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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, 

turinčių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, priėmimo į Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija) 

vykdomų koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir 

valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką. 

2. Stojantieji, 2015 metais įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į valstybės 

finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminą 

ne žemesniu nei B1 lygiu. Nelaikę minėto egzamino asmenys gali pretenduoti tik į valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas. 

3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių 

organizacijų švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba  turintiems įgytų 

ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, 

minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. 

4.  Į Vilniaus kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 1,1. 

 

 

II. STUDIJŲ PROGRAMOS IR FORMOS 

 

5. Kolegija vykdo priėmimą į pirmos pakopos koleginių studijų programas (1 priedas). 

6. Kolegijoje studijos vyksta nuolatine ir ištęstine studijų formomis. Baigus skirtingų studijų 

formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis. 

7. Studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 

kreditai. Nuolatinės studijos organizuojamos darbo dienomis. 

8. Studijų ištęstine forma vienų metų įprastinė apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė 

kaip 45 kreditai per metus. Studijos ištęstine forma organizuojamos darbo dienomis vakarais, 

šeštadieniais arba sesijomis; tarp sesijų studijuojama savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais, o 

sesijos metu organizuojamos paskaitos, praktikumai, praktikos ir vertinimas. 

9. Priklausomai nuo akademinių užsiėmimų laiko nuolatinių studijų tvarkaraštis gali būti 

dieninis (D),  sesijinis (S), vakarinis (V): 

9.1. Dieninis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai paprastai 

vyksta darbo dienomis laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val. 

9.2. Sesijinis studijų tvarkaraštis – tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta 

dažniausiai mėnesį laiko trunkančių periodinių sesijų metu, darbą organizuojant paprastai kiekvieną 

sesijos darbo dieną laiko atkarpoje nuo 8.00 val. iki 20.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 

14.00 val. 

9.3. Vakarinis studijų tvarkaraštis - tai tokia studijų tvarka, kai akademiniai užsiėmimai vyksta 

darbo dienomis  laiko atkarpoje nuo 17.00 val. iki 21.00 val. ir šeštadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 

val. 

10. Tvarkaraščius, pagal kuriuos bus vykdomos atskiros studijų programos, sudaro kiekvienas 

Kolegijos fakultetas. 
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III. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI 

 

11. Konkursinis balas skaičiuojamas iš pagrindinių kriterijų: 

11.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas; 

11.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; 

11.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys; 

11.4. lietuvių kalbos ir literatūros dalyko brandos egzamino įvertinimas (arba kito dalyko 

brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys), jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis 

dalykas. 

12. Papildomi balai suteikiami: 

12.1. visoms studijų sritims (išskyrus menų studijų sritį) – tarptautinių ir šalies olimpiadų ir 

konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. 

įsakymu Nr. V-445 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 

2015 metais tvarkos aprašo (Žin., 2013, Nr. 58-2933) 5 priede, prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 

2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų 

laimėtojams:  I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 

(gimnazijos III–IV) klasėse per olimpiadas parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą 

papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti 

papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą); 

12.2. stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities 

profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio 

mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą 

kvalifikaciją, – 1 balas; 

12.3. stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Šokio 

pedagogikos, Vaikystės pedagogikos studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo 

kvalifikacija, ir išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs 

stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas). Motyvacijos įvertinimo turinį ir 

vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.  

13. Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai pateikiami Taisyklių 2 priede. 

14. Pagrindiniams kriterijams naudojama dešimtbalė skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir 

stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš 

atitinkamo svertinio koeficiento, nurodyto Taisyklių 2 priede, ir sumuojami. Prie gautos sumos 

pridedami papildomi balai. 

15. Atskiri brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo 

principai nurodyti Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais 

tvarkos aprašo 4 priede. 

16. Jei asmuo nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių 

brandos egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į brandos 

atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys (vietoje metinio pažymio, asmeniui 

pageidaujant, gali būti imamas mokyklinio brandos egzamino įvertinimas), kuris perskaičiuojamas 

pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo 

3 priedą. Šiame punkte nurodytos išimtys netaikomos pirmajam, turinčiam didžiausią svertinį 

koeficientą, studijų krypties arba krypčių grupės dalykui (išskyrus asmenis, kurių brandos atestate 

įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ ir lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – 

lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) dalykui. 

17. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj 

nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašo 3 

priedą.  

18. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų 

įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir 
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atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 42-2015) nustatyta tvarka. 

19. Jei surinktas vienodas konkursinis balas, pirmenybę prioriteto mažėjimo tvarka turi 

stojantysis, kurio: 

19.1. įskaitomų į konkursinį balą brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš 

svertinių koeficientų, suma yra didesnė; 

19.2. įskaitomas į konkursinį balą brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį 

koeficientą, įvertinimas yra didesnis. 

 

IV. PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR DATOS 

 

20. Konkursinių eilių sudarymo principai pateikiami Geriausiai vidurinio ugdymo programą 

baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos apraše ir Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų 

mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2015 metų tvarkos apraše. 

21. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį (3 priedas) ir papildomą priėmimų 

etapus. Išsami informacija apie bendrojo priėmimo procedūras ir terminus pateikiama Bendrojo 

priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2015 metų tvarkos 

apraše. 

22. Pasibaigus bendrajam priėmimui ir likus laisvoms studijų vietoms, Kolegijos fakultetai 

iki rugsėjo 1 d. organizuoja priėmimą į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

Informacija apie tai nuo rugpjūčio 18 d. skelbiama fakultetų tinklapiuose. 

 

V.  STOJAMIEJI EGZAMINAI IR MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS 

 

23. Stojamieji egzaminai vykdomi į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų 

programas. 

24. Organizuojant, vykdant ir vertinant stojamuosius egzaminus vadovaujamasi Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintu Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų 

programas organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašu, Geriausiai vidurinio ugdymo programą 

baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos aprašu ir Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines 

menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas 2015 m. organizavimo tvarkos aprašu. 

25. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos 

užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu. 

26. Stojantieji, nelaikę / neišlaikę stojamųjų egzaminų į Aprangos dizaino, Įvaizdžio dizaino ir 

Šukuosenų dizaino studijų programas, gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

27. Stojamasis egzaminas į Aprangos dizaino, Įvaizdžio dizaino ir Šukuosenų dizaino studijų 

programas susideda iš dviejų dalių: piešimo ir kompozicijos: 

27.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato 

lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis turi turėti:  pieštuką, trintuką, lipnią juostelę popieriaus 

lapui pritvirtinti. 

27.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija 

atliekama A3 formato lape. Darbo priemonės: markeriai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, 

guašas, tempera, akrilas). Užduočiai atlikti stojantysis turi turėti: pieštuką, trintuką, teptukus, indelį 

vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. 

28. Stojamojo egzamino į Populiariosios muzikos studijų programą užduotis susideda iš 

keturių dalių: 

28.1. instrumentinių/vokalinių kūrinių atlikimas: 

28.1.1. instrumentalistams – dvi skirtingo charakterio pjesės (pageidautina džiazo arba 

estradinės muzikos stiliumi); 

28.1.2. vokalistams – dvi džiazo arba estradinės muzikos stiliaus dainos. 

28.2. improvizacijos pagal duotą harmoniją atlikimas balsu arba pasirinktu instrumentu; 

28.3. nesudėtingo pratimo solfedžiavimas iš lapo; 
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28.4. intervalų ir akordų nustatymas. 

29. Stojamasis egzaminas į Muzikinio teatro studijų programą susideda iš trijų dalių: 

29.1. vaidybos gebėjimų patikrinimo užduotys: 1) prozos kūrinio ištraukos skaitymas 

(mintinai). Ištraukos trukmė 3 min.; 2) eilėraščio arba pasakėčios deklamavimas (mintinai); 3) 

vaidybinio etiudo pagal užduotą temą atlikimas; 

29.2. muzikinių gebėjimų egzamino užduotis – pademonstruoti klausos, ritmo ir balso 

valdymo įgūdžius. Atlikti 3-4 skirtingo charakterio ir stiliaus kūrinius; 

29.3. šokio gebėjimų patikrinimas vyksta atliekant šokio improvizacijos užduotis. 

30. Stojamasis egzaminas į Šokio pedagogikos studijų programą susideda iš dviejų dalių: 

30.1. šokio gebėjimų patikrinimo užduotys: tautinio šokio žingsnių, sukinių ir šuoliukų 

atlikimas pagal muzikinį akompanimentą, klasikinio šokio pagrindiniai elementai atliekami prie 

atramos, šiuolaikinio šokio elementų junginiai salės viduryje; 

30.2. muzikinių gebėjimų patikrinimas vyksta atliekant muzikinio ritmo ir melodijos 

atkartojimo užduotis. 

31. Į pedagogikos studijų krypties programų - Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės 

pedagogikos, Šokio pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas 

privalomas motyvacijos įvertinimas. Šio įvertinimo turinį ir laikymo tvarką tvirtina švietimo ir 

mokslo ministras. Už teigiamą motyvacijos įvertinimą stojančiajam pridedami 1 arba 2 papildomi 

balai. Įvertinimas 0  balų yra rekomendacinio pobūdžio, ir tokį įvertinimą gavęs stojantysis gali 

dalyvauti konkurse į nurodytas studijų programas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką 

stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu. 

32. Stojamieji egzaminai ir motyvacijos įvertinimas laikomi Taisyklėse numatytos sesijos 

metu.  

33. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas tvarkaraštis skelbiamas Taisyklių 4 

priede. 

 

VI. REIKALINGI DOKUMENTAI ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ 

 

34. Kolegijoje pakviestas studijuoti asmuo pateikia šiuos dokumentus: 

Pagrindiniai dokumentai: 

 pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti); 

 brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) 

dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti), notaro ar Kolegijos direktoriaus įgalioto asmens 

priėmimo komisijoje patvirtinti nuorašai (nuorašai patvirtinami pasirašant sutartį) (įteikti);  

 1 fotonuotrauka (34 cm) (įteikti); 

 kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (įteikti). 

