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1.

Valstybinis
kodas

STUDIJŲ PROGRAMŲ, Į KURIAS PRIIMAMI STOJANTIEJI, SĄRAŠAS

Studijų programa

Studijų
forma ir
trukmė
metais
NL
I

Studijų
kalba

Suteikiamas kvalifikacinis
laipsnis

Fakultetas

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras
Žemės ūkio mokslų
bakalauras

6121IX004 Agronomija

4

iki 6

LT

6121IX005 Maisto žaliavų kokybė ir sauga

4

iki 6

LT

6121IX009 Medienos mokslas ir prekyba

4

iki 6

LT

6121IX008 Miškininkystė

4

iki 6

LT

3,5

-

LT

4

-

LT

4

-

LT

3,5

iki 5

LT

4
4

iki 6
-

LT
EN

Gyvybės mokslų bakalauras

4
4
4
4
4

iki 6
iki 6
iki 6

LT
EN
LT
EN
LT

Inžinerijos mokslų bakalauras VŪŽF

iki 6
-

LT
EN

Technologijų mokslų
bakalauras

iki 5,5
iki 5
iki 5
iki 5

LT
LT
EN
EN
LT

Verslo vadybos bakalauras
Viešojo administravimo
bakalauras
Verslo vadybos bakalauras
Verslo vadybos bakalauras

6121IX010 Sumanioji gyvulininkystė
6121IX007 Želdininkystė
Žemės ūkio technologijos ir
vadyba
Žuvininkystės ir akvakultūros
6121IX011
technologijos
GYVYBĖS MOKSLAI
6121IX006

6121DX012 Taikomoji ekologija
INŽINERIJOS MOKSLAI
Hidrotechninės statybos
6121EX026
inžinerija

Žemės ūkio mechanikos
inžinerija
6121EX030 Žemėtvarka
TECHNOLOGIJŲ MOKSLAI
4
Atsinaujinančiųjų energijos
6121FX010
išteklių inžinerija
4
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI
6121LX035 Apskaita ir finansai
4
6121LX036 Kaimo plėtros administravimas
3,5
6121LX038 Kultūros ir turizmo vadyba
6121LX039 Logistika ir prekyba
3,5
6121EX029

AF
AF
MEF
MEF
ŽŪIF
AF
AF
VŪŽF

MEF

Inžinerijos mokslų bakalauras ŽŪIF
Inžinerijos mokslų bakalauras VŪŽF
ŽŪIF
EVF
EVF
EVF
EVF

1

3,5

-

EN

Santrumpos: NL – nuolatinės studijos; I – ištęstinės studijos; LT – studijų programų dėstomoji kalba lietuvių, EN
– studijų programų dėstomoji kalba anglų; AF – Agronomijos fakultetas EVF – Ekonomikos ir vadybos
fakultetas: MEF – Miškų ir ekologijos fakultetas: VŪŽF – Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas: ŽŪIF – Žemės
ūkio inžinerijos fakultetas

