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UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS
PRIĖMIMO STUDIJUOTI Į ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETĄ
2018 METAIS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimo studijuoti į Aleksandro
Stulginskio universitetą (toliau – Universitetas) 2018 metais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato užsieniečių priėmimo sąlygas ir atrankos kriterijus į Universiteto pirmosios, antrosios ir
trečiosios pakopos studijų programas.
2. Užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės finansuojamas
vietas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. V-9 patvirtinto „Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo
programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas
studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo“ nuostatas bei „Stojančiųjų priėmimo į
Aleksandro Stulginskio universitetą studijuoti pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų
programas 2018 metais taisykles“ ir „Stojančiųjų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universitetą
studijuoti pagal antrosios pakopos (magistro) studijų programas 2018 metais taisykles“. Valstybės
finansuojamos vietos gali būti skirtos užsieniečiams, studijuojantiems pagal visas Universiteto
studijų programas, kurių dėstomoji kalba yra lietuvių, taip pat doktorantūroje.
3. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys šio Aprašo 5 punkte
nurodytų sąlygų, taip pat užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės, atitinkantys šio Aprašo 5
punkte nurodytas sąlygas, bet nepageidaujantys valstybės finansuojamos vietos ar nepatekę į šias
vietas konkurso būdu, gali būti priimti studijuoti savo lėšomis, jeigu tarptautinės sutartys ar kiti
teisės aktai nenustato kitaip.
4. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, priimti studijuoti į Universitetą, turi
teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos
Bendrijos valstybės piliečio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, arba turėti leidimą nuolat ar
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
II. UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS
FINANSUOJAMAS VIETAS
5. Užsienio institucijose išsilavinimą įgiję asmenys gali būti priimami konkurso būdu į
pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų, dėstomų lietuvių kalba, valstybės finansuojamas
vietas, jei:
5.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos
ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
5.2. turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos
Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
5.3. yra užsienio lietuviai.
6. Užsienio valstybių piliečių priėmimas į pirmosios pakopos studijų programų valstybės
finansuojamas vietas vykdomas pagal „Stojančiųjų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universitetą
studijuoti pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas 2018 metais taisykles“ ir bendrai
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su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui
organizuoti (LAMA BPO) nustatyta tvarka. Prašymai dalyvauti priėmime nuo 2018 m. birželio 1 d. pildomi
internetu, prisijungus prie LAMA BPO svetainės (žiūrėti: http://www.lamabpo.lt).

7. Asmenų, nurodytų Aprašo 5 punkte ir pretenduojančių į Universiteto pirmosios pakopos
studijų programų valstybės finansuojamas vietas užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo
vertinimą, patvirtinantį jų užsienio institucijose įgytos kvalifikacijos (išsilavinimo) studijoms
lygiavertiškumą Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui ir išsilavinimo pažymių
pervedimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) ASU teikimu. Šis
reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems mokyklas, veikiančias pagal Konvenciją,
apibrėžiančią Europos mokyklų statutą ir įgijusiems Europos bakalaureato pažymėjimą.
8. Asmenys, nurodyti Aprašo 5 punkte ir pretenduojantys į antrosios pakopos studijų
programų valstybės finansuojamas vietas, teikia prašymą Universiteto stojančiųjų priėmimo grupei.
Kartu su prašymu turi pateikti pažymą apie lietuvių kalbos mokymąsi vidurinėje ar aukštojoje
mokykloje. Nesant šios pažymos, stojantysis turi laikyti Universiteto Kalbų katedros specialiai
rengiamą lietuvių kalbos testą. Šie asmenys konkuruoja dėl valstybės finansuojamos vietos bendroje
konkursinėje eilėje pagal „Stojančiųjų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios
pakopos studijų programas 2018 metais taisyklėse“ nustatytus kriterijus ir sąlygas. Jų išlavinimo
vertinimą ir pripažinimą atlieka ASU.
9. Asmenų, nurodytų Aprašo 5 punkte, priėmimas į doktorantūrą vyksta pagal „Priėmimo į
Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2018 metais
taisykles“ http://asu.lt/university/research/doctoral-phd-studies/admission-to-phd-studies/
III. UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ PRIĖMIMAS STUDIJUOTI SAVO
LĖŠOMIS
10. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės gali būti priimti studijuoti į visų
Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų, dėstomų lietuvių kalba, valstybės
nefinansuojamas vietas. Šių studijų programų sąrašai, studijų formos ir taisyklės skelbiamos
„Stojančiųjų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universitetą studijuoti pagal pirmosios pakopos
(bakalauro) studijų programas 2018 metais taisykles“ ir „Stojančiųjų priėmimo į Aleksandro
Stulginskio universitetą studijuoti pagal antrosios pakopos (magistro) studijų programas 2018
metais taisykles“
11. Kandidatai turi pristatyti pažymą apie lietuvių kalbos mokymosi vidurinėje mokykloje ar
kitoje institucijoje lygį. Jei tokio dokumento nėra, jie turi laikyti Universiteto Kalbų katedros
rengiamą lietuvių kalbos testą. Būtinas minimalus lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2 arba jam
ekvivalentiškas.
12. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės gali būti priimti studijuoti į
Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų, dėstomų anglų kalba, išvardintų 1 ir
2 lentelėse, valstybės nefinansuojamas vietas. Būtinas minimalus anglų kalbos mokėjimo lygis turi
būti B2 arba jam ekvivalentiškas.
1 lentelė. Pirmosios pakopos studijų programos, dėstomos anglų kalba
Valstybinis
kodas

