
 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. R-529 
 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO 2017–2018 MOKSLO METŲ PAVASARIO SEMESTRĄ 

TERMINAI 

1. Prašymų dalyvauti konkurse 

pateikimas ir pageidavimų 

prašymuose koregavimas (tik 

internetu) 

Nuo 2018 m. sausio 3 d. 10:00 

val. iki sausio 30 d. 13:00 val., 

bet ne vėliau kaip likus 24 val. 

iki egzamino ar motyvacijos 

vertinimo (jei numatyti) pradžios 

Prašymai teikiami Internetinėje 

stojančiųjų aptarnavimo sistemoje 

(ISAS) Universiteto interneto svetainėje 

www.kviečia.vu.lt    nurodytu adresu. 

Prašyme galima nurodyti iki trijų 

pageidavimų. 

2. Prašymų dėl užsienio šalių 

institucijose įgyto išsilavinimo 

pripažinimo ir pažymių pervedimo į 

lietuvišką vertinimo sistemą 

pateikimas 

Nuo 2018 m. sausio 3 d. 10:00 

val. iki sausio 25 d. 12:00 val. 

Prašymai teikiami prisijungus prie 

ISAS sistemos asmeninės stojančiojo 

paskyros Universiteto interneto 

svetainėje www.kviečia.vu.lt  nurodytu 

adresu.  

3. Stojamieji egzaminai ir 

motyvacijos vertinimas (jei 

numatyti) 

2018 m. sausio 25 d. Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos 

vertinimo tvarkaraštis skelbiamas 

Universiteto interneto svetainėje 

www.kviecia.vu.lt. 

4. Apeliacijų dėl stojamųjų egzaminų 

ir (arba) motyvacijos vertinimo 

procedūrinių pažeidimų priėmimas 

ir nagrinėjimas 

2018 m. sausio 26 d. iki 11:00 

val. 

Apeliacijos pateikiamos Universiteto 

Priėmimo komisijos pirmininkui adresu 
Saulėtekio al. 9, Vilnius 

5. Stojančiųjų informavimas apie 

sprendimus dėl išnagrinėtų 

apeliacijų 

2018 m. sausio 26 d. iki 15:00 

val.  

Apie sprendimą dėl išnagrinėtos  
apeliacijos stojantysis informuojamas 

asmeniškai jo nurodytais kontaktais 

(telefonu ir / ar elektroniniu paštu) 

6. Išsilavinimą liudijančių dokumentų 

duomenų perkėlimas į priėmimo 

sistemą ir perkeltų duomenų patikra 

--------------------------------------  

Dokumentų registravimas internetu 

(stojantysis pats suveda visą 

informaciją iš savo atestato arba 

diplomo ir jo priedėlio): 

a) asmenims, kurių išsilavinimo 

dokumentų duomenys nėra 

perkeliami į priėmimo sistemą; 

b) asmenims, turintiems papildomų 

dokumentų. 

Nuo 2018 m. sausio 3 d. 10:00 

val. iki sausio 30 d. 13:00 val. 

Duomenų perkėlimas ir dokumentų 

registravimas internetu vyks stojančiajam 

prisijungus prie ISAS sistemos 
Universiteto interneto svetainėje 

www.kviečia.vu.lt nurodytu adresu. 

 

Stojantiesiems, kurių pirmosios pakopos 

arba vientisųjų studijų baigimo diplomo 

ir jo priedėlio duomenys perkeliami į 

priėmimo sistemą ir kurie neturi jokių 

papildomų dokumentų, atvykti 

asmeniškai į dokumentų registravimą 

nereikia.  
Stojantiesiems, kurių pirmosios pakopos 
arba vientisųjų studijų baigimo diplomo ir 

jo priedėlio duomenys nėra perkeliami į 

priėmimo sistemą, reikia atvykti 

asmeniškai į dokumentų registravimą. 

7. Dokumentų registravimas 

asmeniškai arba per notarine tvarka 

įgaliotą asmenį stojantiesiems, 

kurie dokumentus registravo 

internetu 

Nuo 2018 m. sausio 3 d. 10:00 

val. iki sausio 30 d. 13:00 val. 

Dokumentai registruojami 

akademiniame kamieniniame 

padalinyje, kuriame vykdoma studijų 

programa, stojančiojo prašyme 

nurodyta pirmuoju pageidavimu. 

8. Konkursinių balų ir kitų duomenų 

skelbimas Universiteto interneto 

svetainėje (tik asmenims, 

pateikusiems prašymus ir 

užregistravusiems dokumentus) 

2018 m. sausio 30 d. 14:00 val.  Informacija pateikiama prisijungus prie 

ISAS sistemos asmeninės stojančiojo 

paskyros Universiteto interneto 

svetainėje www.kviečia.vu.lt  nurodytu 

adresu. 
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PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO 2017–2018 MOKSLO METŲ PAVASARIO SEMESTRĄ 

TERMINAI 

9. Apeliacijų dėl priėmimo į studijų 

programas procedūrinių pažeidimų 

ir techninių konkursinio balo 

skaičiavimo klaidų priėmimas ir 

nagrinėjimas 

2018 m. sausio 30 d. nuo 14:00 

val. iki  17:00 val.  

Apeliacijos pateikiamos Universiteto 
Priėmimo komisijos pirmininkui adresu 

Saulėtekio al. 9, Vilnius 

10. Stojančiųjų informavimas apie 

sprendimus dėl išnagrinėtų 

apeliacijų 

2018 m. sausio 31 d. iki 9:00 val.  Apie sprendimą dėl išnagrinėtos  
apeliacijos stojantysis informuojamas 

asmeniškai jo nurodytais kontaktais 

(telefonu ir / ar elektroniniu paštu) 

11. Kvietimų studijuoti paskelbimas 2018 m. sausio 31 d. 10:00 val. Informacija pateikiama prisijungus prie 

ISAS sistemos asmeninės stojančiojo 

paskyros Universiteto interneto svetainėje 
www.kviečia.vu.lt nurodytu adresu 

12. Studijų sutarčių sudarymas 2018 m. sausio 31 – vasario 1 d.  

Darbo laikas:  

sausio 31 d. nuo 10:00 iki 17:00 

val., 

vasario 1 d. nuo 9:00 iki 17:00 

val.   

Internetu sutartys sudaromos nuo 

2018 m. sausio 31 d. 10:00 val. 

iki vasario 1 d. 24:00 val. 

Sutartys sudaromos internetu 

neatvykstant į Universitetą arba atvykus 

į padalinį, kuriame vykdoma studijų 

programa, į kurią stojantysis gavo 

kvietimą studijuoti. 
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