Nuolatinės studijos (NL) – įprastinio intensyvumo studijos, kurių metinė apimtis 60 kreditų.
Ištęstinės studijos (I)  iki pusantro karto mažiau intensyvios nei nuolatinės studijos. Nuolatinių studijų
kontaktiniai užsiėmimai organizuojami pagal dieninių studijų tvarkaraštį. Aukštesniuose kursuose
studentų pageidavimu dieninės studijos gali būti pakoreguotos, jas dalinai keičiant vakarinėmis ar
savaitgalinėmis. Ištęstinių studijų metu taikomas mišrusis nuotolinis mokymas, dalį kontaktinių
užsiėmimų vedant nuotoliniu būdu, likusią dalį – sesijiniu būdu.
Studijos pagal išvardintas studijų programas vykdomos, jei į atitinkamos studijų programos
studijas, pasibaigus pagrindiniam bendrojo priėmimo etapui, priimtų į valstybės finansuojamas ir
nefinansuojamas studijų vietas studentų skaičius studijuoti pagal tam tikrą studijų programą yra ne
mažesnis nei nurodytas Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytas mažiausias galimas studentų skaičius.
Studijų programų dėstomoji kalba – lietuvių ir anglų. Anglų kalba dėstoma tada, kai susidaro ne
mažesnis kaip 10 užsienio piliečių arba užsienio kalba pageidaujančių studijuoti lietuvių studentų
skaičius. Taip pat gali būti dėstoma, kai studijų dalyką dėsto vizituojantis dėstytojas iš užsienio
universiteto, kai studentas dalyvauja dalinėse studijose pagal akademinių mainų ERASMUS+ ir kitas
tarptautines
programas,
BOVA
(http://bova-university.org/),
NOVA
(https://www.nmbu.no/en/students/nova/news ) ir kitų akademinių tinklų organizuojamuose kursuose.
Studentams sudaromos sąlygos jų pageidavimu studijuoti pavienius studijų dalykus anglų kalba kartu su
užsienio studentais. Kitais atvejais dėstoma lietuvių kalba.
Studijų metų pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d. Mokymo sesijų kalendoriniai grafikai ištęstinės
studijų formos studentams skelbiami fakultetų tinklalapiuose semestro pirmą savaitę.
Išsamesnė informacija apie studijų programas ir studijų formas Universiteto tinklalapyje
www.asu.lt
2.

KONKURSINIŲ EILIŲ SUDARYMO PRINCIPAI

2.1. Atrankos kriterijai konkursinėms eilėms sudaryti
Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip
vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles.
Konkursinė eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais
balais. Pagrindinių ir papildomų kriterijų balai sumuojami.
Pagrindiniai kriterijai pagal studijų sritį, kryptį ar krypčių grupę apibrėžti LR švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-7181 patvirtinto „Geriausiai vidurinio ugdymo
programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos apraše“ (toliau – GE Apraše2). Kriterijų įtaka
konkursinei eilei sudaryti išreiškiama svertiniais koeficientais.
Pagrindiniai kriterijai yra šie:
 pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
1
2

Įskaitant paskesnius teisės akto pakeitimus
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/031d41d06deb11e6a014b8463e530a88
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 lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Pagrindiniai kriterijai ir jų įtaka konkursinėms eilėms sudaryti

Studijų programa

pirmasis
dalykas

Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
bet kurio
mokomojo
dalyko,
lietuvių
nesutam- kalbos ir
svertinis
antrasis
svertinis
pančio su literatūros
koeficientas
dalykas
koeficientas
pirmuoju ir svertinis
antruoju, koeficientas
svertinis
koeficientas

1. Agronomija
2. Maisto žaliavų kokybė ir sauga
3. Medienos mokslas ir prekyba
4. Miškininkystė
5. Sumanioji gyvulininkystė

Biologija

0,4

Chemija
arba
matematika

0,2

Matematika

0,4

Istorija

0,2

0,4

Matematika
arba
informacinės
technologijos

0,2

Fizika

0,2

6. Taikomoji ekologija

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7. Želdininkystė
8. Žemės ūkio technologijos ir
vadyba
9. Žuvininkystės ir akvakultūros
technologijos
10. Apskaita ir finansai
11. Kultūros ir turizmo vadyba
12. Logistika ir prekyba
13. Kaimo plėtros
administravimas
14. Žemės ūkio mechanikos
inžinerija
15. Atsinaujinančiųjų energijos
išteklių inžinerija
16. Hidrotechninės statybos
inžinerija
17. Žemėtvarka

