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UŽSIENIEČIŲ PRIĖMIMO STUDIJUOTI
Į ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETĄ 2016 METAIS
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Užsieniečių priėmimo studijuoti į Aleksandro Stulginskio universitetą (toliau –
Universitetas) 2016 metais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užsieniečių priėmimo sąlygas
ir atrankos kriterijus į Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas, taip pat
doktorantūrą.
2. Užsieniečiai, įstoję į Universitetą, turi teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybės piliečio leidimą gyventi Lietuvos
Respublikoje, arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
II. UŽSIENIEČIŲ PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS
3. Užsieniečių priėmimas į valstybės finansuojamas vietas vykdomas pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-551, patvirtinto
„Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo“ nuostatas. Valstybės finansuojamos vietos
užsieniečiams gali būti skirtos visose Universiteto studijų programose, kurių dėstomoji kalba yra
lietuvių, taip pat doktorantūroje.
4. Į valstybės finansuojamas vietas gali būti priimami asmenys, kurie yra:
4.1. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
4.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių
Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
4.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių
bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.
5. Asmenys, nurodyti Aprašo 4 punkte ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas
Universiteto pirmosios pakopos studijų programose privalo registruotis Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinėje sistemoje ir atvykus į
LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą pateikti Vilniaus universiteto pažymą
apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kitą dokumentą įrodantį lietuvių kalbos mokėjimą. Šių
asmenų priėmimas vyksta pagal LAMA BPO valdybos patvirtintas „Bendrojo priėmimo taisykles“.
6. Asmenys, nurodyti Aprašo 4 punkte ir pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas
antrosios pakopos studijų programose, teikia prašymą Universiteto stojančiųjų priėmimo grupėje.
Kartu su prašymu turi pateikti pažymą apie lietuvių kalbos mokymąsi vidurinėje ar aukštojoje
mokykloje. Neturint šios pažymos stojantysis gali laikyti Universiteto Kalbų katedros specialiai
organizuojamą lietuvių kalbos testą. Šie asmenys konkuruoja dėl valstybės finansuojamos vietos
bendroje konkursinėje eilėje pagal „Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios
pakopos (magistrantūros) studijų programas 2016 metais taisyklėse“ nustatytus kriterijus ir kitas
sąlygas.
7. Asmenų, nurodytų Aprašo 4 punkte, priėmimas į doktorantūrą vyksta „Priėmimo į
Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2016 metais
taisykles“ http://asu.lt/university/research/doctoral-phd-studies/admission-to-phd-studies/
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III. UŽSIENIEČIŲ PRIĖMIMAS STUDIJUOTI SAVOMIS LĖŠOMIS
8. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys šio Aprašo 3 ir 4
punktuose nurodytų sąlygų, taip pat užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės, atitinkantys šio
Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytas sąlygas, bet nepageidaujantys valstybės finansuojamos vietos ar
šios vietos konkurso būdu negavę, gali stoti į pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų, taip
pat doktorantūros valstybės nefinansuojamas vietas.
9. Asmenys, nurodyti šio aprašo 8 punkte, gali būti priimti studijuoti į valstybės
nefinansuojamas vietas visose Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos studijų programose,
kurių dėstomoji kalba yra lietuvių. Šių studijų programų sąrašai ir studijų formos yra pateiktos
„Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijas
2016 metais taisyklėse“ ir „Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos
(magistrantūros) studijų programas 2016 metais taisyklėse“, skelbiamose Universiteto tinklalapyje
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/naujienos-stojantiesiems/. Užsienio valstybių piliečiai ir
asmenys be pilietybės gali studijuoti studijų programas, dėstomas lietuvių kalba, jeigu pristatoma
pažyma apie lietuvių kalbos mokymąsi vidurinėje mokykloje ar kitoje institucijoje taip pat jeigu
stojantysis išlaiko Universiteto Kalbų katedros specialiai organizuojamą lietuvių kalbos testą.
10. Asmenys, nurodyti šio aprašo 8 punkte, gali būti priimti studijuoti į valstybės
nefinansuojamas vietas šiose Universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programose,
kurių dėstomoji kalba yra anglų:
Valstybinis
kodas

612C18002

612N70003

612L10012

Studijų programa

Studijų
trukmė,
metais

Suteikiamas
kvalifikacinis
laipsnis

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Ekologijos
Taikomoji ekologija
4
bakalauras
SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Viešojo
Kaimo plėtros administravimas
3,5
administravimo
bakalauras
Taikomoji ekonomika ir verslo
analizė

