
 
 

Konkrečioms šalims keliami reikalavimai 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas dokumentų, kuriuos reikia pateikti stojant į KSU bakalauro ir magistrantūros programas, sąrašas.  

• Stojantysis prie paraiškos formos turi pridėti spalvotas originalių dokumentų kopijas.  

• Dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, ir jei jie yra kita kalba nei anglų, rusų ar lietuvių, turi būti pateiktas oficialus jų vertimas į 
lietuvių, anglų ar rusų kalbą. 

• Jei žemiau pateikti reikalavimai rodo, kad dokumentus išdavusi institucija juos turi atsiųsti tiesiogiai KSU (adresas: Kazimieras Simonavičius 
University, Dariaus ir Gireno str. 21, 02189 Vilnius, Lithuania*), stojančiojo kvalifikacijos vertinimas bus pradėtas tik gavus dokumentus iš 
minėtos institucijos.  

• Jei stojantysis priimamas studijuoti KSU, originalūs išsilavinimo dokumentai  turi būti pristatyti į KSU.  
 
* adresas: Kazimieras Simonavičius University (Admission Team), Dariaus ir Gireno str. 21, 02189 Vilnius, Lithuania 

 
Užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimas atliekamas nemokamai.  
Pripažinimo procesas paprastai trunka 1-2 savaites (ilgiausiai mėnesį), kai yra pateikiami visi reikiami dokumentai ir reikiama informacija. Jeigu 
stojančiojo įgyta kvalifikacija nėra nurodyta žemiau esančiame sąraše, pripažinimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.  
 
Jeigu kvalifikacija nėra paminėta žemiau pateikiamame sąraše ar turite kokių nors klausimų, kreipkitės el. p. adresu priemimas@ksu.lt. 
 
Daugiau informacijos apie akademinį pripažinimą pateikiama šio dokumento pabaigoje.  
 

Šalis Reikalavimai išsilavinimo dokumentams Priėmimo reikalavimai Pastabos  

Airija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Leaving Certificate 

 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bachelor (Honours) diploma 
3. Diploma supplement 

 

Bakalauro studijų programoms 
Bent 5 egzaminai turi būti išlaikyti ne 
žemesniu pažymiu nei D3. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor (Honours) – 3-4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Albanija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Vidurinės mokyklos diplomas (Diplomë e Maturës Shtetërore arba 

Diplomë e Maturës Shtetërore (Profesionale)) 
2. Vidurinės mokyklos diplomo sertifikatas (Certifikatë Maturës 

Shtetërore) 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti 5 baigiamieji 
valstybiniai egzaminai (provimet e 
Maturës shtetërore): matematika, 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 
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3. Nacionalinių egzaminų rezultatai (Ertiani Erovnuli Gamocdebi) 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas  

Albanų kalba ir literatūra, užsienio kalba 
ir 2 pasirenkamieji egzaminai. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro diplomas. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Armėnija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Mijnakarg Yndhanur Krtoutian Attestat 
2. Dokumentas, teikiantis informaciją apie laikytus valstybinius 

(Единые госэкзамены) stojamuosius egzaminus Armėnijoje 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas  

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas. 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 

Azerbaidžanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Orta təhsil haqqżnda attestat 
2. Oficialūs valstybinio egzamino, organizuojamo TQDK ar DIM, 

rezultatai, suteikiantys teisę stoti į aukštojo mokslo institucijas 
Azerbaidžane 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas  

Bakalauro studijų programoms 
DIM arba TQDK egzaminų įvertinimas ne 
mažesnis nei 200 taškų. 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalavr (4 metai) 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Baltarusija 
Bakalauro studijų programoms 

1. Atestat (атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi) 
Bakalauro studijų programoms 
Dvikalbiai vidurinio išsilavinimo 
dokumentai: baltarusių ir rusų kalbomis. 
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2. Mokyklos išduotas laiškas apie baigiamųjų egzaminų rezultatus toje 
mokykloje 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Дыплом аб вышэйшай адукацыi 
3. Diplomo priedas 

 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Спецыялiст (4-6 metai). 
Diplomas dviem kalbomis, diplomo 
priedas gali būti tik rusų kalba. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Bangladešas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Higher Secondary Certificate 
2. Higher Secondary Certificate priedas 
3. Secondary School Certificate 
4. Secondary School Certificate priedas 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro laipsnio sertifikatas 
3. Studijų išrašas (consolidated mark sheet) 

Bakalauro studijų programoms 
Higher Secondary kvalifikacija (12 metų). 
Pažymių vidurkis ne mažesnis nei 3.5. 

