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1. Bendrosios nuostatos 
 

1.1 Studentų priėmimo į Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) pirmosios 
pakopos nuotolines studijas „Švietimas ir informacinės technologijos“ 2016 m. ir 2017 
m. taisyklės (toliau – Taisyklės)  nustato tvarką, kuria stojantieji 2016 m. ir 2017 m. 
priimami į nurodytą studijų programą. 

1.2 Priėmimas į pirmosios pakopos nuotoliniu būdu vykdomos studijų programą „Švietimas 
ir informacinės technologijos“ vykdomas per Universitetinį priėmimą. 

 

Valstybinis 
kodas Studijų programa 

Mokymosi 
forma ir 
trukmė 

(m.) 
Suteikiama kvalifikacija 

NL 
INOVATYVIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS 

612X30004 Švietimas ir informacinės 
technologijos 

4 Andragogikos ir 
taikomosios informatikos 
bakalauro laipsnis 

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos 
 

1.3 Asmenys gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 
 
2.  Priėmimo į studijas organizavimas 

 
2.1 Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir 

reikalingus dokumentus. 
2.2 Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra atsakyta į formoje pateiktus 

klausimus apie stojantįjį asmenį, įgytą išsilavinimą, kitus svarbius duomenis, pateikti 
reikalingi dokumentai. 

2.3 Priėmimo į pirmosios pakopos nuotoliniu būdu vykdomą studijų programą „Švietimas 
ir informacinės technologijos“ datos nurodytos 4 šių Taisyklių punkte. 

2.4 Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. 
 

3. Konkursinių eilių sudarymas 
 

3.1 Į pirmosios pakopos nuotoliniu būdu vykdomą studijų programą „Švietimas ir 
informacinės technologijos“ gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos 
reikalavimus: 

3.1.1 konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 2; 
3.1.2 2015 ar 2016 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą: 
išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas; 
3.1.3 2014 m. ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat 
vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių 
organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos 
egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį 
išsilavinimą patvirtinantis dokumentas; 
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3.1.4 Asmuo privalo būti dalyvavęs motyvaciniame pokalbyje ir gavęs 
teigiamą įvertinimą. Motyvacinis pokalbis vykdomas priėmimo dieną. Jei 
stojantysis negali atvykti į motyvacinį pokalbį stojimo dieną, organizuojamas 
pokalbis vaizdo konferencijų būdu iš anksto suderintu laiku. 

3.2 Konkursinio balo dedamosios yra 1 lentelėje nurodytų mokomųjų dalykų, paimtų iš 
brandos atestato ir jo priedo(ų) arba iš kito(ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio(ų) 
dokumento(ų) bei papildomi balai.  
 
1 lentelė. Brandos egzaminų arba metinių pažymių mokomieji dalykai ir jų svertiniai koeficientai 

Brandos egzaminai arba metiniai pažymiai Pažymių svertiniai koeficientai 

1. Lietuvių kalba ir literatūra  

2. Matematika arba Informacinės technologijos  

3. Bet kuris dalykas, nesutampantis su minėtais  

4. Istorija  

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

 
Papildomi balai suteikiami:  
- Motyvacinio pokalbio priėmimo komisijoje vertinimas - iki 2 balų;  
- Darbo patirtis srityse, susijusiose su informacinėmis technologijomis arba 
švietimu - iki 2 balų.  

3.4  Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš 1 lentelėje nurodytų brandos egzaminų, vietoj 
nelaikyto brandos egzamino rezultato į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo 
konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys.  

3.5 Jeigu stojantysis atleistas nuo visų brandos egzaminų ir jo brandos atestate įrašyta 
„Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų 
imami metiniai pažymiai, perskaičiuoti pagal mokyklinio brandos egzamino 
perskaičiavimo tvarką. Jeigu stojantysis neturi numatyto dalyko metinio pažymio, 
laikoma, kad to dalyko metinis pažymys yra „nulis“ plius papildomi balai, konkursinis 
balas skaičiuojamas pagal geriausiųjų eilę. 

 
4. Priėmimo vykdymas 

 
4.1. Prašymai leisti dalyvauti konkurse priimami tik internetu tinklalapyje 

priemimas.vdu.lt, kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: 
• brandos atestatas ir jo priedas(ai) arba kitas(i) vidurinį išsilavinimą liudijantis(ys) 

dokumentas (ai); 
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 
• darbo patirtį srityse susijusiose su informacinėmis technologijomis arba 
švietimu pagrindžiantis gyvenimo aprašymas (jei tokios stojantysis turi). 

4.2 Priėmimo dokumentai turi būti gauti prieš 5 kalendorines dienas iki priėmimo 
komisijos posėdžio dienos (žr. 2 lentelę).  

4.3 Priėmimo komisijos posėdžių bei priėmimo rezultatų skelbimo datos 2016 m. ir 2017 
m.  

 



 4 

2 lentelė. Priėmimo komisijos posėdžių bei dokumentų priėmimui pateikimo datos 

 
5. Reikalingi dokumentai ir registracijos mokestis 

  
5.1 Įforminant priėmimą (pasirašant studijų sutartį) universitetui įteikiamos: 

• brandos atestato ir jo priedo(ų) arba kito(ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio(ų) 
dokumento(ų) kopijos, patvirtintos rektoriaus įgalioto asmens arba notaro;  

• taip pat kiti dokumentai, kurie buvo naudojami skaičiuojant stojamąjį balą;  
• asmens dokumento(ų) kopijos,  
• sumokėto studijų mokesčio už pirmąjį semestrą ir dokumentų registracijos mokesčio 

kvitų kopijos.  
Dokumentų registracijos mokestis – 40,00 Eur.  
Vieno semestro studijų kaina – 840,00 Eur. 
Sąskaitos rekvizitai: 
Gavėjas: Vytauto Didžiojo universitetas 
Gavėjo bankai:  

AB SEB bankas; Sąskaita: LT04 7044 0600 0284 8625; Banko kodas: 70440 
AB DNB bankas; Sąskaita: LT89 4010 0425 0278 5505; Banko kodas: 40100 
AB Swedbank bankas; Sąskaita: LT79 7300 0101 3113 5650; Banko kodas: 73000 

 
6. Priėmimo komisijos adresas ir telefonas 

 
 VDU Inovatyvių studijų institutas 
 K. Donelaičio g. 52, 314B kab. 
 LT-44248 Kaunas 
 Tel. 8-37-32 78 87  
 El.paštas: info@isi.vdu.lt  
 Interneto puslapis: http://studyonline.lt/programos/svit 
 

7. Kita informacija 
 
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus 

įsakymu paskirta Priėmimo komisija. 
 

 
 
 
 

Dokumentus pateikti iki: Priėmimo komisijos  
posėdžių datos 

Priėmimo rezultatų  
skelbimo datos 

2016 m. birželio 22 d. 2016 m. birželio 27 d. 10-12 val.  2016 m. birželio 27 d. 13 val. 
2016 m. rugpjūčio 15 d. 2016 m. rugpjūčio 22 d. 10-12 val.        2016 m. rugpjūčio 22 d. 13 val. 
2016 m. gruodžio 27 d. 2017 m. sausio 3 d. 10 -12 val.         2017 m. sausio 3 d. 13 val. 
2017 m. birželio 19 d. 2017 m. birželio 26 d. 10 -12 val. 2017 m. birželio 26 d. 13 val. 

2017 m. rugpjūčio 14 d. 2017 m. rugpjūčio 21 d. 10-12 val.        2017 m. rugpjūčio 21 d. 13 val. 


