
PATVIRTINTA  

Rektoriaus įsakymu Nr. 29 

 

MOKĖJIMO UŽ UŽSIENIO KALBŲ STUDIJAVIMĄ  

TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Mokėjimo už užsienio kalbų studijavimą tvarkos aprašas (toliau Tvarka) parengtas 

vadovaujantis VDU studijų reguliaminu ir kitais studijas reglamentuojančiais dokumentais. 

2. VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai už vieno semestro trukmės užsienio 

kalbų 7 kreditų ir 6 kreditų kalbos dalyko studijavimą moka 2 BSI1 dydžio mokestį, išskyrus tuos 

atvejus, kai: 

2.1. užsienio kalba įeina į privalomąją studijų programą ir studijuojama kaip C grupės 

dalykas; 

2.2. užsienio kalba studijuojama kaip A grupės dalykas, panaudojant ne mažiau kaip 12 ir 

ne daugiau kaip 24 kreditus (žr. Studijų reguliaminas 34, 100 ir 101 punktus); 

2.3. į universitetą įstojusiųjų studentų 2015 m. ir anksčiau anglų kalbos mokymosi 

pasiekimai atitinka B1 arba B2 lygiui keliamus reikalavimus ir neišnaudojami privalomam anglų 

kalbos mokymuisi skiriami 6 arba 12 kreditų; 

2.4. studijuoja nemokamas užsienio kalbas, kurių sąrašas patvirtinamas rektoriaus 

įsakymu, virš privalomos studijų programos; 

2.5. studijuoja tos pačios kalbos (išskyrus anglų kalbą) B1.2 ir aukštesnius B2, C1 ir 

C1/C2 lygius, jau sumokėję už tris tos kalbos lygius, net jei kreditai viršija privalomą studijų 

programą; 

2.6. užsienio kalbos dalykas yra 3 kreditų, tuomet moka 1 BSI už vieno semestro trukmės 

kalbos dalyko studijas. 

3. VDU pirmosios pakopos ištęstinių studijų studentai už visų VDU dėstomų užsienio kalbų 

mokymąsi moka už bendrą kreditų skaičių (kredito kaina patvirtinta studento ir universiteto 

sutartyje). 

4. VDU antrosios pakopos studentai moka už vieno semestro trukmės užsienio kalbų studijavimą 

2 BSI arba 1 BSI dydžio įmoką, išskyrus tuos atvejus, kai: 

 
1   BSI dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; Nutarimas Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos 
išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“. Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/.  



4.1. užsienio kalba įeina į privalomąją studijų programą; 

4.2. studijuoja nemokamas užsienio kalbas, kurių sąrašas patvirtinamas rektoriaus įsakymu 

kiekvieną semestrą, virš privalomos studijų programos. 

5. VDU pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentai, kurie nori studijuoti 

užsienio kalbas, neįtraukiant už jas gauto galutinio įvertinimo į studijų pažymą ir neįskaičiuojant 

kreditų, semestro pradžioje pateikia prašymą Užsienio kalbų institute (toliau UKI) tapti UKI 

klausytojais, sudaro elektroninę UKI klausytojo sutartį ir moka nustatytą 2 BSI arba 1 BSI įmokos 

dydžio mokestį už kalbos studijavimą vieną semestrą. 

6.    VDU partnerinių institucijų, kurioms suteikta doktorantūros teisė kartu su VDU, trečiosios 

pakopos studentai semestro pradžioje pateikia prašymą Užsienio kalbų institute (toliau UKI) tapti 

UKI klausytojais, sudaro elektroninę UKI klausytojo sutartį ir moka nustatytą 2 BSI arba 1 BSI 

įmokos dydžio mokestį už kalbos studijavimą vieną semestrą. 

7. Vizituojantys VDU studentai (pagal Erasmus, dvišalių mainų ir kitas programas) studijuoja 

užsienio kalbas nemokamai, jeigu užsienio kalba įrašyta į privalomą studijų programą, kitu atveju 

priimami UKI klausytojais ir moka pagal 5 punkte numatytą tvarką. 

8. Kitų Lietuvos universitetų studentai, moksleiviai bei kiti UKI klausytojai, norėdami studijuoti 

kalbų dalykus, teikia prašymą UKI ir sudaro elektroninę UKI klausytojo sutartį.  Už visų VDU UKI 

dėstomų užsienio kalbų mokymąsi moka po 49,18€ už 1 kreditą, t. y.:  

8.1. už 7 kreditų dalyką moka 344,26€ mokestį už semestrą;  

8.2. už 6 kreditų dalyką moka 295,10€ mokestį už semestrą;  

8.3. už 5 kreditų dalyką moka 245,90€ mokestį už semestrą; 

8.4. už 4 kreditų dalyką moka 196,72€ mokestį už semestrą; 

8.5 už 3 kreditų dalyką moka 147,54€ mokestį už semestrą;  

8.6. už 2 kreditų dalyką moka 98,36€ mokestį už semestrą. 

9. VDU Rasos ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijų moksleiviai gali klausyti užsienio kalbas 

nemokamai, studijuodami kartu su VDU studentais ar specialiuose jiems skirtuose kursuose, pateikę 

prašymą tapti UKI klausytojais ir pasirašę elektroninę UKI klausytojo sutartį.  

10. VDU partnerinių mokyklų moksleiviai moka už visų VDU UKI dėstomų užsienio kalbų 

mokymąsi nustatytą 2 BSI arba 1 BSI įmokos dydžio mokestį už kalbos studijavimą vieną semestrą, 

pateikę prašymą tapti UKI klausytojais ir pasirašę elektroninę UKI klausytojo sutartį.  

11. VDU trečios pakopos studentai ir VDU darbuotojai gali klausyti užsienio kalbas nemokamai, 

pateikę prašymą UKI ir sudarę elektroninę UKI klausytojo sutartį. 

12. A grupės dalyką „Lietuvių kalba užsieniečiams“ (atitinkamus lygius A1, A2, B1, B2; 

kiekvienas lygis po 6 kreditus) bei įvadinį lietuvių kalbos kursą „Trumpas lietuvių kalbos pradmenų 



kursas“ (2 kreditai) prilyginti užsienio kalbų studijavimui.  

12.1. Kitų Lietuvos universitetų studentai, moksleiviai bei kiti klausytojai už šių studijų 

dalykų mokymąsi moka šios Tvarkos 8 punkte nurodytą mokestį. Dėl sutarties sudarymo klausytojai 

kreipiasi į Tarptautinių ryšių departamentą. 

12.2. Netaikyti mokesčio už lietuvių kalbos studijavimą: 

12.2.1. Mainų programų studentams, tarpinstitucinių ar tarpvalstybinių susitarimų (I ir 

II tipo) studentams, atvykstantiems į universitetą studijų ar praktikos laikotarpiui; 

12.2.2. Studentams, studijuojantiems jungtinėse studijų programose, studijų 

programose, kurias baigus suteikiamas dvigubas laipsnis, pirmosios ir antrosios pakopų laipsnį 

suteikiančiose studijose, vykdomose anglų kalba; 

12.2.3. VDU darbuotojams. 

 

_________________________ 


