys privalo registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje ir elektroniniu būdu pateikti 

Vilniaus universiteto pažymą, patvirtinančią, kad lietuvių kalbos įskaita išlaikyta, ar kitą dokumentą, 

įrodantį lietuvių kalbos mokėjimą. 

40. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų 

švietimo programas ir numatančių studijas apmokėti savomis lėšomis, atranka studijoms vyksta 

bendrąja konkursine eile (pagal 2 lentelėje nurodytus konkursinius dalykus ir kitus, aukščiau 

paminėtus konkursinių eilių sudarymo principus). Šie asmenys privalo dalyvauti išankstiniame ar 

https://epasirasymas.vdu.lt/
mailto:vdu@vdu.lt
http://www.vdu.lt/stojantiesiems


papildomame priėmime atskirąja tvarka ir pristatyti dokumentą, patvirtinantį lietuvių kalbos 

mokėjimą arba išlaikyti Universiteto specialiai organizuojamą lietuvių kalbos testą.  

41. Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į Universiteto Studijas dėstomas anglų 

kalba  vykdomas pagal Užsienio valstybių piliečių priėmimo į ne lietuvių kalba organizuojamas ir 

savo lėšomis mokamas pirmosios ir antrosios pakopos studijas Vytauto Didžiojo universitete 

taisyklės. 

Kita informacija 

42. Visais priėmimo sąlygų nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta 

Priėmimo komisija. 

 


