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STUDENTŲ UNIVERSITETINIO PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISĄSIAS STUDIJAS 2020 M. TVARKA 
 

I. BENDROJI DALIS 
1.1 Studentų universitetinio priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) 

pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2020 m. tvarka (toliau – Tvarka) nustato, kokiu būdu 
asmenys 2020 m. universitetinio priėmimo metu priimami į nuolatinės ir ištęstinės formos 
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

1.2 Universitetinis priėmimas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas (išankstinis universitetinis 
priėmimas) vyksta 2020 m. balandžio 15 d. – birželio 28 d., antrasis etapas – 2020 m. liepos 1 
d. – rugpjūčio 28 d.  

1.3 Universitetinio priėmimo metu į Universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės 
nefinansuojamas studijų vietas gali pretenduoti asmenys, jau įgiję vidurinį išsilavinimą ar jį 
įgysiantys 2020 metais ir atitinkantys stojantiesiems asmenims keliamus reikalavimus, 
nurodytus Priėmimo sąlygų 22 punkte. 

1.4 2020 metais universitetinio priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į valstybės 
nefinansuojamas Universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, kurių sąrašas 
skelbiamas universiteto interneto svetainėje adresu https://www.vdu.lt/lt/visos-studijos-
bakalauro-studijos/ iki 2020 m. balandžio 15 d. 

1.5 Išankstinio universitetinio priėmimo metu priimtieji asmenys galės pretenduoti į valstybės 
finansuojamas studijų vietas dalyvaudami bendrajame priėmime. 

1.6 Išankstinio priėmimo metu įstojusiems į Universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programas 2020 m., bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje Universiteto 
gretutinėje programoje. Baigus gretutines studijas bus išduodamas pažymėjimas, liudijantis 
baigtas studijas. 

1.7 Priėmimas į studijas vykdomas konkurso būdu. Priėmimo procedūrų seka: 

• Prašymo leisti dalyvauti konkurse pateikimas internetu epasirasymas.vdu.lt; 
• Dokumentų registravimas internetu; 
• Stojamųjų egzaminų, jei jie numatyti, laikymas; 
• Registracijos mokesčio sumokėjimas (prieš pasirašant sutartį);  
• Studijų sutarties pasirašymas; 

 
II. SVARBIAUSIOS UNIVERSITETINIO PRIĖMIMO DATOS 

1 lentelė 
  
 
 
  
  
IŠANKSTINIS 
UNIVERSITETINIS 
PRIĖMIMAS 
  
 
  

2020.04.15 – 2020.06.19 13 val.  Prašymų priimti studijuoti į VDU 
registravimas epasirasymas.vdu.lt  

2020.06.18 - 2020.06.19 Stojamieji egzaminai ir motyvacijos 
pokalbiai 

2020.06.25  

Stojančiųjų galimybių ir kvietimo 
studijuoti paskelbimas.  
Kiekvienas stojantysis bus asmeniškai 
informuojamas apie siūlomas 
galimybes. 

Iki 2020.06.28 Preliminarių sutarčių pasirašymas su 
pakviestaisiais studijuoti. 



  
  Iki 2020.08.25 

Pasirašę sutartis išankstinio priėmimo 
metu  iki rugpjūčio 10 dienos privalo 
pateikti brandos atestatą ir jo priedą (-
us). 

II ETAPAS* 
UNIVERSITETINIS 
PRIĖMIMAS 

2020.07.12-2020.09.10 Prašymų priimti studijuoti į VDU 
registravimas.  

2020.09.09-2020.09.10 Stojamieji egzaminai ir motyvacijos 
vertinimas 

Iki 2020.09.11 12 val. 

Stojančiųjų galimybių ir kvietimo 
studijuoti paskelbimas.  
Kiekvienas stojantysis bus asmeniškai 
informuojamas apie siūlomas 
galimybes. 

