
 

Kolegos, 

Šiuo metu vyksta intensyvus pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimo (sutarčių pasirašymo ir 

dokumentų registravimo) laikotarpis. Deja, ne visi stojantieji įstojo į valstybės finansuojamą (VF) vietą 

arba tiesiog negavo pakvietimo studijuoti Universitete. Todėl dažnai sulaukiame abiturientų klausimo 

“Ką daryti toliau?”. Šiaulių universiteto Priėmimo komisija norėtų pasidalinti savo patirtimi ir atsakyti į 

tokioje situacijoje esančių stojančiųjų dažniausiai užduodamus klausimus: 

KLAUSIMAS. „Jeigu negavau kvietimo studijuoti pagrindinio priėmimo I etape, ar dar galiu dalyvauti 

konkurse dėl VF ar VNF vietos kituose priėmimo etapuose?“   

ATSAKYMAS. „Taip, pagrindinio priėmimo II etape ir papildomame etape galima pretenduoti tiek į VF, 

tiek į VNF studijų vietas (ir studijų stipendijas), jeigu negautas joks kvietimas studijuoti.  

Norintys dalyvauti pagrindinio priėmimo II etape, kuris vyks liepos 28–rugpjūčio 5 dienomis, turės savo 

prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje atnaujinti. Šiame etape bus galima koreguoti pirminiame 

prašyme įrašytų pageidavimų eiliškumą, tačiau naujų pageidavimų įrašyti bei keisti studijų programų 

finansavimo pobūdžio sistema nebeleis”. 

Norintys dalyvauti papildomame etape (rugpjūčio 9–10 d.), LAMA BPO IS turi registruoti atnaujintus 

prašymus priimti studijuoti į studijų programas, kuriose dar liko laisvų vietų. Papildomame priėmime gali 

dalyvauti tik tie asmenys, kurie LAMA BPO sistemoje užsiregistravo per pagrindinį priėmimą. Galima 

nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.“  

KLAUSIMAS. „Jeigu pagrindinio priėmimo I etape gavau kvietimą studijuoti VNF vietoje ir pasirašiau 

studijų sutartį, ar galiu dalyvauti konkurse dėl VF vietos dalyvaudamas kituose priėmimo etapuose?“ 

ATSAKYMAS. „Taip, pagrindinio priėmimo II etape ir papildomame etape galima dalyvauti tiek dėl VF, 

tiek dėl VNF studijų vietos (ir studijų stipendijos), jeigu I etapo metu pasirašyta VNF studijų sutartis su 

aukštąja mokykla (bet negauta stipendija). Jeigu stojantysis neįstos į VF vietą, VNF vietos nepraras“. 

KLAUSIMAS. „Įstojau į VNF vietą Šiaulių universitete. Kokios mokesčio už studijas lengvatos galima 

tikėtis? 

ATSAKYMAS. „Šiaulių universitetas taiko lanksčią mokėjimo už studijas sistemą, todėl mokestis už 

studijas gali būti sumažintas iki 50 proc. (priklausomai nuo studijų programos). Be to, ateityje, pasiekus 

puikių studijų rezultatų, studentas turi galimybę pretenduoti į sumokėtos kainos kompensavimą arba net 

užimti valstybės finansuojamą vietą po studijų rezultatų rotacijos. 

 

    

KĄ DARYTI, JEIGU MOKSLEIVIS 

NEĮSTOJO Į UNIVERSITETĄ? 



KLAUSIMAS. „Girdėjau, kad Šiaulių universitete yra laisvų VF vietų programose, kurioms skirtas 

tikslinis finansavimas (http://www.su.lt/stojantiesiems/tikslinis-finansavimas). Stojant į šias programas 

reikalingas kur kas mažesnis konkursinis balas, nei įprastai. Ar galiu II etape stoti į tiksliniu būdu 

finansuojamas programas, jeigu po I etapo pasirašiau studijų sutartį su aukštąja mokykla?“  

ATSAKYMAS. „Taip, galite bandyti stoti į tiksliniu būdu finansuojamas studijų programas, nenutraukdami 
anksčiau pasirašytos sutarties su aukštąja mokykla. Jeigu įstosite, Jums reikės apsispręsti: studijuoti 
abiejose įstaigose, ar pasirinkti vieną. Studijos bus nemokamos tik vienoje aukštojoje mokykloje.  
 
KLAUSIMAS. „Dėl asmeninių priežasčių nedalyvavau bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas                

(t. y., neregistravau prašymo LAMA BPO sistemoje), tačiau vis tiek norėčiau studijuoti Universitete 

savo lėšomis. Į ką kreiptis šiuo klausimu?“ 

ATSAKYMAS. „Neužsiregistravusiems LAMA BPO IS skirtas TIESIOGINIS priėmimas. 
Neužsiregistravę bendrojo priėmimo sistemoje iki liepos 23 d. 17 val., šiemet bendrajame priėmime 
dalyvauti nebegalės. Tačiau, likus laisvų valstybės nefinansuojamų vietų po bendrojo priėmimo, yra 
galimybė dalyvauti TIESIOGINIAME priėmime į Šiaulių universitetą, kuris vyks rugpjūčio 5–9 dienomis. 
Nuo rugpjūčio 12 d. tiesioginis priėmimas į Šiaulių universitetą vykdomas fakultetuose.“ 
 
KLAUSIMAS. Klausimas, į kuri nežinote kaip atsakyti... 
ATSAKYMAS.  
Informacija stojantiesiems skelbiama ŠU tinklalapyje: http://www.su.lt/stojantiesiems/priemimo-
naujienos 
Į abiturientų užduotus klausimus mielai atsakys Šiaulių universiteto Priėmimo komisija ir Universiteto 
fakultetų specialistai.  
 
Šiaulių universiteto Priėmimo komisija apie visas studijas 
konsultuoja darbo dienomis 9.00 - 16.00 val. tel.: (8 41) 595 310, 595 818,  
595 820, 595 755 
El. laišką rašykite Jums patogiu laiku: studijuok@su.lt 
 
Edukologijos fakultetas 
Tel. (8 41) 595 710 
all@pe.su.lt 
Gamtos mokslų fakultetas 
Tel. (8 41) 595 862 
oikos@fm.su.lt 
Humanitarinis fakultetas 
Tel. (8 41) 595 872 
Mob. 8 685 68 047 
all@hu.su.lt 
Matematikos ir informatikos fakultetas 
Tel. (8 41) 595 402  
all@mi.su.lt 
 

Menų fakultetas 
Mob. 8 685 48 491 
menai@da.su.lt 
gedute@gmail.com 
Socialinės gerovės ir negalės studijų 
fakultete 
Tel. (8 41) 595 730 
geroves@su.lt 
Socialinių mokslų fakultetas 
Tel. (8 41) 595 883 
v.tinteryte@smf.su.lt 
Technologijos fakultetas 
Tel. (8 41) 595 832, 595 838 
all@tf.su.lt 

 