Istorija

Matematika

0,4

Chemija
arba fizika

0,2

Jei asmuo nėra laikęs vieno iš pagrindinių kriterijų numatytų dalykų brandos egzaminų, vietoj
nelaikyto brandos egzamino vertinamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netaikoma pirmajam,
turinčiam didžiausią svertinį koeficientą, dalykui). Dalykų įvertinimai perskaičiuojami vadovaujantis
„Asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą, dalykų pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo
principais“, apibrėžtais GE Aprašo 3 priede.
Papildomi kriterijai:
 tarptautinių ir šalies olimpiadų, (nurodytų Aprašo 4 priede) konkursų I–III vietos
laimėjimas;
 bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas;
 brandos darbo įvertinimas;
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 dalyvavimą ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri
yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas; nacionalinę jaunimo
savanorišką veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-73 „Dėl Nacionalinės jaunimo savanoriškos
veiklos programos patvirtinimo“ ir Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2016 m.
birželio 22 d. įsakymas Nr. 2V-99-(1.4) „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask
save“ savanorystės organizavimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“; tarptautinė jaunimo
savanoriška veikla, reglamentuojama 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo,
jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami Nr. 1719/2006/EB, Nr.
1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL 2013 L 347, p. 50–73) ir Europos Komisijos
dokumente Erasmus+ programos vadove esantys sprendimai.
2.2. Suminio konkursinio balo formulė
Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
n

m

i 1

i 1

SKB   EPi  EK i   MPi  MK i  PB ;

SKB – suminis konkursinis balas;
EPi – i-tojo brandos egzamino įvertinimas:
EKi – i-tojo brandos egzamino svertinis koeficientas;
MPi – i-tojo dalyko metinis pažymys;
MKi – i-tojo dalyko metinio pažymio svertinis koeficientas;
n – brandos egzaminų, iš kurių pažymių formuojamas konkursinis balas, skaičius;
m – metinių pažymių, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius;
PB – papildomų kriterijų balai (suteikiami vadovaujantis GE Aprašu).
2.3. Minimalūs reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas
Asmenys gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jų mokymosi rezultatai
atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nustatančiu asmenų,
pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi
rezultatų minimalius rodiklius.
1.
Minimalūs rodikliai 2018 m. stojantiesiems į Universitetą, siekiantiesiems, kad jų studijų
kaina būtų apmokama valstybės biudžeto lėšomis:
– išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo
vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ir vėliau;
– ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbos metmenis išlaikytas
užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio
kalbos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 m. ar vėliau;
– išlaikytas matematikos valstybinis brandos egzaminas, jeigu asmuo vidurinį
išsilavinimą įgijo 2016 m. ar vėliau. Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2018 m., matematikos
valstybinį brandos egzaminą turi būti išlaikę ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu
pretenduoja į gyvybės, žemės ūkio, verslo ir viešosios vadybos, inžinerijos ir technologijos mokslų
studijų krypčių grupių programas.
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2.
Asmenims, iki 2014 m. įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio
šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos
egzaminų dėl ligos, ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus reikalavimas yra
vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
3.
Asmenų lygis turi atitikti švietimo ir mokslo ministro patvirtintus mokymosi rezultatų
minimalius rodiklius ir mažiausią stojamąjį konkursinį balą, taikomą pretenduojantiems į valstybės
finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas ir į studijų stipendijas 2018 metais.
2.4. Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas studijų vietas
1. Mažiausias stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 3,0.
2. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2015–2018 m., minimalus reikalavimas yra
išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas.
3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2014 metais ir anksčiau, minimalus reikalavimas
yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.
2.5. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Bendrojo priėmimo metu, jei įvertinimas pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus sutampa,
pirmumo teisę turi tas asmuo, kurio:
 brandos egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
 brandos egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.
3.

PRIĖMIMO VYKDYMAS

3.1. Išankstinis institucinis priėmimas
Išankstinis institucinis priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas skirtas tik tiems
asmenims, kurie pageidauja studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose ir vidurinį arba jį atitinkantį
išsilavinimą yra įgiję 2017 m. ir anksčiau. Prašymai dalyvauti konkurse priimami Aleksandro
Stulginskio universiteto Stojančiųjų priėmimo grupėje. Prašyme galima nurodyti iki 6 pageidavimų
studijuoti pagal studijų programas nuolatine ar/ir ištęstine studijų forma. Stojamosios studijų įmokos
nėra.
Išankstinio institucinio priėmimo pagrindinės datos
Priėmimo procedūros
Prašymų priėmimas, dokumentų registravimas Stojančiųjų
priėmimo grupėje. Motyvacinio laiško vertinimas stojant į VNF.
Dokumentai gali būti teikiami asmeniškai, per įgaliotą asmenį
arba siunčiami paštu
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių
pasirašymas dekanatuose

Datos
Nuo 2018-02-01 iki 2018-06-20
darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val.
2018-06-21 10 val.
2018-06-22 10 val.
2018-06-25 ir 26 dienomis, 9–16 val.