Studijų programa

Studijų
trukmė,
metais

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

6121DX012

Taikomoji ekologija

4

Gyvybės mokslų bakalauras

6121LX039

Logistika ir prekyba

3,5

Verslo vadybos bakalauras

6121LX038

Kultūros ir turizmo vadyba

3,5

Verslo vadybos bakalauras

2

6121EX026

Hidrotechninės statybos inžinerija

4

Inžinerijos mokslų bakalauras

6121EX031

Vandens išteklių inžinerija

4

Inžinerijos mokslų bakalauras

6121EX029

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

4

Inžinerijos mokslų bakalauras

6121EX027

Transporto inžinerija

4

Inžinerijos mokslų bakalauras

6121FX010

Atsinaujinančių energijos išteklių
technologijos

4

Technologijų mokslų bakalauras

2 lentelė. Antrosios pakopos studijų programos, dėstomos anglų kalba
Studijų
trukmė,
metais

Valstybinis
kodas

Studijų programa

6211IX006

Sodininkystė ir daržininkystė

2

Žemės ūkio mokslų magistras

6211IX007

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

2

Žemės ūkio mokslų magistras

6211DX013

Taikomoji ekologija

2

Gyvybės mokslų magistras

6211LX053

Apskaita ir finansai

2

Verslo vadybos magistras

6211LX055

Verslo logistika

1,5

Verslo vadybos magistras

6211EX027

Hidrotechninės statybos inžinerija

2

Inžinerijos mokslų magistras

6281LX*

Žemės ir maisto ūkio verslų vadyba
(jungtinė programa)

2

Verslo vadybos magistras

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

(Agri-Food Business Management)
6211EX030

Tvarioji energetika

2

Inžinerijos mokslų magistras

6211EX029

Žemės ūkio mechanikos inžinerija

2

Inžinerijos mokslų magistras

6211FX015

Biomasės inžinerija

2

Technologijų mokslų magistras

* Naujai įregistruota studijų programa.
13. Studijos anglų kalba organizuojamos, jei sudaromi minimalūs vietų skaičiai:
- pirmosios pakopos socialinių, verslo ir viešosios vadybos mokslų programose - 15 studentų,
gyvybės, žemės ūkio, inžinerijos, technologijų mokslų programose - 10 studentų.
- antrosios pakopos socialinių, verslo ir viešosios vadybos mokslų programose - 10 studentų,
gyvybės, žemės ūkio, inžinerijos, technologijų mokslų programose - 6 studentai.
14. Jeigu minimali studijų programos grupė nesusidaro, pakviestiesiems studijuoti asmenims
gali būti siūloma rinktis studijuoti kitą studijų programą, dėstomą anglų kalba.
15. Studijos anglų kalba organizuojamos nuolatine forma pagal sudarytus kontaktinių
užsiėmimų tvarkaraščius.
16. Užsienio piliečių, stojančių į pirmosios ir antrosios pakopos studijų programų valstybės
nefinansuojamas vietas, užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo vertinimą, patvirtinantį jų
užsienio institucijose įgytos kvalifikacijos (išsilavinimo) studijoms lygiavertiškumą Lietuvos
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Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui atlieka Universitetas. Esant būtinybei,
konsultuojamasi su SKVC.
17. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės gali būti priimti studijuoti į
Universiteto trečiosios pakopos studijų programų (krypčių), išvardintų 3 lentelėje, dėstomų anglų
kalba, valstybės nefinansuojamas vietas. Būtinas minimalus anglų kalbos mokėjimo lygis, ne
žemesnis kaip B2, arba jam ekvivalentiškas.
3 lentelė. Trečiosios pakopos studijų programos (kryptys) anglų kalba