3,5

Ekonomikos
bakalauras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Vandens
612H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija
4
inžinerijos
bakalauras

Studijų
pradžia

pavasario
semestras

pavasario
semestras
rudens
semestras

rudens ir
pavasario
semestras

612J17001

Atsinaujinančios energijos išteklių
inžinerija

4

Biomasės
inžinerijos
bakalauras

rudens
semestras

612E30003

Energetikos inžinerija

4

Energijos
inžinerijos
bakalauras

rudens
semestras

4

Sausumos
transporto
inžinerijos
bakalauras

rudens
semestras

612E20003

Transporto inžinerija

2

612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija

4

Mechanikos
inžinerijos
bakalauras

rudens
semestras

11. Asmenys, nurodyti šio aprašo 8 punkte, gali būti priimti studijuoti į valstybės
nefinansuojamas vietas šiose Universiteto II pakopos (magistrantūros) studijų programose, kurių
dėstomoji kalba yra anglų:
Valstybinis
kodas

621D72002

Studijų programa

621D55001

621C18002

Taikomoji ekologija

621N30003

621J70002

Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Agronomijos
Sodininkystė ir daržininkystė
2
magistras
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų
valdymas

621N70002

Studijų
trukmė,
metais

pavasaris

2

Laukinių gyvūnų
populiacijų valdymo
ir medžioklystės
magistras

pavasario
semestras

2

Ekologijos magistras

pavasario
semestras

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Viešojo
Kaimo plėtros administravimas
2
administravimo
magistras
Apskaita ir finansai

Studijų
pradžia

2

Finansų magistras

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
Biotechnologijos
Agrobiotechnologija
2
magistras

pavasario
semestras
rudens
semestras

rudens
semestras

621H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija

2

Vandens inžinerijos
magistras

rudens
semestras

Biomasės inžinerija

2

Biomasės inžinerijos
magistras

rudens
semestras

621H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija

2

Mechanikos
inžinerijos magistras

rudens
semestras

621E33001

2

Atsinaujinančios
energijos inžinerijos
magistras

rudens
semestras

621J17001

Tvarioji energetika

12. Studijos užsienio kalba pagal kiekvieną studijų programą organizuojamos, jei surenkama
ne mažesnė kaip 10 asmenų grupė pirmosios pakopos programoje ir ne mažesnė kaip 6 asmenų
grupė antrosios pakopos studijų programoje. Jeigu minimali studijų programos grupė nesusidaro,
pakviestiesiems asmenims siūloma rinktis studijuoti kitą studijų programą.
13. Studijos anglų kalba organizuojamos nuolatine forma pagal sudarytus kontaktinių
užsiėmimų dienos metu tvarkaraščius.
14. Asmenys, nurodyti šio aprašo 8 punkte, gali būti priimti studijuoti į valstybės
nefinansuojamas vietas į šias Universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas anglų kalba:
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Krypt
ies
kodas

