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UŽSIENIEČIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS KOLEGIJOS VALSTYBĖS 

NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 2022 M. TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Užsieniečių (toliau – Stojantieji) priėmimo į Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Stojančiųjų priėmimo 

reikalavimus, priėmimo organizavimą ir vykdymą. 

2. Šis Aprašas reglamentuoja Stojančiųjų priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 

tvarką, kai šie asmenys: 

2.1. nėra Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai 

ir jų šeimos nariai; 

2.2. neturi leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;  

2.3. neturi pilietybės. 

3. Stojantieji priimami į anglų kalba vykdomas koleginių studijų programas, nurodytas šio Aprašo 

1 priede. 

4. Stojantieji priimami studijuoti į Kolegiją, jeigu jie atitinka šiuos minimalius kvalifikacinius 

reikalavimus: 

4.1. yra įgiję ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilyginamą išsilavinimą; 

4.2. turi ne žemesnio nei B2 lygio anglų kalbos žinias (pagal Bendrųjų Europos kalbų 

mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis – Common European Framework of 

Reference for Languages1).  

5. Stojantiesiems į Populiariosios muzikos studijų programą yra privalomas stojamasis 

egzaminas. 

6. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudarytos Priėmimo komisija 

ir Stojančiųjų dokumentų priėmimo tarnyba (toliau – Priėmimo tarnyba).   

7. Visais Apraše nenumatytais atvejais sprendimus priima Priėmimo komisija. 

8. Stojančiųjų užsienio kvalifikacijų vertinimas ir akademinis pripažinimas vykdomas 

vadovaujantis 2021 m. birželio 21 d. Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-198 

paskelbtomis „Stojančiųjų į Vilniaus kolegiją išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su 

aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo 

programas, akademinio pripažinimo taisyklėmis“. 

 

II SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

 

9. Dokumentai priimami nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 

10. Stojantysis per Kolegijos priėmimo informacinę sistemą http://needs.viko.lt/ (toliau – priėmimo 

informacinė sistema) pateikia šiuos dokumentus: 

10.1. asmens paso kopiją; 

10.2. užsienio institucijose įgytos kvalifikacijos (išsilavinimo) dokumento kopijas;  

                                                 
1 https://www.coe.int/web/common-european-framework-reference-languages/table-3-cefr-3.3-common-reference-

levels-qualitative-aspects-of-spoken-language-use    

http://needs.viko.lt/
https://www.coe.int/web/common-european-framework-reference-languages/table-3-cefr-3.3-common-reference-levels-qualitative-aspects-of-spoken-language-use
https://www.coe.int/web/common-european-framework-reference-languages/table-3-cefr-3.3-common-reference-levels-qualitative-aspects-of-spoken-language-use
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10.3. anglų kalbos mokėjimą patvirtinančio dokumento (TOEFL – balas ne mažesnis kaip 55, 

IELTS – balas ne mažesnis kaip 5.5) kopiją. Jei tokio dokumento Stojantysis neturi, jis 

turi galimybę nemokamai laikyti anglų kalbos testą nuotoliniu būdu Kolegijos Užsienio 

kalbų centre; 

10.4. kvito, įrodančio registracijos studijoms įmokos sumokėjimą, kopiją. 

11. Visi dokumentai turi būti išversti į anglų arba lietuvių kalbą, vertimas turi būti patvirtintas 

notaro. 

12. Paraiškos nenagrinėjamos, jei Stojantysis pateikė ne visus šio Aprašo 10 punkte nurodytus 

dokumentus arba pateikė juos ne per priėmimo informacinę sistemą.  

 

III SKYRIUS 

PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 

 

13. Jeigu Stojantysis pateikė visus šio Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus ir atitinka 4 punkte 

nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, Priėmimo tarnyba parengia Stojančiojo 

kvietimą studijuoti Kolegijoje (toliau – Kvietimo laiškas) ir išsiunčia jį pakviestam studijuoti 

Stojančiajam (toliau – Pakviestasis).  

14. Pakviestieji privalo sumokėti visą 2022 metų metinę studijų kainą, nurodytą  šio Aprašo 1 

priede. Gavusi informaciją apie sumokėtą metinę studijų kainą, Priėmimo tarnyba parengia ir 

išsiunčia atitinkamoms institucijoms dokumentus, reikalingus  nacionalinei (D) vizai ar 

leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti. 

