
REGISTRACIJOS MOKESTIS, SĄSKAITOS IR REKVIZITAI 

Įstojusieji į Universitetą prieš dokumentų įforminimą privalo sumokėti registracijos mokestį. 

Registracijos mokestis – 40 eurų, įmokos už studijas (už pirmąjį studijų pusmetį) dydis skelbiamas ČIA.  

Registracijos mokesčio mokėjimo sąskaitos ir rekvizitai: 

gavėjas   Aleksandro Stulginskio universitetas  

gavėjo bankai  AB SEB bankas LT 35 7044 0600 0290 0835, banko kodas – 70440  

AB Swedbank bankas LT08 7300 0100 0251 2988, banko kodas – 73000 

įmokos kodas  2356  

įmokos pavadinimas Registracijos mokestis 

mokėtojo kodas Stojančiojo asmens kodas 

įmokos suma skaičiais  40 Eur  

 

PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS 

Bet kuriame etape įstojus į Universitetą, priėmimas įforminamas pateikiant šiuos dokumentus: 

 asmens tapatybės kortelę arba pasą (patvirtintą kopiją); 

 brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kito (-ų) vidurinį išsilavinimą liudijančio (-ų ) dokumento (-ų) 

originalus arba patvirtintas kopijas. Stojančiajam pageidaujant, originalai grąžinami, pasiliekant 

patvirtintas kopijas; 

 dvi fotonuotraukas; 

 kitus (jei reikia) išsilavinimą liudijančius dokumentus (patvirtintas jų kopijas);  

 dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, 

patvirtintą kopiją; 

 į Universiteto sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitą; 

 į Universiteto sąskaitą įmokėtos pirmosios įmokos už studijas kvitą. 

Dokumentų kopijos gali būti patvirtintos Stojančiųjų priėmimo grupėje. 

Pateikus nurodytus dokumentus, sudaroma studijų sutartis.  

Studijų sutartis, stojančiajam pageidaujant, gali būti sudaroma ir internetu (neatvykstant į Universitetą), o 

visus reikiamus dokumentus pristatyti turėsite atvykę į studijas. 

STUDIJŲ KAINA IR KAINOS NUOLAIDOS 

Studijų kainos skelbiamos Universiteto tinklalapyje www.asu.lt-Studijų kainos 

Studentams, priimtiems į valstybės finansuojamas vietas (gavus studijų krepšelį), studijos apmokamos 

valstybės lėšomis.  

Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kainą sumoka savomis arba rėmėjų lėšomis. 

Studijų kainai apmokėti studentas gali gauti valstybės remiamą paskolą. Esant svarbioms priežastims, 

Universitetas sudaro sąlygas studijų kainą apmokėti dalimis. 

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-Studijų kainų nuolaidos  

http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/studiju-kainos-ir-nuolaidos/studiju-kainos-nuo-2015-m/
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/studiju-kainos-ir-nuolaidos/studiju-kainos-nuo-2015-m/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-remimas/finansine-parama/kainos-ir-nuolaidos/studiju-kainu-nuolaidos


Stojančiųjų priėmimo grupės adresas ir telefonas: 

ASU Centriniai rūmai, 159, 344 kab., Studentų g. 11, 53361 Akademija, Kauno r., tel. (8 37) 75 22 00, mobil. 

tel. 8 699 80 403, elektroninis paštas priemimas@asu.lt, puslapis internete http://www.asu.lt (nuoroda: 

stojantiesiems). Stojantieji konsultuojami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. 

 