 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor of Science/ Arts (Honours) – 4 
metai.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
Bachelor (Pass) 3 metų studijos yra 
pripažįstamos tik kaip dalinės pirmos 
(bakalauro) pakopos studijos, 
neteikiančios teisės stoti į magistro 
programas. Tokios studijos gali būti 
pripažintos kaip dalis bakalauro studijų 
programos ir tokiu būdu studentas galėtų 
greičiau nei įprastai KSU įgyti bakalauro 
laipsnį.   

 

 

Danija 

Bakalauro studijų programoms 
Bevis for Studentereksamen ARBA 
Bevis for Højere Teknisk Eksamen ARBA 
Bevis for Højere forberedelseseksamen ARBA 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas. 
 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 
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Bevis for Højere handelseksamen 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedėlis 

 

 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelorgrad - 4 metai 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
Erhvervsakademigrad (AK) (1,5-2,5 metų) 
studijos yra pripažįstamos tik kaip dalinės 
pirmos (bakalauro) pakopos studijos, 
neteikiančios teisės stoti į magistro 
programas. Tokios studijos gali būti 
pripažintos kaip dalis bakalauro studijų 
programos ir tokiu būdu studentas galėtų 
greičiau nei įprastai KSU įgyti bakalauro 
laipsnį.   
 

Egiptas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Bendrojo vidurinio mokslo pažymėjimas (Thanawiyya al-A’aamaI), 

išduotas arabų kalba 
2. Oficialūs Bendrojo vidurinio mokslo pažymėjimo egzaminų 

rezultatai išlaikyti po 12 mokslo metų ir išduoti Švietimo ministerijos 
anglų kalba ir legalizuoti Lietuvos Ambasados 
Egipte https://eg.mfa.lt/en (originalas) su nurodytais visais dalykais 
ir gautais įvertinimais 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų). 
Baigiamieji egzaminai turi būti išlaikyti ne 
žemesniu nei 65 % aukščiausių balų. 
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalorius / Licence (bent 4 metai). 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Estija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Gümnaasiumi Lõputunnistus 
2. Hinneteleht 
3. Riigieksamitunnistus 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai.  
 

 

https://eg.mfa.lt/en
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Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedėlis 

 

Magistro studijų programoms 
Bakalaureus (bakalaureuse kraad) – 3-4 
metai. 
Rakenduskõrghariduse diplom – 3-4,5 
metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Europos 
bakalaureatas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diploma of the European Baccalaureate 
2. Certificate of European Baccalaureate programme results  

 

Bakalauro studijų programoms 
Sėkmingai išlaikyti baigiamieji egzaminai.  

 

Filipinai 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diplomas su autentiškumo sertifikatu, išduotu Užsienio reikalų 

departamento 
2. Secondary Student's Permanent Record (Forma 137-A) su 

autentiškumo sertifikatu, išduotu Užsienio reikalų departamento 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Diplomas 
3. Studijų išrašai (transcript of records) 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas. 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 

Gana 

Bakalauro studijų programoms 
1. WAEC Senior Secondary Certificate (nepriimame trečiųjų šalių 

išduotų sertifikatų, pvz., mokykos) 
2. Rezultatų patikrinimo kortelės serijos numeris ir PIN kodas, 

leidžiantis patikrinti egzaminų rezultatus internetiniame puslapyje: 
https://ghana.waecdirect.org/ 

 
 
 
 
 

 

Bakalauro studijų programoms 
1. Senior higher education: 

• Bent 6 egzaminai (West African 
Examination Council) turi būti išlaikyti 
ne žemesniu pažymiu nei 6  
(aukščiausias pažymys 1). 

• Turi būti laikyti anglų kalbos, 
matematikos ir socialinių / gamtos 
mokslų egzaminai.  

