
1 

 

PATVIRTINTA  
ASU senato posėdyje  

2015 m. kovo 23 d.,  

protokolo Nr. 544. 

 

Klausytojų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto dalines studijas  

2015/2016 studijų metais taisyklės 

 

I. Bendroji dalis 

 
1. Į dalines studijas priimami:  

1.1. studijuoti atskirus pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykus – asmenys, 

turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;  

1.2. studijuoti atskirus antrosios pakopos (magistrantūros) studijų dalykus – asmenys, 

baigę pirmosios pakopos universitetines studijas;  

1.3. studijuoti dalinėse išlyginamosiose studijose – asmenys, baigę koleginių studijų 

programas.  

2. Priėmimas į dalines studijas vyksta:  

2.1. studijuoti atskirus pirmosios ir antrosios pakopų studijų dalykus – ištisus metus, 

jeigu yra galimybė pasirinktų dalykų studijas priderinti prie studijų proceso;  

2.2. studijuoti dalinėse išlyginamosiose studijose – prieš studijų metų pradžią.  

3. Klausytojai priimami ne ilgesnėms kaip vienerių studijų metų studijoms ir jos turi 

pasibaigti ne vėliau kaip rugpjūčio 31 dieną.  

 
II. Asmenų, pageidaujančių studijuoti atskirus studijų dalykus, priėmimas 

 

4. Asmuo, pageidaujantis studijuoti atskirus studijų dalykus, kreipiasi į fakulteto, kurio 

studijų programoms priskirti pageidaujami studijuoti dalykai, dekaną. Jis ar jo įgaliotas 

prodekanas įvertina ar įmanoma pageidaujamų dalykų studijas suderinti su studijų procesu 

asmeniui tinkamomis sąlygomis. Esant tokioms sąlygoms, sudaromas individualus dalinių 

studijų planas ir asmuo įteikia prašymą Universiteto rektoriaus vardu priimti į dalines studijas. 

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:  

4.1. asmens išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas, diplomas ir jo 

priedėlis (priedas)) (originalus parodyti, kopijas įteikti);  

4.2. dalinių studijų planas, patvirtintas fakulteto dekano ar jo įgalioto prodekano.  

5. Klausytojo priėmimas studijuoti įforminamas rektoriaus įsakymu fakulteto dekano 

teikimu.  

 
III. Klausytojų priėmimas į dalines išlyginamąsias studijas 

 
6. Į dalines išlyginamąsias studijas priimami koleginių studijų absolventai, 

pageidaujantys įgyti teisę stoti į Universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programų 

ne žemesnį kaip trečiąjį kursą.  

7. Dalinės išlyginamosios studijos organizuojamos pagal visas Universiteto pirmosios 

pakopos (bakalauro) studijų programas. Jos pasirenkamos derinant baigtos koleginės ir 

pasirinktos universitetinės studijų programos kryptis.  

8. Dalinių išlyginamųjų studijų programa sudaroma individualiai kiekvienam 

klausytojui, atsižvelgiant į baigtos koleginių studijų programos ir Universiteto pirmosios 

pakopos (bakalauro) studijų programos planų skirtumus. Dalinių išlyginamųjų studijų 

programos apimtis negali būti didesnė nei 60 kreditų. Šių studijų trukmė – vieni studijų metai. 

Klausytojai, sėkmingai baigę dalines išlyginamąsias studijas, įgyja teisę stoti į Universiteto 
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pirmosios pakopos (bakalauro) atitinkamos studijų programos ne žemesnį kaip trečiąjį kursą 

Studentų priėmimo į aukštesnius kursus taisyklių nustatytomis sąlygomis. 

9. Prašymus dalinėms išlyginamosioms studijoms priima fakultetų dekanatai. Prie 

prašymo pridedami šie dokumentai:  

 koleginių studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis (priedas) (originalus parodyti, 

kopijas įteikti);  

 pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalus parodyti, kopijas įteikti);  

 2 fotonuotraukos (3x4 cm); 

 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami 

dokumentai yra ta pačia pavarde (kopijos);  

 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta stojamoji įmoka.  

