
   

 

   

 

PATVIRTINTA  

VDU Academia cum laude 

vadovo 2021 m. vasario 1 d.  

potvarkiu Nr. ACL/P-01 

 

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ACADEMIA CUM 

LAUDE INDIVIDUALIĄSIAS STUDIJAS 2021 METŲ PAVASARIO SEMESTRE 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) Academia cum 

laude 2021 m. pavasario semestre taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką, kuria vadovaujantis 

2021 m. pavasario semestre bus vykdomas priėmimas į individualiąsias studijas.  

2. Taisyklės reglamentuoja pirmosios pakopos studentų priėmimą į individualiąsias studijas.  

3. Į individualiąsias studijas atrenkami studentai konkurso būdu. Studentų atranką 

organizuoja Academia cum laude. Atranką vykdo Academia cum laude priėmimo komisija, sudaryta 

iš septynių tutorių, studentų ir Academia cum laude alumnų atstovų, atsižvelgiant į pateiktų studentų 

prašymų tematikas. Priėmimo komisijai pirmininkauja Academia cum laude vadovas. 

 

II. TEISĖ DALYVAUTI ATRANKOS KONKURSE 

 

4. Dalyvauti konkurse gali bakalauro ir vientisųjų studijų 1–3 kurso studentai, kurių 

paskutinio studijų semestro pažymių vidurkis ne mažesnis nei 8 (aštuoni) Dėl studentų, kurių pažymių 

vidurkis arba stojamasis balas yra mažesnis už nurodytą, atrankos individualiai sprendžia priėmimo 

komisija. 

5. Dalyvauti konkurse gali tik šių taisyklių 4 punkto reikalavimus atitinkantys ir gretutinių 

studijų nepasirinkę studentai. 

 

III. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

 

6. Dalyvaujantieji konkurse individualių studijų vietai užimti pateikia kandidato anketą, 

nustatytos formos prašymą  ir pusiau laisvos formos motyvacinį laišką.  

7. Atrankos į individualiąsias studijas dokumentai pateikiami tik internetu tinklalapyje 

https://bit.ly/2ZjSyCu. 

8. Atrankos anketoje galima nurodyti iki 3 individualiųjų studijų pageidavimų. Pageidavimus 

stojantysis pateikia prioriteto mažėjimo tvarka.  

9. Prašymo forma pateikiama priede Nr. 1. 

10. Su prašymu pateikiamas pusiau laisvos formos motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško 

apimtis turi būti iki 2000 spaudos ženklų. Motyvacinis laiškas rišliu tekstu turėtų atsakyti į šiuos 

klausimus: 

• Kodėl jums patinka pasirinkta studijų sritis bei tematika? Kaip ja susidomėjote? Kas jus 

paskatino į ją gilintis? 

• Ką esate nuveikęs(-usi) šioje srityje? Konkretūs darbai, susiję laisvalaikio užsiėmimai. 

• Ko tikitės iš individualių studijų?  

• Jei pateikiamos kelios studijų temos / kuratoriai, paaiškinamas prioritetų pasirinkimas. 

 

IV. PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Priėmimas į individualiąsias studijas vykdomas šiais etapais (1 lentelė): 

 

https://bit.ly/2ZjSyCu


   

 

   

 

1 lentelė 

Priėmimo etapai Datos ir terminai 

VDU Academia cum laude prisistatymas 

– kandidatų konsultacija 

2021 02 04 16.00-

17.30 val. 

MS Teams aplinka 

http://shorturl.at/frtF

2    

Prašymų ir motyvacinių laiškų dalyvauti 

konkurse pateikimas  

(Rekomenduojama iki dokumentų 

pateikimo susisiekti su pageidaujamu 

kuratoriumi (-e) ir aptarti individualiųjų 

studijų galimybes) 

2021 02 01– 

2021 02 12 

https://bit.ly/2ZjSyC

u 

Pateiktų dokumentų dalyvauti konkurse 

atitikimo priėmimo reikalavimams bei 

motyvacinio laiško vertinimas  

2021 02 15 

 

8.00–17.00 val. 

Academia cum laude narių grupės 

posėdžiai (kandidatų dalyvavimas 

privalomas, apie tikslią posėdžio vietą ir 

laiką kandidatai informuojami prašyme 

nurodytu el. pašto adresu) 

2021 02 17 8.00–17.00 val. 

Rezultatų paskelbimas (studentai 

informuojami asmeniškai prašyme 

nurodytu el. pašto adresu) 

2021 02 19 Iki 17 val. 

 

V. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

12. Visi šiose taisyklėse nenumatyti atvejai sprendžiami vadovaujantis Universiteto 

dokumentais, reglamentuojančiais studijų proceso organizavimą, ir VDU Academia cum laude 

priėmimo komisijos sprendimais, priimamais paprastąja posėdyje dalyvaujančių komisijos 

narių balsų dauguma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shorturl.at/frtF2
http://shorturl.at/frtF2
https://bit.ly/2ZjSyCu
https://bit.ly/2ZjSyCu


   

 

   

 

Priedas Nr. 1 

 

 

____________________________________________________ 
(Studento/ės vardas, pavardė) 

 

 

____________________________________________________ 
(Fakultetas, studijų programa, kursas) 

 

 

 

 

 

VDU Academia cum laude vadovui 

 
PRAŠYMAS 

 

_______________ 
(data) 

 

Kaunas 

 

 

 

Prašau man leisti dalyvauti atrankoje į VDU Academia cum laude 2021 m. pavasario 

semestre. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
                                                                                       (Studento/ės vardas, pavardė, parašas) 