2. Bent vienerių metų studijos. 
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Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Oficialūs studijų išrašai (transcript of records) universiteto atsiųsti 

tiesiogiai  KSU* 

Magistro studijų programoms 
Bachelor (4 metai) – ne žemesnis nei 
Second Class Upper division.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Gruzija 
(Sakartvelas) 

Bakalauro studijų programoms 
1. Viduriniojo mokslo atestatas (Sashualo Skolis Atestati) arba 

Bendrojo ugdymo atestatas (Sruli zogadi Ganatlebis Atestati) 
2. Atestato priedas 
3. Vieningojo nacionalinio egzamino (Ertiani Erovnuli Gamocdebi) 

rezultatai 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedėlis 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų) ir 
sėkmingai išlaikytas vieningasis 
nacionalinis egzaminas. 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor – 4 metai.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Indija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Secondary school (X) sertifikatas kartu su pažymių sertifikatu 
2. Apostile patvirtintas Senior Secondary (XII) egzaminų sertifikato 

originalas kartu su pažymių sertifikatu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Apostile patvirtintas laipsnį suteikiančio sertifikato originalas 

Bakalauro studijų programoms 
Kvalifikacijos Diploma in Mechanical 
Engineering / Electrical Engineering / 
Information Technology ir Senior 
Secondary with profile in Commerce / 
vocational suteikia teisę stoti tik į su 
atitinkamu profiliu susijusias programas.  
Senior Secondary education with profile 
in Science / Humanities / Arts suteikia 
teisę stoti į bet kurią bakalauro pakopos 
studijų programą.  
Bet kuriuo atveju baigiamieji egzaminai 
turi būti išlaikyti surinkus ne mažiau nei 
50 % aukščiausio įvertinimo.   
 

Magistro studijų programoms 
Kvalifikacijos Bachelor of Commerce, 
Bachelor of Business Administration, 
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3. Apostile patvirtintas pažymių suvestinės (consolidated mark sheet) 
originalas 

 

Bachelor of Science (Nursing), Bachelor of 
Pharmacy suteikia teisę stoti tik į su 
atitinkama studijų sritimi susijusias 
programas . 
Bachelor of Technology / Engineering 
suteikia teisę stoti į bet kurią KSU 
magistro programą, išskyrus teisę.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
Bachelor of Arts / Science (3 metai) yra 
pripažįstamas tik kaip dalinės pirmos 
(bakalauro) pakopos studijos, 
neteikiančios teisės stoti į magistro 
programas. Tokios studijos gali būti 
pripažintos kaip dalis bakalauro studijų 
programos ir tokiu būdu studentas galėtų 
greičiau nei įprastai KSU įgyti bakalauro 
laipsnį. 
 

Iranas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Dokumentai, patvirtinantys kvalifikacijas Motevasteh IR 

Peeshdaneshgahe. 
2. Dokumentas, patvirtinantis centralizuoto stojimo į universitetus 

egzamino (Konkur) rezultatus  
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas 

Bakalauro studijų programoms 
Pažymių vidurkis ne žemesnis nei 10.  
Vidurinio išsilavinimo profilis nulemia 
studijų programas, į kurias turi teisę stoti.    
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (4-5 metai). 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Ispanija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Título de Bachiller pažymėjimas 
2. Nacionalinių stojamųjų egzaminų (Prueba de Acceso a la 

Universidad) dokumentas, jei jie laikyti 
3. Akademinė pažyma (Historial Académico de Bachillerato/ 

Certificación official) 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas ir sėkmingai 
išlaikyti nacionaliniai stojamieji egzaminai 
(Prueba de Acceso a la Universidad). 
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Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedėlis 

Magistro studijų programoms 
Título de Graduado – 3-4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Italija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diploma 
2. Certifica (Esame di Stato) 
3. Mokyklos išduotas dokumentas, teikiantis informaciją apie: 

• išsamius baigiamojo egzamino įvertinimus (įvertinimai pagal 
dalykus) 

• pažymius, gautus paskutiniaisiais mokslo metais (e.g.Pagella 
scolastica) 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedėlis 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (13 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai.  
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Laurea – 3 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Kvalifikacijų, įgytų liceo 
artistico, musicale e 
coreutico, technical ir 
professional institutes, 
gali užtrukti šiek tiek 
ilgiau. 