Krypties
kodas

Mokslo kryptis

Studijų
forma ir
trukmė
metais
NL

I

Suteikiamas mokslo laipsnis

01 A

Agronomija

4

6

Žemės ūkio mokslų daktaras

04 A

Miškotyra

4

6

Žemės ūkio mokslų daktaras

03 B

Ekologija ir
aplinkotyra

4

6

Biomedicinos mokslų daktaras

03 S

Vadyba

4

6

Socialinių mokslų daktaras

04 S

Ekonomika

4

6

Socialinių mokslų daktaras

03 T

Transporto
inžinerija

4

6

Technologijos mokslų daktaras

04 T

Aplinkos
inžinerija

4

6

Technologijos mokslų daktaras

09 T

Mechanikos
inžinerija

4

6

Technologijos mokslų daktaras

IV. PRIĖMIMO Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMAS
ATRANKOS KRITERIJAI
18. Į pirmosios pakopos studijų programas anglų kalba priimami užsienio valstybių piliečiai ir
asmenys be pilietybės, atitinkantys minimalius kvalifikacinis reikalavimus:
18.1. įgiję ne žemesnį kaip vidurinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
18.2. paskutinę mokymo įstaigą yra baigę ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki stojimo
dokumentų pateikimo;
18.3. penkių dalykų, įskaitant anglų kalbą ir matematiką, vertinimo pažymių vidurkis (GPA)
yra ne mažiau kaip 3,5, arba 50 % perskaičiavus dalykų vertinimus į lietuvišką sistemą *;
18.4. anglų kalbos perskaičiuotas vertinimas yra ne žemesnis kaip 50 % arba B2, priimant
studijuoti į visas studijų programas;
18.5. biologijos perskaičiuotas vertinimas yra ne žemesnis kaip 50 %, kai priimama studijuoti
į gyvybės ir žemės ūkio mokslų srities studijų programas;
4