Iki 2020.09.11 16 val. 
Sutarčių pasirašymas su 
pakviestaisiais studijuoti papildomo 
universitetinio priėmimo metu 

* Universitetinio priėmimo 2 etapo datos gali būti koreguojamos atsižvelgiant į bendrojo priėmimo datų 
pokyčius 

 

III. PRAŠYMAS LEISTI DALYVAUTI KONKURSE 
3.1. Dalyvauti konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Universitete užimti galima 

užpildžius prašymą internete adresu epasirasymas.vdu.lt ir pateikus šiuos reikalingus 
dokumentus: 
- Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė); 
- Brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

Jei asmuo pretenduoja į studijas pirmo etapo (išankstinio universitetinio priėmimo) metu, 
tačiau dar neturi vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento, turi pateikti trijų paskutinių 
semestrų pažymių užpildytą formą, pateiktą 1 priede, pasirašytą mokyklos vadovo. Antrojo 
Universitetinio priėmimo metu į studijas gali pretenduoti tik asmenys, turintys vidurinį 
išsilavinimą liudijantį dokumentą; 

- Prašyme kandidatas turi nurodyti bent du pageidavimus iš 3 galimų juos pateikiant prioriteto 
mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo nurodymas. 

3.2. Prašymų priėmimas vykdomas nustatyta tvarka ir terminais. 

3.3. Asmenims, stojantiems į menų krypties studijų programas, šias studijų programas į prašymą 
reikia įrašyti ne vėliau nei likus 24 val. iki stojamojo datos. 

3.4. Keisti pageidavimų eiliškumo prašyme pasibaigus atitinkamo priėmimo etapo prašymų teikimo 
laikui nebegalima. 
 

IV. PRIĖMIMO Į STUDIJAS KONKURSAS 
4.1 Vytauto Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisosiose studijose stojamasis 

konkursinis balas yra formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Priėmimo į Vytauto 
Didžiojo universiteto pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2020 m. taisyklėmis. 

4.2 Stojant į pirmosios pakopos menų studijų programas, dalyvauti konkurse leidžiama tik 
asmenims, išlaikiusiems stojamąjį egzaminą. Apie stojamojo egzamino tvarką ir laiką asmenys, 
pateikę prašymą, informuojami asmeniškai prašyme nurodytais kontaktais. 

4.3 Informacija konkursiniam balui sudaryti imama iš atitinkamų mokslo baigimo dokumentų. Jei 
dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti Lietuvos 
Respublikoje: 



• Jei asmuo pretenduoja į valstybės nefinansuojamas studijas universitetinio priėmimo metu, 
išsilavinimo dokumentų pripažinimas ir pažymių pervedimas vykdomas Universitete pagal 
Studijų kokybės vertinimo centro rekomendacijas;  

• Asmenys, ketinantys pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas bendrojo 
priėmimo metu, dėl išsilavinimo dokumentų pripažinimo bei dėl dalykų atitikmenų 
nustatymo ir pažymių pervedimo turi kreiptis į Studijų kokybės ir vertinimo centrą. 

4.4 Jei asmuo pretenduoja į studijas išankstinio universitetinio priėmimo metu, tačiau dar neturi 
vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumento, konkursiniam balui skaičiuoti imami atitinkamų 
mokomųjų dalykų trijų semestrų vidurkiai, kurie nurodyti asmens pateikiamoje metinių 
pažymių formoje (1 priedas). 

4.5 Asmuo savo prašyme turi nurodyti ne mažiau dviejų pageidavimų prioriteto mažėjimo tvarka. 
4.6 Asmuo kviečiamas studijuoti atsižvelgiant į prašyme išdėstytus prioritetus, konkursinį balą ir 

stojimo į studijų programą konkursinę eilę. 
4.7 Pakviestais studijuoti laikomi tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra aukščiausiai 

konkursinėje eilėje ir kurie patenka į Universiteto nustatytą studijų vietų kvotą. 
4.8 Priimtais laikomi tie asmenys, kurie su Universitetu pasirašo studijų sutartį.  
4.9 Apeliacijos dėl Universitete vykdomo priėmimo į studijas procedūrinių pažeidimų, stojamųjų 

egzaminų procedūrinių pažeidimų ir kitais tiesiogiai su priėmimo procedūromis susijusiais 
klausimais teikiamos Priėmimo komisijai per dvi darbo dienas, komisijos nustatyta tvarka. 