Izraelis 

Bakalauro studijų programoms 
1. Dokumentas, patvirtinantis vidurinį išsilavinimą - Teudat bagrut 
2. Centralizuoto stojamojo egzamino rezultatai - Psychometric Entrance 

Test (PET) 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas 

 
 
 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų). Ne 
mažiau nei 20 taškų iš baigiamųjų 
valstybinių egzaminų (7 privalomi ir 
pasirenkamieji dalykai) ir bent vienas 
dalykas per egzaminą turi būti įvertintas 
5 taškais.  
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 
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Japonija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Dokumentai, patvirtinantys vidurinį išsilavinimą - High School 

Certificate of Graduation. Oficialūs išsilavinimo dokumentai 
mokyklos užklijuotame ir antspauduotame voke atsiųsti tiesiogiai  
KSU* 

2. Stojamojo egzamino rezultatai - Center Test (Daigaku Nyūshi Sentā 
Shiken) 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas  
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų).  
 
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (4 metai). 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Jungtinė 
Karalystė, 

Škotija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Scottish Qualifications Certificate išduotas Scottish Qualifications 

Authority 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12-13 metų). 
Sėkmingai išlaikyti bent 4 egzaminai 
Scottish Highers ARBA Scottish Advanced 
Highers lygiu. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor (Honours) – 4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Jungtinė 
Karalystė, 

Anglija, Velsas, 
Šiaurės Airija 

Bakalauro studijų programoms 
1. General Certificate of Education (arba kita kvalifikacija, atitinkanti 

Advanced (A) lygį) 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis  

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (13 metų). 
Sėkmingai išlaikyti bent 2 egzaminai 
Advanced (A) lygiu. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor (Honours) – 3 metai, ne 
žemesnis nei Second class upper division. 
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Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Jungtinės 
Amerikos 
Valstijos 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diplomas 
2. Originalūs oficialūs transkriptai užklijuotame ir užantspauduotame 

voke, atsiųsti teisiogiai KSU* 
3. Oficialūs ACT, SAT, ar AP egzaminų rezultatai pateikiami el.būdu per 

College Board arba jų originalai atsiųsti užklijuotame ir 
užantspauduotame voke tiesiogiai KSU* 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Diplomas 
2. Originalūs oficialūs transkriptai užklijuotame ir užantspauduotame 

voke atsiųsti tiesiogiai KSU* 
 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų). 
 
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis – 4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Kamerūnas 

Bakalauro studijų programoms 
Britiškoji sistema: 

1. General Certificate of Education originalas (ordinary ir advanced 
lygmenys) 

2. Originalus oficialus General Certificate of Education patvirtinimas 
(ordinary ir advanced  lygmenų), Kamerūno bendrojo išsilavinimo 
tarybos užklijuotame ir užantspauduotame voke atsiųstas tiesiogiai 
KSU* 

3. Jei yra, dokumentai, patvirtinantys bet kokį povidurinį išsilavinimą 
ar jo dalį 

 
Prancūziškoji sistema: 

1. Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire (išverstas į anglų kalbą) 
2. Releve de Notes (Baccalaureat de l’Enseignement 

Secondaire) (išverstas į anglų kalbą) 
3. Releve de Notes (Probatoire de l’Enseignement Secondaire), Office 

du Baccalauréat užklijuotame ir užantspauduotame voke atsiųstas 
tiesiogiai KSU* 

4. Jei yra, dokumentai, patvirtinantys bet kokį povidurinį išsilavinimą 
ar jo dalį 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas – bent 4 
valstybiniai egzaminai (Cameroon 
General Certificate of Education Board) 
turi būti išlaikyti Ordinary lygiu ir 2 
egzaminai – Advanced lygiu. 
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Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Studijų išrašai (transcript of records) 

 

Magistro studijų programoms 
Bachelor / Licence – 3 metai.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Kazachstanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Аттeстат жалпы орта білім туралы 
2. Жалпы орта білім туралыаттeстатка косымша 
3. Ұлттық бірыңғай тестілеу Сертификат (vieningojo 

nacionalinio testavimo egzaminų rezultatų sertifikatas) ARBA 
Кешенді тестілеу Сертификат (kompleksinio testavimo 
rezultatų sertifikatas) 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

Bakalauro studijų programoms 
Nacionalinis valstybinis testas (Ұлттық 
бірыңғай тестілеу / Eдиноe 
национальноe тестированиe / ЕНТ) turi 
būti išlaikytas ne mažiau nei 65 taškams. 
Turi būti pateikti dvikalbiai dokumentai: 
kazachų ir rusų kalbomis. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (mažiausiai 4 metai). 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Kompleksinio testavimo 
atveju šios šalies 
kvalifikacijų pripažinimas 
gali užtrukti šiek tiek 
ilgiau. 