18.6. teigiamai įvertinta stojančiojo asmens motyvacija studijuoti pagal Universiteto studijų
programų profilį.
* Bangladešo, šiaurinės Indijos regionų ir Nepalo piliečiams yra taikomas 60 %
perskaičiuotas pažymių vidurkis.
V. PRIĖMIMO Į ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMAS
ATRANKOS KRITERIJAI
19. Į antrosios pakopos studijų programas anglų kalba priimami užsienio šalių piliečiai,
atitinkantys minimalius kvalifikacinis reikalavimus:
19.1. įgiję bakalauro ar tos pačios krypties jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį, kaip ir
pageidaujama studijuoti II pakopos programa;
19.2. anglų kalbos lygis yra ne žemesnis nei B2;
19.3. teigiamai įvertinta stojančiojo asmens motyvacija studijuoti pagal Universiteto studijų
programų profilį.
20. Kai pageidaujama studijuoti II pakopos studijų programa nesutampa su įgyto ar jam
prilyginto bakalauro kvalifikacinio laipsnio kryptimi arba turiniu, pareiškėjas taip pat gali būti
kviečiamas studijuoti, tačiau jam priėmimo komisija skiria papildomąsias studijas iš pasirinktos
studijuoti studijų krypties privalomų dalykų arba siūlo pradėti studijas nuo I pakopos studijų
programos. Mokesčio už papildomas studijas dydis priklauso nuo nustatytų studijuoti kreditų
skaičiaus ir vieno kredito kainos.
VI. PRIĖMIMAS Į TREČIOSIOS PAKOPOS (DOKTORANTŪROS) STUDIJŲ
PROGRAMAS
21. Priėmimas į trečiosios pakopos studijas vykdomas pagal „Priėmimo į Aleksandro
Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2018 metais 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 PRIĖMIMAS
22. Į I ir II pakopos studijų programas reikiami dokumentai priimami:
- iš ES valstybių piliečių – nuo balandžio 15 d. iki liepos 31 d.;
- iš ne ES valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės – iki liepos mėn. 15 d., kai studijų
pradžia nuo rugsėjo mėn. 1 d.;
- iš ne ES valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės – iki spalio mėn. 15 d. (kai studijų
pradžia nuo sausio mėn.).
23. Priėmimui studijuoti Universitete reikiamus dokumentus pareiškėjas siunčia registruotu
laišku arba pristato betarpiškai į Universiteto Tarptautinį skyrių (centriniai rūmai, 202 kab.)
asmeniui, atsakingam už užsienio šalių studentų priėmimą. Pateikiami šie dokumentai:
- užpildyta paraiškos studijuoti forma (Application Form)
(http://asu.lt/language/en/university/studies/admission-information/application-form/);
- asmens paso kopija;
- išsilavinimo dokumento – brandos atestato, stojant į I pakopos studijų programas, arba
bakalauro diplomo ir jo priedėlio (priedo), stojant į II pakopos studijų programas, notariškai
patvirtintos kopijos;
- kitų išsilavinimą liudijančių dokumentų (jei jie būtini) notariškai patvirtintos kopijos;
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- dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, notariškai patvirtinta kopija;
- Universiteto tarybos nustatytos stojimo įmokos, skelbiamos Universiteto tinklalapyje
http://asu.lt/language/en/university/studies/admission-information/why-asu/tuition-fees/,
įmokėjimo į 39 punkte nurodytą Universiteto sąskaitą patvirtinančio dokumento kopija.
24. Pareiškėjo išsilavinimo vertinimas atliekamas ASU užsienio kvalifikacijų vertinimo ir
išsilavinimo pripažinimo proceso metu pagal pateiktus išsilavinimo dokumentus. Kilus
neaiškumams, konsultuojamasi SKVC.
25. I ir II pakopos studijų studentų atranką atlieka ir priimamųjų studijuoti sąrašus sudaro
Universiteto Užsienio studentų priėmimo komisija, kuri rengia posėdžius atsižvelgdama į
susikaupusį kandidatų paraiškų skaičių bei į skubiai spręstinus individualius priėmimo klausimus,
ypač priėmimo į II pakopos studijas, tačiau ne rečiau, kaip kartą per mėnesį skelbiamu kandidatų
studijuoti dokumentų priėmimo laikotarpiu. Šių pakopų studentų atranka vykdoma nedalyvaujant
stojantiesiems.
26. Kai pareiškėjas, stodamas į II pakopos studijų programą, yra ką tik baigęs ASU I pakopos
studijų programą ir jo studijų rezultatai yra tinkami priimti studijuoti į jo pasirinktą II pakopos tos
pačios krypties studijų programą, Užsienio studentų priėmimo komisija, esant būtinybei (ypač
susijusiai su užsieniečio teisinės padėties statusu), gali skubos tvarka priimti sprendimą dėl
priėmimo studijuoti pagal II pakopos studijų programą.
27. Informacija pareiškėjui apie atrankos rezultatus per 1 mėn. nuo visų dokumentų gavimo
datos išsiunčiama elektroniniu paštu.
28. Priimti studijuoti asmenys prašomi sumokėti metinį studijų programos mokestį ir
bendrabučio užstatą.
29. Ne ES valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, pervedusiems metinio studijų
programos mokesčio ir bendrabučio užstato sumas į 39 punkte nurodytą Universiteto sąskaitą, per 3
darbo dienas parengiami ir išsiunčiami dokumentai, reikalingi nacionalinei D vizai ar leidimui
laikinai gyventi (LLG) Lietuvos Respublikoje gauti. ES valstybių piliečiai, prieš atvykdami
studijuoti, privalo sumokėti vieno semestro studijų programos mokestį ir bendrabučio užstatą,
pervesdami sumas į nurodytą 39 punkte Universiteto sąskaitą.
30. Studijų metų pradžia studijuojantiesiems pagal I ir II pakopos studijų programas yra