10. Iki klausytojų atrankos komisijos posėdžio fakulteto studijų programų kuratorius, 

vadovaudamasis Universiteto senato posėdyje 2004 m. gruodžio 1 d. (protokolo Nr. 439) 

patvirtinta tvarka, atlieka kiekvieno stojančiojo koleginių studijų rezultatų įskaitymą, kurį 

tvirtina prorektorius atsakingas už studijas. Fakulteto dekanas ar jo įgaliotas prodekanas 

sudaro visiems stojantiesiems dalinių išlyginamųjų studijų individualias programas.  

11. Priėmimą vykdo fakulteto atrankos komisija. Stojantieji priimami, jeigu:  

11.1. dalinės išlyginamosios studijos yra pasirinktos derinant baigtos koleginių studijų 

ir Universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) programos studijų kryptis;  

11.2. stojantysis sutinka studijuoti pagal jam sudarytą dalinių išlyginamųjų studijų 

individualią programą.  

12. Kai į pasirinktos studijų programos dalines studijas pretenduoja daugiau 

stojančiųjų, negu leidžia Universiteto galimybės studijų kokybei užtikrinti, tai priėmimas 

vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą koleginių studijų dalykų įvertinimų aritmetinio 

svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.  

13. Priėmimas vykdomas šia tvarka: 
 

Priėmimo procedūros 

Datos ir terminai 

Prašymų priėmimas ir dokumentų 

registravimas 

nuo 2015 m. birželio 8 d. iki rugpjūčio 14 d. 14 val. 

Atrankos komisijų posėdžiai (stojančiojo 

dalyvavimas būtinas) 

2015 m. rugpjūčio 20 d. 13 val. 

 

IV. Stojamoji studijų įmoka, metinė studijų kaina 

 
14. Stojamoji klausytojo įmoka, kai: 

14.1. stojama studijuoti atskirus studijų dalykus – nėra;  

14.2. stojant studijuoti dalinėse išlyginamosiose studijose – 14,48 eurų (50 Lt).  

15. Klausytojai moka studijų kainą, kurios dydis apskaičiuojamas pagal pasirinktų 

studijuoti dalykų arba dalinių išlyginamųjų studijų individualios programos apimtį kreditais.  

 

V. Adresai ir telefonai 

 
Universiteto adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.  

 

Prašymai ir kiti dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 valandos fakultetų 

dekanatuose:  

- Agronomijos fakulteto: centriniai rūmai, Studentų g. 11 - 339 kab., Akademija, 

Kauno r. tel. (8 37)75 22 66, el. paštas: af@asu.lt;  

- Ekonomikos ir vadybos fakulteto: III rūmai, Universiteto g. 10 - 428 kab., 

Akademija, Kauno r., tel. (8 37)75 22 57; (8 37)75 22 77, el. paštas: evf@asu.lt;  

mailto:af@lzuu.lt
mailto:evf@asu.lt
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- Miškų ir ekologijos fakulteto: centriniai rūmai, Studentų g. 11 - 417 kab., Akademija, 

Kauno r., tel. (8 37)75 22 82, el. paštas: me@asu.lt;  

- Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto: III rūmai, Universiteto g. 10 - 227 kab., 

Akademija, Kauno r., tel. (8 37)75 22 60, el. paštas: vz@asu.lt;  

- Žemės ūkio inžinerijos fakulteto: II rūmai, Studentų g. 15 - 303,302 kab., Akademija, 

Kauno r., tel. (8 37)75 23 32, (8 37)75 23 24, el. paštas: if@asu.lt;  

 

Papildoma informacija teikiama: ASU centriniuose rūmuose, Studentų g. 11 - 309a, 

321 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8-37) 75 22 00, (8-699) 80 403, el. paštas: 

priemimas@asu.lt;  

Stojančiųjų priėmimo puslapis internete http://www.asu.lt  nuoroda:  stojantiesiems 
 

VI. Kita informacija 

  

Visais priėmimo į dalines studijas nenumatytais atvejais sprendimus priima 

Universiteto rektoriaus įsakymu sudaryta  Priėmimo komisija. 

 

___________________________ 
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