Kinija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Mokyklos baigimo diplomas bendrai išduotas mokyklos ir vietos 

švietimo departamento 
2. Paskutiniųjų trejų metų pažymių išrašas, išduotas mokyklos 
3. CHESICC (www.chsi.com.cn/en/), išduota Verification Report anglų 

kalba, patvirtinanti Huikao arba akademinio bendrųjų gebėjimų 
testo (Xueye Shuiping Ceshi/Kaoshi) rezultatus 

4. CHESICC (www.chsi.com.cn/en/) išduota Verification Report anglų 
kalba, patvirtinanti Kinijos nacionalinio stojamojo egzamino 
(GaoKao) rezultatus 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Laipsnio pažymėjimas 
2. Baigimo pažymėjimas 
3. Diplomo priedas 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas ir sėkmingai 
išlaikyti baigiamieji egzaminai. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 

http://www.chsi.com.cn/en/
http://www.chsi.com.cn/en/
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4. China Academic Degrees & Graduate Education Development 
Centre (http://cqv.chinadegrees.cn/ ) išduota Verification 
Report anglų kalba, patvirtinanti suteiktą laipsnio pažymėjimą 

 

Kirgiztanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Жалпы орто билим женунде аттестат (arba kitas lygiavertis 

dokumentas) 
2. Priedas (жетишкен бааларынын жыйынтык) prie Жалпы орто бил

им женунде аттестат 
3. Nacionalinio testo (Жалпы республикалык тестирлөө/Общее 

тестирование), kurį organizuoja Švietimo vertinimo ir mokymo 
metodikos centras, rezultatų dokumentas 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (11 metų) ir 
sėkmingai išlaikytas nacionalinis testas  
(Жалпы республикалык тестирлөө). 
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (4 metai). 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Kongas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diplome d'Etat (originalas) 
2. Bulletin už paskutinius 3 mokslo metus (originalas) 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Studijų išrašas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas. 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 

Latvija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 
2. Sekmju izraksts 
3. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts 

 

Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai.  
 

Magistro studijų programoms 
Bakalaura diploms – 3-4 metai. 

 

https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/kreiptis/cqv.chinadegrees.cn/
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2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis  

 

Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Lenkija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Świadectwo Dojrzałości 

 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis  
 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metai) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Licencjat – 3-4  metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Libanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Dokumentai, patvirtinantys vidurinio išsilavinimo kvalifikaciją ir 

valstybinių egzaminų rezultatus 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metai) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai.  
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Moldova 

Bakalauro studijų programoms 
        1. Dokumentai, patvirtinantys vidurinio išsilavinimo kvalifikaciją ir 
valstybinių egzaminų rezultatus 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metai) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai.  
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 
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 Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Nepalas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Higher Secondary Examination Certificate originalas, patvirtintas 

Nacionalinės egzaminų tarybos (National Examinations Board, NEB) 
ir legalizuotas Nepalo užsienio reikalų ministerijos  

2. Vidurinio išsilavinimo pažymių išrašo (Higher Secondary 
Examination Certificate Academic Transcript) originalas, patvirtintas 
Nacionalinės egzaminų tarybos (National Examinations Board, NEB) 
ir legalizuotas Nepalo užsienio reikalų ministerijos 

3. Pagrindinės mokyklos (secondary) baigimo pažymėjimas 
4. Pagrindinės mokyklos (secondary) baigimo pažymių nuorašas 

 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bachelor’s degree diploma 
3. The transcript of records 

 