Mokslo kryptis

Doktorantūros
institucija

Koordinuojantis
universitetas

Studijų
forma ir
trukmė
metais
NL

I

Suteikiamas mokslo
laipsnis

01 A

Agronomija

ASU,
LAMMC

ASU

4

6

Žemės ūkio mokslų
daktaras

04 A

Miškotyra

ASU,
LAMMC

ASU

4

6

Žemės ūkio mokslų
daktaras

03 B

Ekologija ir
aplinkotyra

VDU, ASU,
GTC,
LAMMC

VDU

4

6

Biomedicinos mokslų
daktaras

03 S

Vadyba

VDU, KU,
ASU, MRU,
ŠU

VDU

4

6

Socialinių mokslų
daktaras

04 S

Ekonomika

VDU, ASU,
ŠU, MRU,
ISM, VEU

VDU

4

6

Socialinių mokslų
daktaras

03 T

Transporto
inžinerija

VGTU, ASU
ir KU

VGTU

4

6

Technologijos mokslų
daktaras

04 T

Aplinkos
inžinerija

KTU, ASU ir
LEI

KTU

4

6

Technologijos mokslų
daktaras

09 T

Mechanikos
inžinerija

KTU ir ASU

KTU

4

6

Technologijos mokslų
daktaras

IV. PRIĖMIMO Į PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJŲ
PROGRAMAS ATRANKOS KRITERIJAI
15. Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį
kaip vidurinį išsilavinimą, kurį yra baigę ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki stojimo dokumentų
pateikimo. Prašymus dalyvauti priėmime gali pateikti ir asmenys besimokantys baigiamosiose
klasėse. Kvietimai studijuoti išsiunčiami, jeigu yra pateiktas prašymas dalyvauti priėmime ir pagal
pateiktus dokumentus aišku, kad yra teigiami vertinimai iš šių dalykų:
- anglų kalbos, kai priimama studijuoti į studijų programas, dėstomas anglų kalba;
- biologijos, kai priimama studijuoti į biomedicinos mokslų srities studijų programas;
- matematikos, kai priimama studijuoti į socialinių mokslų ar technologijos mokslų srities
studijų programas.
Minimalus konkursinis balas į visas pirmosios pakopos studijų studijų programas yra 1.
16. Dalykų įvertinimai imami iš pateiktų išsilavinimo dokumentų. Esant neaiškumams, gali
būti pareikalauta užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumento (pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimą Nr. 212 ,,Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo
programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimas” (Žin., 2012, Nr. 29-1290), kurį išduoda
Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centras. Šios pažymos gavimu pasirūpina pats stojantysis ar jį
atstovaujanti institucija.
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17. Informacija apie stojančiojo atitikimą atrankos kriterijams per 1 mėn. nuo visų
dokumentų gavimo datos išsiunčiama stojančiajam elektroniniu paštu.
V. PRIĖMIMO Į ANTROSIOS PAKOPOS (MAGISTRANTŪROS) STUDIJŲ
PROGRAMAS ATRANKOS KRITERIJAI
18. Į II pakopos (magistrantūros) studijų programas priimami asmenys, įgiję bakalauro ar
jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį. Prašymus dalyvauti priėmime gali pateikti ir asmenys
studijuojantys I pakopos (bakalauro) studijų programų baigiamuosiuose kursuose. Kvietimai
studijuoti išsiunčiami, jeigu yra pateiktas prašymas dalyvauti priėmime ir pagal pateiktus
dokumentus aišku, kad stojantysis:
- yra įgijęs bakalauro kvalifikacinį laipsnį toje pačioje studijų srityje kaip ir pageidaujama
studijuoti II pakopos (magistrantūros) programa;
- yra mokęsis anglų kalbos, kai priimama studijuoti į studijų programą, dėstomą anglų kalba.
19. Kai pageidaujama studijuoti II pakopos (magistrantūros) studijų programa nesutampa su
įgyto bakalauro kvalifikacinio laipsnio kryptimi arba turiniu, stojantysis taip pat gali būti
kviečiamas studijuoti, tačiau jam priėmimo komisija nustato papildomąsias studijas iš pasirinktos
studijuoti studijų krypties dalykų arba siūlo pradėti studijas nuo I pakopos studijų programos.
Priėmimas į papildomąsias studijas yra įforminamas atskirtu Universiteto rektoriaus įsakymu po to,
kai sumokėta Universiteto tarybos patvirtinta stojamoji įmoka už papildomąsias studijas. Mokestį
už papildomas studijas stojantysis moka atsižvelgiant į nustatytų studijuoti kreditų skaičių ir vieno
kredito kainą, patvirtintą Universiteto tarybos ir skelbiamą Universiteto tinklalapyje
http://asu.lt/university/studies/admission-information/why-asu/tuition-fees/
20. Esant neaiškumams dėl įgyto bakalauro kvalifikacinio laipsnio, gali būti pareikalauta
užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumento (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. vasario 29 d. nutarimą Nr. 212 ,,Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju
mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas,
pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 29-1290), kurį išduoda Lietuvos Studijų