15. Pakviestieji privalo atvykti 2022 m. studijoms ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Pakviestajam neatvykus iki šiame punkte nurodytos datos, jis yra braukiamas iš Pakviestųjų 

sąrašų. Priėmimo tarnyba informuoja atitinkamas institucijas apie Pakviestojo neatvykimą. 

16. Jeigu nesusidaro studijų programos grupė, Pakviestiesiems gali būti siūloma rinktis studijuoti 

kitą studijų programą, dėstomą anglų kalba. 

17. Priėmimo komisija, gavusi motyvuotą ir pagrįstą Pakviestojo prašymą, gali svarstyti studijų 

pradžios laiko atidėjimą. 

18. Atvykęs Pakviestasis pasirašo studijų sutartį Priėmimo tarnyboje.  

19. Priėmimo tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo studijų sutarties pasirašymo datos 

parengia įsakymą dėl priėmimo studijuoti Vilniaus kolegijoje. 

20. Priėmimo tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo datos perduoda elektroniniu 

paštu studento dokumentų kopijas fakulteto, į kurį priimamas studentas, Studijų skyriui.   

 

IV SKYRIUS 

REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA IR METINĖ STUDIJŲ KAINA 

 

21. Registracijos studijoms įmoka yra 100 eurų. Ji Stojančiajam negrąžinama. 

22. Registracijos studijoms įmoka ir metinė studijų kaina turi būti sumokėti į Kolegijos sąskaitą: 

LT237044060004184167 AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva, SWIFT: 

CBVILT2X. Visi banko mokesčiai padengiami Stojančiojo lėšomis. 

23. Stojantysis, gavęs Kvietimo laišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi sumokėti metinę 

studijų kainą ir atsiųsti elektroniniu paštu Priėmimo tarnybai dokumentą, patvirtinantį atliktą 

mokėjimą. 

24. Sumokėta metinė studijų kaina, atskaičius banko mokesčius už banko paslaugas, kurie sudaro 

30 eurų, gali būti grąžinta Pakviestajam, jei jis negavo vizos ir pateikė prašymą dėl metinės 

studijų kainos grąžinimo. Kartu su prašymu jis turi pateikti Lietuvos Respublikos ambasados 

atitinkamoje užsienio šalyje vizos atmetimo paaiškinamojo dokumento kopiją. 

25. Jei Pakviestasis gavo Lietuvos Respublikos vizą, bet neatvyko, jo sumokėta metinė studijų 

kaina negrąžinama. 
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V SKYRIUS 

APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS 

 

26. Apeliacijas dėl priėmimo procedūrų pažeidimų nagrinėja direktoriaus įsakymu sudaryta 

Apeliacijos komisija. Apeliacijos komisija sudaroma vadovaujantis Vilniaus kolegijos 

apeliacijų nuostatais. 

27. Apeliacijos gali būti teikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Kvietimo laiško išsiuntimo 

elektroniniu paštu datos. 

 

_______________________________________ 
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Užsieniečių priėmimo į Vilniaus kolegijos 

valstybės nefinansuojamas studijų vietas  

2022 m. tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

 

STUDIJŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS IR METINĖ STUDIJŲ KAINA 

 

 

Valstybinis 

kodas 
Studijų programa 

Studijų 

trukmė 

(metais) 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis 

Metinė 

studijų kaina, 

EUR 

Ekonomikos fakultetas 

6531LX037 Bankininkystė 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras 2300 

6531JX008 Verslo ekonomika  3 Socialinių mokslų profesinis bakalauras 2300 

Elektronikos ir informatikos fakultetas 

6531BX028 Programų sistemos 3,5 Informatikos mokslų profesinis bakalauras 3000 

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 

6531LX042 
Kultūrinės veiklos 

vadyba 
3 Verslo vadybos profesinis bakalauras 2300 

6531PX015 Populiarioji muzika 3 Menų profesinis bakalauras 7300 

Verslo vadybos fakultetas 

6531BX045 Tarptautinis verslas 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras 2300 

6531LX046 Turizmo vadyba 3 Verslo vadybos profesinis bakalauras 2300 

6581LX002 
Kūrybiškumas ir 

verslo inovacijos 
3 Verslo vadybos profesinis bakalauras 2300 

6531LX047 
Viešbučių ir 

restoranų verslas 
3 Verslo vadybos profesinis bakalauras 2300 

  