Bakalauro studijų programoms 
Kvalifikacijos Higher Secondary 
Certificate with profile of Management / 
Education suteikia teisę stoti tik su 
atitinkamu profiliu susijusias programas.  
Higher Secondary Certificate with profile 
in Humanities / Science suteikia teisę 
stoti į bet kurią bakalauro pakopos 
studijų programą.  
Bet kuriuo atveju baigiamieji vastybiniai 
egzaminai (Higher Secondary 
Examination Board Examination) turi būti 
išlaikyti surinkus ne mažiau nei 50 % 
aukščiausių balų. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauras (bent 4 metai).  
Bakalauro (3 metai) + magistro (2 metai) 
kombinacija yra pripažįstama tik kaip 
bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Nyderlandai 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diploma 
2. Cijferlijst 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis  

 

Bakalauro studijų programoms 
Voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs (VWO) kvalifikacija. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of 
Science (BSc) - 3 metai. 
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Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
Associate degree (2 metai) yra 
pripažįstamas tik kaip dalinės pirmos 
(bakalauro) pakopos studijos, 
neteikiančios teisės stoti į magistro 
programas. Tokios studijos gali būti 
pripažintos kaip dalis bakalauro studijų 
programos ir tokiu būdu studentas galėtų 
greičiau nei įprastai KSU įgyti bakalauro 
laipsnį. 
 
 

Nigerija 

Bakalauro studijų programoms 
1. WAEC arba NECO Senior School Certificate (nepriimame trečiųjų 

šalių išduotų sertifikatų, pvz., mokykos) 
2. Rezultatų patikrinimo kortelės serijos numeris ir PIN kodas 

leidžiantis patkrinti rezultatus internetiniuose 
puslapiuose: www.waecdirect.org arba 
www.mynecoexams.com/results/ 

  
 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Diplomas 
3. Oficialus transkriptas atsiųstas iš oficialaus universiteto el. pašto 

adreso į admission@ksu.lt ir išsiųstas paštu tiesiogiai KSU* 

Bakalauro studijų programoms 
1. Senior higher education: 

• Bent 5 egzaminai (West African 
Examination Council ARBA 
National Examinations Council) 
turi būti išlaikyti ne žemesniu 
pažymiu nei 6 (aukščiausias 
pažymys 1). 

• Turi būti išlaikyti anglų kalbos ir 
matematikos egzaminai. 

2. Bent 1 metai studijų universitete 
yra privalomi. 

 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (bent 4 metai).  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Norvegija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Vitnemål for videregående opplæring su įrašu “generell 

studiekompetanse”. 
 
 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (13 metų). 
Minimalus valandų skaičius per 
paskutinius 3 mokslo metus: norvegų 
kalba – 393, anglų kalba – 140, istorija – 

 

http://www.waecdirect.org/
mailto:admission@ksu.lt
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Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis  

140, socialiniai mokslai – 84, matematika 
– 224 ir gamtos mokslai – 140. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis – 3 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Pakistanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Higher Secondary School Examination Certificate, patvirtintas Tarp-

tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC) ir legalizuotas Pakistano 
Užsienio reikalų ministerijos (originalas) 

2. Higher Secondary School Examination Certificate Statement of 
Marks patvirtintas Tarp-tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC) ir 
legalizuotas Pakistano Užsienio reikalų ministerijos (originalas) 

3. Secondary School Examination Certificate patvirtintas Tarp-tarybinio 
pirmininkų komiteto (IBCC) 

4. Secondary School Examination Certificate Statement of 
Marks  patvirtintas Tarp-tarybinio pirmininkų komiteto (IBCC) 

  
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Diplomas, patvirtintas Aukštojo mokslo komisijos ir Pakistano 

Užsienio reikalų ministerijos 

3. Pilnas Diplomo priedas (transkriptas), patvirtintas Aukštojo mokslo 
komisijos ir Pakistano Užsienio reikalų ministerijos 

