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UŽSIENIO ŠALI Ų (NE EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS) 
PILIE ČIŲ PRIĖMIMO Į STUDIJAS KAUNO KOLEGIJOJE TVARKA 

 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka numato ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių 
priėmimo į Kauno kolegijoje vykdomas studijas taisykles. 

2. Studijos vykdomos anglų arba lietuvių kalba1. 
3. Dokumentai, reikalingi priėmimo procedūrai atlikti, pateikiami Tarptautinių Studijų 

Skyriui Pramonės pr. 20 – 109, 50468 Kaunas. Informacija teikiama tel. +370 37 751 144 arba  
el. paštu incoming@go.kauko.lt. Dokumentai pateikiami anglų arba lietuvių kalba.  
4. Studijų kainos į skirtingas studijų programas pateikiamos priede Nr.1. 

 
II. UŽSIENIO ŠALI Ų PILIE ČIŲ (NE EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS 

EKONOMIN ĖS ERDVĖS), ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIM Ą NE LIETUVOJE PRI ĖMIMO 
ORGANIZAVIMAS 

 
5. Užsienio ryšių tarnybai iki birželio 1d. (jei studijos prasideda rudens semestrą) arba iki 

gruodžio 1d. (jei studijos prasideda pavasario semestrą) pateikiami šie dokumentai: 
5.1. Nustatytos formos prašymas; 
5.2. 2 fotonuotraukos 3x4 cm; 
5.3. Asmens dokumento kopija (patvirtina notaro); 
5.4. Motyvacinis laiškas (300 - 500 žodžių anglų kalba); 
5.5. Sumokėto 180 eurų paraiškos mokesčio kvitas, kuriame matytųsi pareiškėjo pavardė, 

vardas ir mokėjimo data; 
5.6. . Originali pažyma iš banko, įrodanti pakankamą lėšų kiekį pragyvenimui, studijoms bei 

grįžimui į savo šalį; 
5.7. Vidurinį išsilavinimą liudijantys originalūs arba legalizuoti išsilavinimo dokumentai. 

Legalizavimo vertinimo ir pripažinimo tvarką numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 
sausio 21 d. nutarimas Nr.60 „Dėl užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, 
bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 
Nr. 12-369); 

5.8. Studijų kokybės vertinimo centro pažyma dėl brandos atestato dalykų atitikmenų 
nustatymo ir pažymių pervedimo. Studijų kokybės vertinimo centras, savo nustatyta tvarka, kuri 
suderinta su Švietimo ir mokslo ministerija, įvertina, ar užsienyje įgyta kvalifikacija yra lygiavertė 
Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui2; 

5.9. Anglų kalbos žinių įrodymas (TOEFL arba IELTS testo rezultatus), jei vidurinis 
išsilavinimas įgytas ne anglų kalba (rekomenduojama); 

                                                 
1 Tik studentams pageidaujantiems ir gebantiems studijuoti lietuvių kalba. 
2 Studijų kokybės vertinimo centro pažymą studentas gali pristatyti įvažiavęs į Lietuvą iki pirmo studijų Kauno 
kolegijoje semestro pabaigos. 
 



5.10. Sveikatos pažyma (tik stojant į Medicinos fakultete vykdomas studijų programas). 
6. Apie pretendento tinkamumą studijuoti pageidaujamą studijų programą pagal pateiktus 

dokumentus sprendžia direktoriaus įsakymu patvirtinta Užsienio studentų priėmimo komisija (toliau 
Komisija). Įvertinus pareiškėjo dokumentus, išsiunčiamas raštas, liudijantis priėmimą į Kauno 
kolegiją. 

7. Pretendentui sumokėjus metinę studijų įmoką, kolegija tarpininkauja Leidimui laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje arba Nacionalinei D vizai gauti. 

8. Komisija pateikia atsakymą pareiškėjui per mėnesį nuo dokumentų gavimo datos. 
9. Pretendentai į studijas Kauno kolegijoje priimami Direktoriaus įsakymu. 
10. Sumokėta studijų įmoka grąžinama stojančiajam tik tuo atveju, jei stojantysis negauna 

Nacionalinės D vizos arba Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 
11. Studentas pradeda studijas, gavęs Nacionalinę D vizą arba Leidimą laikinai gyventi 

Lietuvos Respublikoje.  
12. Apie studijų pradžią priimtas studentas informuojamas ne vėliau negu po mėnesio nuo 

jo prašymo pateikimo datos.  
13. Priimtasis studentas turi informuoti Tarptautinių studijų skyrių apie tikslią savo 

atvykimo datą, ne vėliau kaip viena savaitė iki numatomų studijų pradžios. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Priėmimo procedūrą vykdo Direktoriaus įsakymu paskirta Komisija. 
15. Užsienio šalių piliečiai, nesutinkantys su priėmimo rezultatais, gali ne vėliau, kaip per 

14 dienų nuo sprendimo gavimo dienos, raštu pateikti apeliaciją Užsienio studentų priėmimo 
komisijai.  

16. Pareiškėjo skundą nagrinėja direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Sprendimas dėl 
apeliacijos priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškimo apeliacijai gavimo. 

17. Studentui atvykus, per 5 darbo dienas sudaroma sutartis tarp Kauno kolegijos ir 
studento. Sutartyje numatomi abiejų šalių akademiniai ir finansiniai įsipareigojimai. 

18. Visais šioje Priėmimo tvarkoje nenumatytais atvejais sprendimus priima Direktoriaus 
įsakymu sudaryta Komisija. 



Užsienio šalių (ne Europos Sąjungos ir 
Europos ekonominės erdvės valstybių) 
piliečių priėmimo į studijas Kauno 
kolegijoje 2013 m. tvarkos 
priedas 

 

METIN ĖS NORMINĖS STUDIJŲ KAINOS UŽSIENIE ČIAMS (NE EUROPOS SĄJUNGOS 
IR EUROPOS EKONOMIN ĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ PILIE ČIAMS), PRIIMAMIEMS 

STUDIJUOTI KAUNO KOLEGIJOJE 2013 M. 

 
Direktoriaus 2010 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 1-302 patvirtintos metinės norminės studijų 

kainos užsieniečiams (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams), 
priimamiems studijuoti Kauno kolegijoje 2012 metais: 

1. Teisės, vadybos ir verslo administravimo, turizmo, ekonomikos studijų krypties studijos 
– 2000,00 EUR; 

2. Socialinio darbo, edukologijos studijų krypties studijos – 2440,00 EUR; 
3. Slaugos, reabilitacijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, informatikos inžinerijos, 

elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, pramonės inžinerijos, matavimų inžinerijos, žemės 
ūkio studijų krypties studijos – 3000,00 EUR; 

4. Odontologijos, dailės (mokytojai), filologijos studijų krypties studijos – 3820,00 EUR; 
5. Audiovizualinio meno, dailės studijų krypties studijos – 5200,00 EUR. 

________________________________________ 


