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Alytaus kolegijos Akademinės tarybos
2020 m. gruodžio 9 d. protokoliniu
sprendimu Nr. V3-67
UŽSIENIO ŠALIŲ (NESANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS
ERDVĖS) PILIEČIŲ PRIĖMIMO Į ALYTAUS KOLEGIJĄ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Užsienio šalių piliečių priėmimas į Alytaus kolegiją (toliau – Kolegija)
vykdomas vadovaujantis Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės
erdvės) piliečių priėmimo į Alytaus kolegiją tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas), Studentų
priėmimo į Alytaus kolegiją taisyklėmis, kiek neprieštarauja šiam aprašui.
2. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos
ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai, taip pat užsienio piliečiai turintys
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenys be pilietybės bei užsienio lietuviai,
pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas, priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-9 įsakymu „Dėl užsienio šalių
institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų
konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas
tvarkos aprašo patvirtinimo“, šiuo tvarkos aprašu bei Studentų priėmimo į Alytaus kolegiją
taisyklėse nustatyta tvarka.
3. Užsienio 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. Užsienio šalių piliečiai, nenurodyti šios tvarkos aprašo 2–3 punktuose,
priimami pagal žemiau aprašytą tvarką.
II SKYRIUS
PRIĖMIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
5. Užsienio šalių piliečiai priimami į Kolegiją studijuoti savo lėšomis į valstybės
nefinansuojamas vietas.
6. Užsienio šalių piliečių priėmimą į nuolatinių pirmos pakopos studijų programų
nefinansuojamas vietas organizuoja ir vykdo Tarptautinių ryšių skyrius (toliau – Skyrius).
7. Užsienio šalių piliečiai gali būti priimami į Kolegijos profesinio bakalauro
studijų programas, vykdomas anglų kalba.

8. Užsienio šalių piliečiai gali būti priimami į Kolegijos siūlomas nuolatinių
pirmos pakopos studijų programas anglų kalba, turintys ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir
atitinkantys programos, į kurią stoja, reikalavimus.
9. Į Kolegiją gali būti priimami užsienio šalių piliečiai įgiję išsilavinimą užsienio
šalių institucijoje, jeigu jų baigimo dokumentai pripažinti Lietuvos Respublikoje. Asmenų,
įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijos, pripažinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo
centras.
10. Sprendimą dėl užsienio piliečio galimybės studijuoti priima Užsienio šalių
studentų priėmimo komisija, kurios sudėtis tvirtinama Kolegijos direktoriaus įsakymu.
11. Pareiškėjui atitinkant pirminius reikalavimus, užsienio šalių pilietis
priėmimui į Kolegiją užpildo prašymo formą (https://alytauskolegija.lt/apply-now/ bei pateikia
šiuos dokumentus:
11.1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją;
11.2. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą liudijančių
dokumentų kopijas, išverstas į lietuvių, anglų ar rusų kalbą, patvirtintas notaro (kvalifikacijų
dokumentai, išduoti užsienio valstybėse, prisijungusiose prie Hagos konvencijos, turi būti
patvirtinti pažyma „Apostille“, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės bendrijos, JAV,
Rusijos, Moldovos ir Ukrainos valstybes; kvalifikacijų dokumentai, išduoti užsienio valstybėse,
neprisijungusiose prie Hagos konvencijos, legalizuoti tų šalių nustatyta tvarka);
11.3. jei pridedama SKVC pažyma apie išsilavinimo dokumentų pripažinimą
Lietuvos Respublikoje 11.2 punktas netaikomas.
11.4. pažymas, įrodančias kalbos, kuria vykdoma studijų programa ir kurioje ketina
studijuoti stojantysis, mokėjimo lygį, ne mažesnį nei B1. Abejojant stojančiojo gebėjimu
studijuoti anglų kalba, jo prašomą atlikti Kolegijos paruoštą anglų kalbos gebėjimų įvertinimo
testą. Minimalus privalomas anglų kalbos testo įvertinimas yra ne mažiau kaip 50%.
11.5. vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą (jeigu buvo atliktas vardo
ir/arba pavardės keitimas);
11.6. kitus dokumentus, kurie buvo naudojami pažymių vertinimui arba liudija
papildomą išsilavinimą;
11.7. registracijos

įmokos

(100

Eur)

mokėjimą

patvirtinantį

dokumentą

(registracijos mokestis nėra grąžinamas);
12. Kolegija, įvertinusi gautus dokumentus ir juose teikiamą informaciją, pasilieka
teisę paprašyti išsilavinimo dokumentų originalų ar kitų papildomų dokumentų bei informacijos.