Bakalauro studijų programoms 
Kvalifikacijos Diploma of Associate 
Engineer ir Higher Secondary with profile 
in Commerce suteikia teisę stoti tik į su 
atitinkamu profiliu susijusias prograamas.  
Higher Secondary Education suteikia 
teisę stoti į bet kurią bakalauro pakopos 
programą.  
Bet kuriuo atveju baigiamieji egzaminai 
turi būti išlaikyti surinkus ne mažiau nei 
50 % aukščiausių balų. 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bachelor (4 metai) suteikia teisę stoti į 
magistro pakopos programas. 
Bachelor of Arts/Science/Commerce (2 
metai) IR Master of 
Arts/Science/Commerce (2 metai) 
kombinacija taip pat suteikia teisę stoti į 
magistro pakopos programas.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
Bachelor of Arts / Science / Commerce (2 
metai) yra pripažįstamas tik kaip dalinės 
pirmos (bakalauro) pakopos studijos, 
neteikiančios teisės stoti į magistro 
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programas. Tokios studijos gali būti 
pripažintos kaip dalis bakalauro studijų 
programos ir tokiu būdu studentas galėtų 
greičiau nei įprastai KSU įgyti bakalauro 
laipsnį. 

 

Pietų Korėja 

Bakalauro studijų programoms 
1. Mokslų baigimo pažymėjimas ir jo priedas (transkriptas) išduoti 

anglų kalba ir mokyklos atsiųsti tiesiogiai KSU* 
2. Korean College Scholastic gebėjimų testo rezultatai. Jei testas 

nelaikytas, apie tai turite informuoti 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Studijų baigimo pažymėjimas ir jo priedas (transkriptai), aukštosios 

mokyklos atsiųsti užklijuotame ir užantspauduotame voke tiesiogiai 
KSU* 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų). 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Prancūzija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diplôme du Baccalauréat 
2. Relevé de Notes 

 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai.  
 

 
Magistro studijų programoms 
Licence / Licence professionnelle – 3 
metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Rusija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Attestat (Аттестат о среднем (полном) образовании) 
2. Atestato priedas 
3. Valstybinių egzaminų rezultatų pažymėjimas 

(Свидетельство о результатах единого государственного экзаме-
на) 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (bent 11 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti valstybiniai egzaminai. 
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Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (bent 4 metai). 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Sirija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Sertifikatas Al-Shahada al-Thanawiyya al-Amma 
2. Dokumentas, patvirtinantis baigiamųjų egzaminų rezultatus  

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Al-Shahada al-Thanawiyya al-Amma – ne 
mažiau nei 70 % aukščiausių balų. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Al-Ijâza – bent 4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 

Suomija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Ylioppilastutkintotodistus 
2. Lukion päästötodistus 

 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis  

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Ammattikorkeakoulututkinto (3-4 metai) 
+ 3 metai darbo patirties. 
Kandidaatin tutkinto (3 metai) + 3 metai 
darbo patirties. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Šri-Lanka 

Bakalauro studijų programoms 
1. General Certificates of Education oficialus patvirtinimas (Ordinary 

Level ir Advanced Level), Egzaminų departamento atsiųstas 
užklijuotame ir užantspauduotame voke tiesiogiai KSU* 
 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas – bent 6 egzaminai 
turi būti išlaikyti Ordinary lygiu ir 3 
egzaminai –  Advanced lygiu (sėkmingai 
išlaikyti pirmu laikymu). Taip pat turi būti 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 



 
 

Šalis Reikalavimai išsilavinimo dokumentams Priėmimo reikalavimai Pastabos  

 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Studijų išrašas (transcript of records) 

 

surinkta bent 30 % taškų iš bendrųjų 
gebėjimų testo (Common General Test). 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (4 metai).  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Švedija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Examensbevis (Högskoleförberedande examen) 

 
 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų). Surinkta 
2500 kreditų (2250 kreditų turi būti 
įvertinti ne žemesniu pažymiu nei E). 
 

 
Magistro studijų programoms 
Kandidatexamen – 3 metai. 
Konstnärlig kandidatexamen – 3-3,5 
metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
Högskoleexamen ARBA Konstnärlig 
högskoleexamen (2 metai) pripažįstamas 
tik kaip dalinės pirmos (bakalauro) 
pakopos studijos, neteikiančios teisės 
stoti į magistro programas. Tokios 
studijos gali būti pripažintos kaip dalis 
bakalauro studijų programos ir tokiu 
būdu studentas galėtų greičiau nei 
įprastai KSU įgyti bakalauro laipsnį. 
 

 

Tadžikistanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумй 

(свидетельство об общем среднем образовании) 
2. Priedas (табели чамъбасти бахохои азхудкунй) 

prie Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумй 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinisi šsilavinimas.  
 
