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UŽSIENIO ŠALIŲ (NESANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS) PILIEČIŲ PRIĖMIMO
Į ALYTAUS KOLEGIJĄ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Uţsienio šalių piliečių priėmimas į Alytaus kolegiją (toliau – Kolegija) vykdomas
vadovaujantis šia tvarka, Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją taisyklėmis, kiek neprieštarauja
šiam aprašui.
2. Asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos Sąjungos ir Europos
Ekonominės Erdvės valstybių narių piliečiai, kiti uţsieniečiai, turintys nacionalinę vizą arba leidimą
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, bei išeivijos ir lietuvių kilmės uţsieniečių vaikai, vaikaičiai,
provaikaičiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, paţymą, patvirtinančią
lietuvių kilmę – įgiję išsilavinimą uţsienyje, priimami vadovaujantis Uţsienio šalių institucijose
išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birţelio 15 d.
įsakymu Nr. V-992 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl
uţsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2012, Nr. 68-3499) ir
pakeistu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birţelio 12 d. įsakymu Nr. V539 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl uţsienio šalių
institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų
konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin. 2013, Nr. 64-3212), ir Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją
taisyklėse nustatyta tvarka.
3. Uţsienio šalių piliečiai, nenurodyti šios tvarkos aprašo 2 punkte ir įgiję išsilavinimą
Lietuvoje, priimami konkurso būdu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pagal Studentų
priėmimo į Alytaus kolegiją taisykles.
4. Uţsienio šalių piliečiai, nenurodyti šios tvarkos aprašo 2 ir 3 punktuose, priimami
pagal ţemiau aprašytą tvarką.

II. UŢSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ (NESANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS
EKONOMINĖS ERDVĖS), ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ NE LIETUVOJE PRIĖMIMO
ORGANIZAVIMAS
5. Uţsienio šalių piliečiai priimami į Kolegiją studijuoti savo lėšomis į valstybės
nefinansuojamas vietas.
6. Uţsienio šalių piliečių priėmimą į profesinio bakalauro studijų programų
nefinansuojamas vietas organizuoja ir priėmimo procedūras vykdo Tarptautinių studijų centras.
Dokumentai pateikiami anglų kalba.
7. Anglų kalba uţsieniečiai gali studijuoti šias profesinio bakalauro studijų programas:
7.1. Verslo vadyba;
7.2. Tarptautinis verslas;
7.3. Informacinių sistemų technologijos.
8. Studijų kainą uţsienio šalių piliečiams, priimamiems į Kolegiją studijuoti savo
lėšomis į valstybės nefinansuojamas vietas vieneriems studijų metams nustato ir tvirtina Kolegijos
Taryba.
III. UŢSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ (NESANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS
EKONOMINĖS ERDVĖS), ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ NE LIETUVOJE PRIĖMIMAS
9. Uţsienio šalių piliečiai priimami į aukščiau nurodytas programas, turintys vidurinį
išsilavinimą ir atitinka programos, į kurią stoja, reikalavimus.
10. Uţsienio šalių piliečių priėmimas studijuoti į profesinio bakalauro studijų
programas vykdomas pagal pateiktus viduriniojo išsilavinimo įvertinimus.
11. Konkursiniam balui skaičiuoti imami dalykų, nustatytų Studentų priėmimo į
Alytaus kolegiją taisyklėse įvertinimai. Baigtų mokymosi dalykų ir paţymių atitikmenų nustatymą
ir gautų paţymių pervedimą atlieka Uţsienio šalių studentų priėmimo komisija, kurios sudėtis
tvirtinama direktoriaus įsakymu.
14. Uţsienio šalių piliečių anglų kalbos mokėjimo lygis turi būti ne ţemesnis nei B1.
Anglų kalbos ţinojimas ir motyvacija studijuoti patikrinama interviu su studentu Skype pagalba. Šis
reikalavimas netaikomas uţsieniečiams, kurie yra baigę studijas ar įgiję išsilavinimą, suteikiantį
teisę į aukštąjį mokslą, anglų kalba.
15. Uţsieniečiai privalo kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl uţsienio