13. Prašymai priimami iki einamųjų metų liepos 30 d. (rudens semestrui) arba iki
einamųjų metų gruodžio 30 d. (pavasario semestrui). Netinkamai ar nepilnai užpildytas
prašymas, nenagrinėjamas.
14. Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos gavus
registracijos įmoką ir 11 punkte nurodytus dokumentus.
15. Kolegija gavusi pilnai užpildytą prašymo formą bei registracijos įmoką, atlieka
šias procedūras:
15.1. skaičiuoja konkursinį balą, pagal Studentų priėmimo į Kolegiją taisyklėse
nurodytus įvertinimus, bei Studijų kokybės vertinimo centro internetinėje svetainėje esančią
dalykų atitikmenų nustatymo ir gautų pažymių pervedimo sistemą;
15.2. atlieka interviu su studentu nuotoliniu būdu, siekiant įvertinti motyvaciją
studijuoti. Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių piliečiams turintiems išduotą nacionalinę
D-vizą ar leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
15.3. rengia ir siunčia sąlyginį pasiūlymo laišką (Conditional Offer letter)
atrinktam stojančiajam atvykti studijuoti nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. (rudens semestrui) arba
nuo einamųjų metų vasario 1 d. (pavasario semestrui);
15.4. pildo ir pateikia tarpininkavimo raštą Nacionalinei D-vizai gauti, naudojantis
informacine paslaugų sistema (EPIS). Šis punktas pradedamas vykdyti stojančiajam atlikus
mokėjimą už vienerių metų studijas. Studijų kainą užsienio šalių piliečiams, priimamiems į
Kolegiją studijuoti savo lėšomis į valstybės nefinansuojamas vietas vieneriems studijų metams
nustato ir tvirtina Kolegijos Akademinė taryba.
16. Studentas pradeda studijas Kolegijoje, gavęs Nacionalinę daugkartinę vizą bei
atvykęs į Lietuvos Respubliką arba pradėjęs studijas nuotoliniu būdu.
17. Lietuvos

Respublikos

ambasadai,

užsienio

šalyse,

atsisakius

išduoti

stojančianjam Nacionalinę D-vizą, sumokėta studijų įmoka grąžinama, pateikus užsienio piliečio
prašymą dėl mokesčio grąžinimo bei LR ambasados neigiamą sprendimą išduoti nacionalinę
vizą.
18. Lietuvos Respublikos ambasadai, užsienio šalyse, išdavus stojančiajam
Nacionalinę D-vizą, bet jam neatvykus studijuoti, be paaiškinamos priežasties, įmokėta studijų
įmoka negrąžinama.
19. Užsieniečių priėmimas į Kolegiją tvirtinamas įsakymu ir įforminamas,
pasirašant Studijų sutartį.
20. Įforminant priėmimą, atvykę studijuoti užsieniečiai privalo su savimi turėti:
20.1. asmens dokumentą;
20.2. išsilavinimą liudijančių dokumentų originalus;

20.3. draudimo kopiją.
III SKYRIUS
APELIACIJŲ TEIKIMAS
21. Užsienio šalių pilietis, nesutinkantis su priėmimo rezultatais, per 14 dienų nuo
sprendimo priėmimo jis turi teisę teikti apeliaciją SKVC, kuris įvertina priimtą sprendimą ir
pateikia galutinį sprendimą dėl kvalifikacijos vertinimo.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Tvarkos aprašą tvirtina Kolegijos Akademinė taryba.
23. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.
___________________________________________________________