 

V. PAPILDOMI BALAI 
5.1.Tarptautinių olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslos porto 

ministro 2019 m. lapkričio 29 d. Nr. V-1407 patvirtinto Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir 
vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas 
konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašo 5 priede, prizinių vietų laimėtojams 
pridedant už: I vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir 
konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedant už: I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balą, už III 
vietą – 0,5 balo (vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų 
laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik 
vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami; 

5.2. Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, – kurie ne mažiau 
kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne 
ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje, prie pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų 
eilės sudarymo tvarkos principus apskaičiuoto konkursinio balo pridedami 1 papildomas balas, 
o užsienio lietuvių mokyklų kurių sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo nr. V-9 „dėl užsienio šalių institucijose ar pagal 
tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl 
priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 3 priede, abiturientams – dar 1 papildomas balas. 

 
VI. STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS 

6.1 Universitetinio priėmimo metu asmenys, pakviesti studijuoti Universitete, turi nurodytais 
terminais su Universitetu sudaryti studijų sutartį, kuri asmeniui užtikrina valstybės 
nefinansuojamą vietą Universitete. 

6.2 Universitetinio išankstinio priėmimo metu pasirašyta studijų sutartis gali būti nutraukiama tuo 
atveju, jeigu asmuo, 2020 metais ketinantis įgyti vidurinį išsilavinimą, neįgyja vidurinio 



išsilavinimo arba neišlaiko bent vieno bet kurio dalyko valstybinio brandos egzamino, arba 
nepasiekia Universiteto nustatyto minimalaus konkursinio balo. 

6.3 Įforminant priėmimą Universitetui įteikiamos brandos atestato ir jo priedo(-ų) arba kito(-ų) 
vidurinį išsilavinimą liudijančio(-ų) dokumento(-ų) kopijos ir kiti dokumentai, kurie buvo 
naudojami skaičiuojant konkursinį balą, asmens dokumento(-ų) kopijos, sumokėto studijų 
mokesčio už pirmąjį semestrą kvito kopija, taip pat į Universiteto sąskaitą įmokėto 
registracijos mokesčio kvitas: 

Registracijos mokestis – 45 Eur  
Rekvizitai: 
Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas 
Gavėjo bankai:  
AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT04 7044 0600 0284 8625; banko kodas: 70440 
AB Luminor bankas; sąskaitos Nr. LT89 4010 0425 0278 5505; banko kodas: 40100 
AB Swedbank, sąskaitos Nr. LT79 7300 0101 3113 5650; banko kodas: 73000 

 
6.4 Nutraukus studijų sutartį, registracijos studijoms įmoka negrąžinama.  

 
Priėmimo komisijos adresas ir kontaktiniai duomenys: 

 Vytauto Didžiojo universiteto 
                      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/stojantiesiems  
 

Kita informacija 

Visais Tvarkoje nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta priėmimo 
komisija. 

  



1 PRIEDAS 
 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Priėmimo komisijai 

 

 

PAŽYMA 

2020 m. ............................ 

 

Ši pažyma liudija, kad __________________________________, a/k ______________________ 
               (vardas, pavardė)   (asmens kodas) 

yra išklausęs ir turi įvertinimus šių 11-12 klasės reikalingų pateikti mokomųjų dalykų semestrų 
galutinius pažymius bei kiekvieno dalyko bendrą vidurkį nurodant ir mokymosi lygį: 
 

 2018 m. 2019 m. 
Bendras 
vidurkis 

11 klasės 
rudens 

semestras 

11 klasės 
pavasario 
semestras 

12 klasės 
rudens 

semestras  
Matematika 
 

    

Istorija 
 

    

Lietuvių kalba 
 

    

Anglų kalba 
 

    

Kita užsienio kalba 
...................(įrašykite) 

    

Biologija 
 

    

Chemija 
 

    

Fizika 
 

    

Geografija 
 

    

Informacinės 
technologijos 

    

 

 

Mokyklos direktoriaus vardas, pavardė 

Parašas, anspaudas  