kokybės vertinimo centras. Šios pažymos gavimu pasirūpina pats stojantysis ar jį atstovaujanti
institucija.
21. Informacija apie stojančiojo atitikimą atrankos kriterijams per 1 mėn. nuo visų
dokumentų gavimo datos išsiunčiama stojančiajam elektroniniu paštu.
VI. PRIĖMIMAS Į TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJŲ
PROGRAMAS
22. Priėmimas į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) vykdomas pagal „Priėmimo į
Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų 2016 m. taisykles“
ir Mokslo krypčių doktorantūros reglamentus, skelbiamus Universiteto tinklalapyje
http://asu.lt/university/research/doctoral-phd-studies/admission-to-phd-studies/
VII. PATEIKIAMI DOKUMENTAI IR PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS
23. Priėmimui į I ir II pakopos studijų programas reikalingi dokumentai pateikiami:
- iš ES valstybių piliečių - nuo kovo 30 d. iki liepos 31 d.
- iš ne ES valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės - iki liepos mėn. 15 d. (studijų pradžia
nuo rugsėjo mėn. 1 d.) ir iki gruodžio mėn. 15 d. (studijų pradžia nuo vasario mėn. pradžios).
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Priėmimui reikalingi dokumentai siunčiami registruotu laišku arba pristatomi betarpiškai į
Universiteto Tarptautinį skyrių (Centriniai rūmai, 202 kab.) asmeniui, atsakingam už Užsienio
studentų priėmimą. Reikia pateikti šiuos dokumentus:
- užpildytą paraiškos studijuoti formą (Application Form);
- asmens paso kopiją;
- išsilavinimo dokumento – brandos atestato, stojant į I pakopos (bakalauro) arba bakalauro
diplomo ir jo priedėlio (priedo), stojant į II pakopos (magistrantūros) studijų programą notariškai
patvirtintas kopijas;
- kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų (jei jie būtini) notariškai patvirtintas kopijas;
- dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, notariškai patvirtintą kopiją;
- Universiteto tarybos nustatytą 160 EUR stojimo įmokos sumokėjimo patvirtinančio
dokumento kopiją
24. Kai stojantysis į I pakopos (bakalauro) studijų programą dokumentų pateikimo metu dar
nėra baigęs mokyklos, vietoje išsilavinimo dokumento kopijos turi pateikti:
- notariškai patvirtintą bendrojo lavinimo mokyklos dokumentą, kuriame nurodoma, kad
asmuo yra baigiamosios klasės mokinys;
- bendrojo lavinimo mokyklos dokumentą apie stojančiojo paskutiniųjų dviejų metų tarpinius
mokymosi rezultatus (notariškai patvirtintą kopiją).
25. Kai stojantysis į II pakopos (magistrantūros) studijų programą dokumentų pateikimo metu
dar nėra baigęs bakalauro studijų programos ir nėra įgijęs bakalauro kvalifikacinio laipsnio, jis
vietoje diplomo ir priedėlio (priedo) kopijų pateikia aukštosios mokyklos akademinę pažymą,
kurioje turi būti nurodyta studijų sritis ir studijuojama studijų programa bei studijų dalykų
įvertinimai.
26. I ir II pakopos studijų studentų atranką atlieka ir priimamųjų studijuoti sąrašus sudaro
Universiteto užsienio studentų priėmimo komisija. Šių pakopų studentų atranka vykdoma
nedalyvaujant stojantiesiems.
27. Apie kvietimą atvykti studijuoti stojantysis yra informuojamas el. paštu ir prašomas
sumokėti mokesčius. Iš ne ES valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės gavus Universiteto tarybos
patvirtinto
dydžio
skelbiamo
tinklalapyje
http://asu.lt/university/studies/admissioninformation/why-asu/tuition-fees metinės studijų kainos sumokėjimo ir bendrabučio užstato (100
EUR) pervedimą į Universiteto sąskaitą, per 3 darbo dienas Universitetas parengia ir kiekvienam
priimamam studijuoti asmeniui išsiunčia dokumentus, reikalingus nacionalinei D vizai ir leidimui
gyventi Lietuvos Respublikoje gauti. ES valstybių piliečiai prieš atvykdami studijuoti privalo
sumokėti
vieno
semestro
studijų
kainą,
skelbiamą
Universiteto
tinklalapyje
http://asu.lt/university/studies/admission-information/why-asu/tuition-fees/ ir bendrabučio užstatą
(100 EUR), pervesdami sumą į Universiteto sąskaitą. Dokumentus prašymui išduoti pažymą dėl
teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ES valstybių piliečiai gali paduoti atvykę studijuoti į
Universitetą.
28. Studijų metų pradžia pirmos pakopos studijų programose yra rugsėjo 1 d. ir vasario mėn.
pirma savaitė. Pakviesti studijoms užsienio studentai turi atvykti į Universitetą ir užsiregistruoti
studijoms atitinkamai ne vėliau kaip iki spalio 1 d. ir iki vasario 20 d.
29. Atvykus studijuoti reikia pateikti šiuos dokumentus:
- asmens pasą;
