
1 
 

PATVIRTINTA  

2018 m. birželio 4 d. 

Rektoriaus įsakymu Nr. AM – 18-157 

 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO PROFESINES 

PEDAGOGIKOS STUDIJAS 2018 METAIS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universitetą (toliau Universitetas) 2018 m. taisyklės  (toliau 

– Taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaujantis 2018 m. bus vykdomas priėmimas į profesinių 

studijų Pedagogikos programą.  

2. Taisyklės  reglamentuoja priėmimą į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas nuolatinės studijų 

formos studijas.  

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS  

 

3. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus 

dokumentus.  

4. Prašymai leisti dalyvauti  priėmimo į profesines studijas konkurse  priimami internetu tinklalapyje 

http://epasirasymas.vdu.lt   

5. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:  

− Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir 

vėliau pateikti nereikia);  

− Diplomo priedėlio kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti 

nereikia); 

− Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU 

absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia); 

− Dokumento,  patvirtinančio  pavardės  ar  vardo  keitimą,  jeigu  ne  visi  pateikiami dokumentai 

yra ta pačia pavarde ar vardu; 

− Sumokėto registracijos mokesčio kvito kopija arba atliko pavedimo (elektroninės 

bankininkystės pagalba) dokumento kopija; 

− Kiti dokumentai (pažymos, apie darbą mokykloje, baigtas gretutines studijas) 

6. Kandidato prašymas pradedamas svarstyti, kai sumokamas studijų registracijos mokestis. 

Registracijos mokestis – 20 eurų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: 

Gavėjas: VDU 

Įmokos pavadinimas: „Stojimo į Pedagogikos studijas registracijos mokestis“  

Nr. LT04 7044 0600 0284 8625, AB SEB bankas; 

Nr. LT89 4010 0425 0278 5505, Luminor bank AB; 

Nr. LT79 7300 0101 3113 5650, „Swedbank“, AB  

 

III. PRIĖMIMO ORGANIZAVIMO ETAPAI 

7. Priėmimas į profesines studijas vykdomas pagrindinio priėmimo etapo metu. Po pagrindinio 

priėmimo esant laisvoms vietoms gali būti skelbiamas antrasis priėmimo etapas. Priėmimą į 

valstybės nefinansuojamas studijas fakultetas gali skelbti papildomo priėmimo metu. 2018 m. 

priėmimo etapai (2 lentelė): 
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2 lentelė 

Priėmimo etapai Datos ir terminai 

Pagrindinio priėmimo etapas 

Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas internetu 

http://epasirasymas.vdu.lt  

Iki 

2018.06.27 

Iki 9:00 val. 

Motyvacijos vertinimo fakulteto priėmimo 

komisijos posėdis 

2018.06.29 

 

Nuo 9.00  

Jonavos g. 66 - 204 

Universiteto priėmimo komisijos posėdis 2018.07.05 9 val. 

Sutarčių pasirašymas internetu 2018.07.04–

2018.07.05 

Iki 07.05 24 val. 

II priėmimo etapas 

II etapas (papildomas konkursas bus skelbiamas 

esant laisvoms vietoms užimti) 

2018.07.10 – 

2018.07.13 

 

Papildomo priėmimo etapas 

Papildomo priėmimo etapas gali būti skelbiamas 

fakultetuose valstybės nefinansuojamos vietoms 

užimti 

2018.08.01 – 

2018.08.31 

 

 

IV. STUDIJŲ KAINA 

 

8. 2018 m. norminė profesinių studijų kaina - 2270 eurų metams. 

 

V. KONKURSINIO BALO SANDARA IR REIKALAVIMAI STOJANTIESIEMS 

Studijų 

programa 

Priėmimo reikalavimai:  

 įgijusiems 

universitetinį 

bakalauro 

laipsnį 

įgijusiems profesinį 

bakalauro laipsnį 

(kolegijų absolventai) 

 

Papildomi reikalavimai 

 

Konkursinis balas 

Pedagogika 

bakalauro laipsnis (arba jam prilygintas 

aukštasis išsilavinimas) 

  

Prioritetas bus teikiamas 

tiems, kurie pateikę šiuos 

įrodymus: turi mokyklos 

ar savivaldybės pažymą 

apie darbą mokykloje; 

apie baigtas gretutines 

pedagogines studijas; taip 

pat pagal Švietimo ir 

mokslo ministerijos 

nustatytus priėmimo 

reikalavimus  

K=0,4A+0,3C+0,3D, kur  

A - bakalauro diplomo 

priedėlio visų dalykų 

pažymių aritmetinis 

vidurkis; 

C - bakalauro baigiamojo 

darbo pažymys;  

D - motyvacinis pokalbis 

fakulteto priėmimo 

komisijoje   

 