Išankstinio institucinio priėmimo metu pateikiami dokumentai:
 prašymas dalyvauti išankstiniame priėmime;
 asmens tapatybės kortelės arba paso patvirtinta kopija;
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 brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų
patvirtintos kopijos;
 diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) patvirtintos kopijos;
 kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų patvirtintos kopijos;
 motyvacinį laišką studijuoti pasirenkamą studijų programą laisva forma ir tai įrodančių
dokumentų patvirtintas kopijas.
Dokumentų kopijos tvirtinamos Stojančiųjų priėmimo komisijoje. Detalesnė informacija apie
institucinį priėmimą skelbiama Universiteto tinklalapyje www.asu.lt
3.2. Priėmimas pagal Bendrojo priėmimo nuostatas
Studentų priėmimas vykdomas bendrai su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis Lietuvos
aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) nustatyta tvarka. Prašymai
priimti studijuoti nuo 2018 m. birželio 1 d. pildomi internetu, prisijungus prie LAMA BPO svetainės
(žiūrėti: http://www.lamabpo.lt). Asmenys, pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas („studijų
krepšelius“), privalo registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje ir dalyvauti bendrajame
priėmime.
2018 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapų datos
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų
sertifikatų, sporto laimėjimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas
LAMA BPO informacinėje sistemoje
Pirmasis
etapas
Pagrindinis
priėmimas
Antrasis
etapas

Papildomas
priėmimas

Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
aukštosiose mokyklose
Likusių laisvų vietų paskelbimas
Pageidavimų prioritetų prašymuose
koregavimas
Kvietimo studijuoti paskelbimas
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas
aukštosiose mokyklose
Likusių laisvų vietų paskelbimas

2018-06-01 – 2018-07-23 12 val.

2018-07-26 iki 12 val.
2018-07-27 – 2018-07-31 17 val.
(išskyrus liepos 28 ir 29 d.)
2018-08-01 12 val.
2018-08-01 12 val. – 2018-08-03
16 val.
2018-08-07 iki 12 val.
2018-08-08 –
2018-08-09 17 val.
2018-08-10 12 val.

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas
teikimas**
Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos
egzaminų sertifikatų, sporto laimėjimų ir kitų
dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO
informacinėje sistemoje

2018-08-13 – 2018-08-17 15 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2018-08-21 iki 12 val.

2018-08-22 –
2018-08-23 17 val.
* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų
formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis
egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų
sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip
24 valandos.
** Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų
studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų ar studijų stipendijų.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose
mokyklose
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Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir savo lėšomis apmokamas studijas prašymo dokumentai
nurodyti bendrojo priėmimo (LAMA BPO) interneto svetainėje.
3.3. Papildomas institucinis priėmimas
Pasibaigus bendrajam priėmimui, gali būti vykdomas papildomas institucinis priėmimas
studijuoti pagal tas studijų programas, kur po ankstesnių priėmimo etapų lieka laisvų vietų.
Papildomas institucinis priėmimas į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas skirtas asmenims,
pageidaujantiems studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose ir vidurinį arba jį atitinkantį
išsilavinimą yra įgiję 2018 m. ir anksčiau.
Prašymai dalyvauti konkurse priimami Aleksandro Stulginskio universiteto Stojančiųjų
priėmimo grupėje. Stojamosios studijų įmokos nėra.
Papildomo institucinio priėmimo pagrindinės datos
Priėmimo procedūros
Laisvų vietų skelbimas Universiteto interneto tinklalapyje
ir Stojančiųjų priėmimo grupėje
Motyvacinio laiško vertinimas, prašymų priėmimas,
dokumentų registravimas Stojančiųjų priėmimo grupėje
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas

Datos ir terminai
2018-08-10 15 val.
Nuo 2018-08-13 iki 2018-08-21, darbo dienomis
nuo 10 val. iki 15 val.
2018-08-22 10 val.

Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas

2018-08-23 10 val.

Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir studijų
sutarčių pasirašymas dekanatuose

2018-08-24 ir 27 dienomis, 9–16 val.

Papildomo institucinio priėmimo metu pateikiami dokumentai
 prašymas dalyvauti papildomame priėmime;
 asmens tapatybės kortelės arba paso patvirtinta kopija;
 brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų
patvirtintos kopijos;
 diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) patvirtintos kopijos;
 kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų patvirtintos kopijos;
 motyvacinis laiškas studijuoti pasirenkamą studijų programą laisva forma ir tai įrodančių
dokumentų patvirtintos kopijos.
Dokumentų kopijos tvirtinamos Stojančiųjų priėmimo komisijoje. Detalesnė informacija apie
institucinį priėmimą skelbiama Universiteto tinklalapyje www.asu.lt
4. UŽSIENIEČIŲ PRIĖMIMAS
4.1. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės turi teisę įstoti studijuoti pagal
pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas, kurių dėstomoji kalba yra lietuvių, jeigu jie
dokumentu įrodo lietuvių kalbos mokėjimą.
4.2. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių
organizacijų švietimo programas ir stojančių į pirmosios pakopos studijų programas bei siekiančių, kad
jų studijų kaina būtų apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, atrankos kriterijus
nustato LR švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 patvirtintas „Užsienio
šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų
konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos
aprašas“. Šie asmenys privalo registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje ir elektroniniu būdu
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pateikti Vilniaus universiteto pažymą, patvirtinančią, kad lietuvių kalbos įskaita išlaikyta, ar kitą
dokumentą, įrodantį lietuvių kalbos mokėjimą.
4.3. Asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių
organizacijų švietimo programas ir numatančių studijas apmokėti savomis lėšomis, atranka studijoms
vyksta bendrąja konkursine eile (pagal 2 punkte apibrėžtus konkursinių eilių sudarymo principus). Šie
asmenys privalo dalyvauti išankstiniame ar papildomame priėmime atskirąja tvarka ir pristatyti
dokumentą, patvirtinantį lietuvių kalbos mokėjimą arba išlaikyti Universiteto Kalbų katedros specialiai
organizuojamą lietuvių kalbos testą.
4.4. Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į ASU pirmosios pakopos
(bakalauro) studijas vykdomas pagal Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimo
studijuoti į Aleksandro Stulginskio universitetą (toliau – Universitetas) 2018 metais tvarkos aprašą.
5. PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS
5.1. Bet kuriame etape įstojus į Universitetą, priėmimas įforminamas pateikiant šiuos
dokumentus:
 asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-čius)
dokumentą (-us);
 dvi fotonuotraukas;
 kitus (jei reikia) išsilavinimą liudijančius dokumentus;
 į Universiteto sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitą;
 į Universiteto sąskaitą įmokėtos pirmosios įmokos už studijas kvitą.
5.2. Pateikus nurodytus dokumentus, sudaroma studijų sutartis.
5.3. Studijų sutartis, stojančiajam pageidaujant, gali būti sudaroma ir internetu (neatvykstant į
universitetą).
6. REGISTRACIJOS MOKESTIS, SĄSKAITOS IR REKVIZITAI
6.1. Įstojusieji į Universitetą prieš dokumentų įforminimą privalo sumokėti registracijos mokestį.
6.2. Registracijos mokestis – 40 eurų, įmokos už studijas (už pirmąjį studijų pusmetį) dydis
skelbiamas Universiteto tinklalapyje http://www.asu.lt
6.3. Registracijos mokesčio mokėjimo sąskaitos ir rekvizitai:
gavėjas – Aleksandro Stulginskio universitetas, gavėjo bankai: AB SEB bankas, sąskaita – LT
35 7044 0600 0290 0835, banko kodas – 70440 arba AB Swedbank bankas, sąskaita – LT08 7300 0100