- nacionalinę D vizą arba leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
- išsilavinimo dokumentą;
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- tris fotonuotraukas;
- kitus išsilavinimą liudijančius dokumentus;
- dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, patvirtintą kopiją.
30. Pateikus dokumentus, studento priėmimas patvirtinamas Universiteto rektoriaus įsakymu
ir su studentu sudaroma studijų sutartis, kurioje numatomi Universiteto ir studento įsipareigojimai,
atsakomybė ir studijų kainos mokėjimo terminai.
31. Priėmimo į doktorantūrą terminai ir reikalingi pateikti dokumentai yra nurodyti
„Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų 2016
m. taisyklėse“ skelbiamose Universiteto tinklalapyje http://asu.lt/university/research/doctoral-phdstudies/doctoral-phd-studies/
Kvietimai atvykti studijuoti išsiunčiami išpildžius tas pačias sąlygas ir ta pačia tvarka kaip ir
įstojusiems į I ir II pakopos studijų programas (žiūrėti 24 punktą).
VII. STUDIJŲ KAINOS
32. Studentai – užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, priimti studijuoti savo
lėšomis į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijas anglų kalba, už studijas moka
Universiteto tarybos patvirtintas studijų kainas, skelbiamas Universiteto tinklalapyje
http://asu.lt/university/studies/admission-information/why-asu/tuition-fees/
33. Stojimo metu ne ES valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės moka visą metinę
studijų kainą, ES valstybių piliečiai moka pusę metinės studijų kainos į 37 punkte nurodytą
Universiteto sąskaitą. Įmokėjus šį ir kitus stojimo mokesčius (stojimo įmoką ir bendrabučio
užstatą), kviečiamajam studijuoti ne ES valstybės piliečiui ar asmeniui be pilietybės išsiunčiami
dokumentai nacionalinei D vizai ir laikinam leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje gauti. Už
kiekvienus sekančius studijų metus mokestis mokamas prieš prasidedant studijų metams.
34. Studentai – užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, priimti studijuoti savo
lėšomis į pirmosios ar antrosios pakopos studijų programas, dėstomas lietuvių kalba, už studijas
moka Universiteto tarybos patvirtintas studijų kainas studijų programoms, dėstomoms lietuvių
kalba.
35. Jei asmuo, pateikęs stojimui reikalingus dokumentus, dėl neatitikimo priėmimo kriterijų
nebuvo pakviestas studijuoti ar pakviestasis dėl Lietuvos Respublikos vizos negavimo bei kitų
priežasčių neatvyko studijuoti, jam stojimo įmoka negrąžinama.
36. Jei pakviestasis asmuo negauna Lietuvos Respublikos vizos ir dėl šios priežasties negali
atvykti studijuoti, jo sumokėtas studijų mokestis (studijų kaina) ir bendrabučio užstatas grąžinami
pakviestajam, jam pateikus raštišką ir notariškai patvirtintą prašymą grąžinti šiuos mokesčius,
nurodant asmeninės banko sąskaitos duomenis arba notariškai patvirtintą įgaliojimą grąžinti šiuos
mokesčius į mokėtojo sąskaitą jei mokėjo ne jis. Kartu su prašymu pateikiama Lietuvos
Respublikos ambasados atitinkamoje užsienio šalyje vizos atmetimo paaiškinamojo dokumento
kopija.
37. Stojimo įmokos ir studijų mokesčio (studijų kainos) mokėjimo sąskaita ir rekvizitai:
ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY
Code of the legal person: 111950962
VAT payer code: LT119509610
Address: Studentų 11, LT-53361 Akademijos mstl., Kauno r., Lithuania
Bank’s name: SEB bank AB
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Bank’s address: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lithuania, LT- 01103
SWIFT (BIC): CBVILT2X
IBAN: LT35 7044 0600 0290 0835
Įmokų pavadinimai:
„stojimo įmoka – Vardas Pavardė“,
„studijų mokestis – Vardas Pavardė“,
„bendrabučio užstatas – Vardas Pavardė“.
arba „stojimo įmoka, studijų mokestis ir bendrabučio užstatas – Vardas Pavardė“.
38. Užsienio studentų priėmimo grupės adresas ir kontaktai:
Adresas:

Aleksandro Stulginskio universitetas
Centriniai rūmai, 202 kab.,
Studentų g. 11, Akademija,
LT-53361 Kauno r.,
Lietuva

Tel./faksas +370 37 752271
El. paštas: studies@asu.lt
Informacinis puslapis internete: http://asu.lt/university/studies/admission-information/
Stojantieji konsultuojami el. paštu, telefonu, informacija pateikta internetiniame puslapyje.
Asmeniškai stojantieji konsultuojami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
39. Kita informacija
Visais Priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Universiteto rektoriaus
įsakymu paskirta Užsienio studentų priėmimo komisija.
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