rugsėjo 1 d. (arba sausio mėn.). Pakviesti studijuoti ir gavę nacionalinę D vizą arba leidimą laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalių studentai turi atvykti į Universitetą ir užsiregistruoti
studijuoti ne vėliau kaip iki spalio 1 d. (kai studijų pradžia rugsėjo mėn.) arba ne vėliau kaip
vasario 15 d. (kai studijų pradžia sausio mėn.).
31. Užsienio šalių piliečiai, atvykę į Universitetą studijuoti, turi pateikti atsakingam už
užsienio šalių studentų priėmimą Universiteto darbuotojui šiuos dokumentus:
- asmens pasą;
- nacionalinę D vizą arba leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
- originalų išsilavinimo dokumentą;
- vieną fotonuotrauką;
- kitus tinkamus išsilavinimą liudijančius originalius dokumentus;
- dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia
pavarde, notariškai patvirtintą kopiją.
32. Pateikus originalius dokumentus, studento priėmimas studijuoti patvirtinamas
Universiteto rektoriaus įsakymu ir su studentu sudaroma studijų sutartis, joje numatomi
Universiteto ir studento įsipareigojimai, atsakomybė, studijų mokesčio mokėjimo terminai.
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VII. STUDIJŲ MOKESČIAI IR JŲ MOKĖJIMAS
33. Studentai – užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, priimti studijuoti savo
lėšomis į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijų programas, dėstomas lietuvių kalba, už
studijas moka Universiteto tarybos patvirtintus studijų programų mokesčius, skelbiamus
Universiteto tinklalapiuose:
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/studiju-kainos-irnuolaidos/studiju-kainos/;
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/studijukainos/.
34. Studentai – užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, priimti studijuoti savo
lėšomis į pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studijų programas, dėstomas anglų kalba, už
studijas moka Universiteto tarybos patvirtintus studijų programų ir bendrabučio užstato mokesčius,
skelbiamus Universiteto tinklalapyje http://asu.lt/university/studies/admission-information/whyasu/tuition-fees/.
35. Priimti studijuoti ne ES valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės privalo įmokėti visą
vienų metų studijų programos mokestį. Priimti studijuoti ES valstybių piliečiai privalo įmokėti
vieno semestro studijų programos mokestį į 39 punkte nurodytą Universiteto sąskaitą. Įmokėjusiam
studijų programos ir kitus stojamuosius mokesčius (stojamąją įmoką ir bendrabučio užstatą,
skelbiamus Universiteto tinklalapyje http://asu.lt/language/en/university/studies/admissioninformation/why-asu/tuition-fees/, priimtajam studijuoti ne ES valstybės piliečiui ar asmeniui be
pilietybės išsiunčiami dokumentai nacionalinei D vizai ar laikinam leidimui gyventi Lietuvos
Respublikoje gauti. Už kiekvienus ateinančius studijų metus studentai, ne ES valstybių piliečiai ir
asmenys be pilietybės, moka visą metinį studijų programos mokestį prieš prasidedant studijų
metams. Studentai, ES valstybių piliečiai, moka semestro studijų programos mokestį prieš
prasidedant kitam studijų semestrui.
36. Jei pakviestasis studijuoti užsienio pilietis negavo Lietuvos Respublikos vizos ir dėl šios
priežasties negali atvykti studijuoti, jo sumokėtas studijų mokestis ir bendrabučio užstatas
grąžinami, 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 mokesčius mokėjo ne jis pats. Kartu su prašymu jis turi pateikti Lietuvos
Respublikos ambasados atitinkamoje užsienio šalyje vizos atmetimo paaiškinamojo dokumento
kopiją.
37. Jei pakviestasis studijuoti užsienio pilietis gavo Lietuvos Respublikos vizą, bet neatvyko
studijuoti, arba atvyko studijuoti, bet nesudarė Studijų sutarties, jo sumokėtas studijų programos
mokestis ir bendrabučio užstatas negrąžinami.
38. Stojamoji įmoka bet kuriuo atveju negrąžinama.
39. Stojamosios įmokos, studijų programos mokesčio ir bendrabučio užstato įmokos
Universitetui 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
Bank’s address: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lithuania, LT- 01103
SWIFT (BIC): CBVILT2X
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IBAN: LT35 7044 0600 0290 0835
Įmokų pavadinimai:
„stojamoji įmoka – Vardas Pavardė“
„studijų mokestis – Vardas Pavardė“
„bendrabučio užstatas – Vardas Pavardė“
arba „stojamoji įmoka, studijų mokestis ir bendrabučio užstatas – Vardas Pavardė“.
40. 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 75 22 71
El. paštas: studies@asu.lt
Informacinis puslapis internete: http://asu.lt/university/studies/admission-information/
Kandidatai apie studijas konsultuojami el. paštu, telefonu, informacija pateikta
internetiniame puslapyje. Asmeniškai stojantieji konsultuojami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.
41. Kita informacija.
Visais Priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus, susijusius su priėmimu
studijuoti į Universiteto skelbiamas studijų programas, priima Universiteto rektoriaus įsakymu
sudaryta Užsienio studentų priėmimo komisija.
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