0251 2988, banko kodas – 73000; įmokos kodas – 2356, sutrumpintas įmokos pavadinimas
„registracijos mokestis“, mokėtojo kodo skiltyje reikia įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 40
Eur.
7. STUDIJŲ KAINA IR KAINOS NUOLAIDOS
7.1. Studijų kainos skelbiamos Universiteto tinklalapyje http://www.asu.lt., kai jos patvirtinamos
Universiteto tarybos.
7.2. Studentams, priimtiems į valstybės finansuojamas vietas (gavus studijų krepšelį), studijos
apmokamos valstybės lėšomis. Į valstybės finansuojamas vietas gali pretenduoti 1) Lietuvos
Respublikos piliečiai; 2) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių
piliečiai; 3) užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis,
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piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 4) asmenys be pilietybės, turintys
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; 5) lietuvių kilmės užsieniečiai, pateikę lietuvių
bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.
7.3. Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kainą sumoka savomis arba
rėmėjų lėšomis. Studijų kainai apmokėti studentas gali gauti valstybės remiamą paskolą. Esant svarbių
priežasčių, Universitetas sudaro sąlygas studijų kainą apmokėti dalimis.
7.4. Studentams, priimtiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kaina arba jos
dalis gali būti apmokama LR Ministerijos lėšomis, jeigu jų planuojama įgyti kvalifikacija yra priskirta
studijų programų sąrašui, pagal kurias studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose
asmenims valstybės biudžeto lėšomis apmokama jų studijų kaina. Studijų programų sąrašą, pakopas,
apmokamos studijų kainos, kuri negali viršyti norminės studijų kainos, dydžius, planuojamą studijų
vietų, kuriose studijuojantiems asmenims nuo einamųjų studijų metų iki jų studijų baigimo bus
apmokama studijų kaina, tvirtina iki einamųjų metų lapkričio 25 d. ministerija, prieš tai nustačiusi
papildomą specialistų poreikį valstybėje arba jos regionuose pagal savo valdymo sritį ir turėdama
darbdavio (konkreti įmonė, įstaiga ar organizacija) įsipareigojimus, nurodytus ketinimų bendradarbiauti
protokoluose, pasirašytuose su ministerija, įdarbinti baigusius studijas specialistus pagal jų įgytą
aukštojo mokslo kvalifikaciją. Papildoma informacija skubiai skelbiama ASU tinklapyje
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/naujienos-stojantiesiems/. Ministerija, patvirtinusi studijų
programų sąrašą, konkurso būdu atrenka asmenis, studijuojančius pagal šias studijų programas valstybės
nefinansuojamose studijų vietose, kurių studijų kainą ketina apmokėti, konkurso metu informuodama
juos apie studijų apmokėjimo tvarką ir būsimus įsipareigojimus dirbti įgijus aukštojo mokslo
kvalifikaciją, kurie bus nurodyti sutartyje, pasirašomoje su aukštąja mokykla, ministerija ir darbdaviu
(keturšalė sutartis). Studentų, priimtų į pirmosios pakopos pirmąjį kursą, konkursinis balas turi būti ne
mažesnis negu švietimo ir mokslo ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas;
prioriteto tvarka atrenkami asmenys, turintys didesnį konkursinį balą.
7.5. Universitetas taiko lanksčią studijų kainos nuolaidų sistemą studentams, įstojusiems į
valstybės nefinansuojamas vietas. Informaciją apie studijų kainų nuolaidų sistemą galima rasti
Universiteto tinklalapyje http://www.asu.lt.
8. Stojančiųjų priėmimo grupės adresas ir telefonas:
8.1. ASU Centriniai rūmai, 159 kab., Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 752
200, mob. tel. 8 655 47241, elektroninis paštas priemimas@asu.lt, puslapis internete http://www.asu.lt
(nuoroda: stojantiesiems). Stojantieji konsultuojami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
9. Kita informacija
9.1. Visais Priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Universiteto rektoriaus
įsakymu sudaryta Studentų priėmimo komisija.
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