 

Papildomi dokumentai: 

 pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir 

metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);  

 dokumentų, suteikiančių stojančiajam teisę į papildomus balus, priėmimo išimtis, lengvatas 

kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti); 

 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia 

pavarde, kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti); 

 pažymėjimai (brandos atestato priedai) apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos 

egzaminus ir metinius pažymius (originalą parodyti, kopiją įteikti); 

 prašymas skirti bendrabutį (pildomas sutarties pasirašymo metu). 

35. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi. 

36. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti 

notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. 

 

VII. REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI 



5 

 

 

37. Asmenys, įformindami priėmimą (pasirašydami sutartį, pateikdami reikalingus 

dokumentus) į Vilniaus kolegiją, moka 35 Eur registracijos studijoms įmoką. Įmoka mokama į 

Vilniaus kolegijos sąskaitą. Kvite nurodomi rekvizitai:  

gavėjas – Vilniaus kolegija; gavėjo bankas – AB SEB bankas; sąskaita – 

LT237044060004184167; sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji įmoka; įmokos kodas – 

3009; pareiškėjas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą. 

arba 

gavėjas – Vilniaus kolegija; gavėjo bankas – AB DnB bankas; sąskaita – 

LT984010042403098540; sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji įmoka; įmokos kodas – 

3009; pareiškėjas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą. 

arba 

gavėjas – Vilniaus kolegija; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita  - LT14 7300 

0100 3533 9620; sutrumpintas įmokos pavadinimas – stojamoji įmoka; įmokos kodas – 3009; 

pareiškėjas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą. 

(Mokėjimo kvitus galima rasti interneto tinklapyje www.viko.lt). 

38. Nuo registracijos įmokos atleidžiami asmenys:  

38.1. gimusieji 1990 metais ir vėliau, neturintys abiejų tėvų arba globėjų, kuriems iki 

pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas 

vienintelis iš tėvų) yra mirę; 

38.2. kurių darbingumo lygis 0-25 %.  

Šie asmenys turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.  

39. Nutraukus sutartį, įmokėta studijų registracijos įmoka negrąžinama.  

 

VIII. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO 

ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS 

 

40. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į 

valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:  

40.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės 

erdvės valstybių piliečiai; 

40.2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių 

Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės; 

40.3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių 

bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę. 

41. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 40 punkte, priimami Užsienio šalių institucijose 

išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. 

įsakymu Nr. 551 numatyta tvarka. 

42. Užsienio šalių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys 40 punkte nurodytų 

kriterijų, priimami konkurso būdu studijuoti savo lėšomis, vadovaujantis Užsienio šalių piliečių 

priėmimo į Vilniaus kolegijos valstybės nefinansuojamas studijų vietas tvarkos aprašu. Šie asmenys 

kreipiasi į Tarptautinių ryšių skyrių inter-office@viko.lt, tel. (8 5) 219 1601. 

 

IX. METINĖ STUDIJŲ KAINA 

 

43. Asmenys, pakviesti studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ar valstybės 

nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija, moka Kolegijos nustatytą metinę studijų 

kainą, pateiktą Taisyklių 5 priede. 

44. Studijų kaina turi būti įmokama per pirmąsias 14 kiekvieno semestro dienų. 

 

X. KITA INFORMACIJA 

http://www.viko.lt/
mailto:inter-office@viko.lt
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45. Priėmimą organizuoja ir vykdo Kolegijos direktoriaus įsakymu sudarytos Priėmimo 

komisija ir Dokumentų priėmimo tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais 

sprendimus priima Priėmimo komisija.  

46. Informacija apie priėmimą, studijas teikiama Dokumentų priėmimo tarnyboje adresu 

Saltoniškių g. 58, Vilnius, tel. (8 5) 210 5006, tel. / faks. (8 5) 210 5007, el. paštas 

priemimas@viko.lt ir fakultetuose: 

 Elektronikos ir informatikos fakultetas: J. Jasinskio g. 15, LT-01111 Vilnius, tel. (8 5) 

219 1610, el. paštas info@eif.viko.lt 

 Ekonomikos fakultetas: Naugarduko g. 5, LT-03231 Vilnius, tel. (8 5) 219 1680, el. paštas 

administracija@ekf.viko.lt 

 Verslo vadybos fakultetas: Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 219 1640, el. 

paštas administracija@vvf.viko.lt 

 Sveikatos priežiūros fakultetas: Didlaukio g. 45, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 219 1700, el. 

paštas info@spf.viko.lt 

 Agrotechnologijų fakultetas: Beržų g. 2A, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r., tel.  

(8 5) 219 1661, el. paštas administracija@atf.viko.lt 

 Pedagogikos fakultetas: Palydovo g. 29, LT-11107 Vilnius, tel. (8 5) 219 1630, el. paštas 

administracija@pdf.viko.lt 

 Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas: Didlaukio g. 82, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 

219 1722 el. paštas administracija@mtf.viko.lt  

______________________________ 
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