institucijose įgyto išsilavinimo pripaţinimo. Dokumentus apie uţsienio institucijose įgyto
išsilavinimo įvertinimą ir pripaţinimą stojantieji turi pateikti Studijų kokybės vertinimo centrui.
Studijų kokybės vertinimo centro paţymą studentas turi atsiųsti prieš įstojant į Kolegiją arba
pristatyti atvykęs studijuoti Alytaus kolegijoje iki pirmo studijų semestro pabaigos.

16. Asmuo, ketinantis stoti į Kolegijos siūlomas studijų programas, iki einamųjų metų
liepos 30 d. (rudens semestrui) arba iki einamųjų metų gruodţio 30 d. (pavasario semestrui)
Kolegijos Tarptautinių studijų centrui el. paštu, asmeniškai ar per įgaliotą asmenį privalo pateikti:
16.1. nustatytos formos prašymą priimti studijuoti (prašymo forma skelbiama
www.alytauskolegija.lt/en);
16.2. asmens dokumento kopiją;
16.3. legalizuotas arba paţyma Apostille patvirtintas išsilavinimą liudijančių (su
mokymosi dalykų įvertimais) dokumentų kopijas. Tais atvejais, kai dokumentai yra išduoti ne anglų
arba rusų kalbomis, turi būti pateikiamas ir šių dokumentų vertimas į anglų, rusų ar lietuvių kalbą.
Vertimas turi būti susegtas su nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtinta
dokumento kopija, o susegimas – vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu;
16.4. asmens fotonuotrauką;
16.5. stojamosios įmokos sumokėjimą patvirtinantį kvitą;
16.6. paţymą iš banko, įrodančią pakankamą lėšų kiekį pragyvenimui, studijoms bei
grįţimui į savo šalį (originalas arba kitas legalizuotas dokumentas);
16.7. sveikatos paţymą.
17. Pateikus ne visus ar nepilnai uţpildytus dokumentus nustatytais terminais,
prašymas nenagrinėjamas.
18. Įvertinus uţsienio šalių piliečio atitikimą kolegijos nustatytiems priėmimo į
atitinkamą studijų programą reikalavimams, Tarptautinių studijų centras siunčia pasiūlymą atvykti
studijuoti nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. (rudens semestrui) arba nuo einamųjų metų vasario 1 d.
(pavasario semestrui) bei dokumentus, reikalingus Leidimui laikinai apsigyventi Lietuvos
Respublikoje arba Nacionalinei ilgalaikei D-vizai gauti.
19. Uţsienio piliečiai privalo sumokėti vienerių metų studijų įmoką prieš atvykstant į
Lietuvos Respubliką.
20. Sumokėta studijų įmoka grąţinama stojančiajam tik tuo atveju, jei stojantysis
negauna Nacionalinės ilgalaikės D-vizos arba Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
21. Studentas pradeda studijas, gavęs Nacionalinę ilgalaikę D-vizą arba Leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
22. Uţsieniečių priėmimas į Alytaus kolegiją tvirtinamas įsakymu ir įforminamas,
pasirašant Studijų sutartį.
23. Įforminant priėmimą, pakviesti studijuoti uţsieniečiai privalo su savimi turėti:
23.1. asmens dokumentą;
23.2. asmens fotonuotrauką;
23.3. išsilavinimą liudijančių dokumentų originalus;

23.4. draudimo kopiją.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Uţsienio šalių piliečiai, nesutinkantys su priėmimo rezultatais, gali ne vėliau kaip
per 14 darbo dienų nuo sprendimo gavimo dienos, raštu pateikti apeliaciją adresuotą Uţsienio šalių
studentų priėmimo komisijai.
25. Sprendimas dėl apeliacijos priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo
pareiškėjo apeliacijos gavimo.
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