 
 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 



 
 

Šalis Reikalavimai išsilavinimo dokumentams Priėmimo reikalavimai Pastabos  

3. Dokumentas, teikiantis informaciją apie laikytus centralizuotus 
stojamuosius egzaminus, kuriuos organizuoja ir užduotis rengia 
Nacionalinis testavimo centras (Маркази миллии тестӣ) 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Tarptautinis 
bakalaureatas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Diploma of the International Baccalaureate 
2. Certificate of International Baccalaureate programme results  
3. Prisijungimo prie http://www.ibo.org/ duomenys, kad KSU galėtų 

patikrinti egzaminų rezultatus ARBA kandidatas turi paprašyti 
Tarptautinio bakalaureato organizacijos atsiųsti egzaminų rezultatus 
tiesiogiai KSU el. p. admission@ksu.lt. 

 

Bakalauro studijų programoms 
Jei Certificate of International 
Baccalaureate programme results yra 
išduotas be Diploma of the International 
Baccalaureate, kandidatas neturi teisės į 
aukštąjį mokslą. 

 

Turkija 

Bakalauro studijų programoms 
1. Lise Diplomasi 
2. Diplomo priedas (transkriptas), kuriame pateikta informacija apie 

paskutiniuosius 4 mokslo metus 
3. YKS (nuo 2018), YGS ir/arba LYS egzaminų arba anksčiau 

organizuotų centralizuotų priėmimo egzaminų rezultatai 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (12 metų). YGS 
egzaminų resultatai ne mažiau nei 180 
taškų. 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Lisans Diplomasi – 4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

Turkmėnistanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Şahadatnama orta blim hakynda (Аттестат о полном среднем 

общем образовании ar kitas lygiavertis dokumentas) 
 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (bent 11 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji egzaminai. 
 

 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau. 

http://www.ibo.org/
mailto:admission@ksu.lt


 
 

Šalis Reikalavimai išsilavinimo dokumentams Priėmimo reikalavimai Pastabos  

Magistro studijų programoms 
1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis – 4 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

Ukraina 

Bakalauro studijų programoms 
1. Aтeстат прo повну загальну серeдню освiту 
2. Додаток до атестата 

 
 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (bent 11 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji valstybiniai 
egzaminai. 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalauro laipsnis (3-4 metai) 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 

 

 

Uzbekistanas 

Bakalauro studijų programoms 
1. Ўрта маълумот тўгрисида Шаходатнома (Аттестат о 

полном среднем общем образовании) 
2. ўзлаштириш бўйича якуний бахолартабели 

prie Ўрта маълумот тўгрисида Шаходатнома 
3. Dokumentas, teikiantis informaciją apie laikytus centralizuotus 

stojamuosius egzaminus Uzbekistane, kuriuos organizuoja 
Valstybinis testavimo centras (Государственного центра 
тестирования (ГЦТ)) 

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedas 

 

Bakalauro studijų programoms 
Vidurinis išsilavinimas (11-12 metų).  
Centralizuotų egzaminų stojant į 
Uzbekistano aukštąsias mokyklas 
rezultatai turėtų atitikti bent minimalius 
konkrečių metų reikalavimus. 
 
 
 
 

 
Magistro studijų programoms 
Bakalavr Diplomi – 3-5 metai. 
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

Šios šalies kvalifikacijų 
pripažinimas gali užtrukti 
šiek tiek ilgiau 
stojantiems į magistro 
programas. 

Vokietija 
Bakalauro studijų programoms 

1. Zeugnis der Allgemeinen Hochsculreife 
 

Bakalauro studijų programoms 
Vdurinis išsilavinimas (12-13 metų) ir 
sėkmingai išlaikyti baigiamieji egzaminai. 

 



 
 

Šalis Reikalavimai išsilavinimo dokumentams Priėmimo reikalavimai Pastabos  

 

 
Magistro studijų programoms 

1. Aukščiau minėti dokumentai 
2. Bakalauro diplomas 
3. Diplomo priedėlis 

 

 
Magistro studijų programoms 
Bakkalaureus/Bachelor Diplom (FH)-Grad 
– 3-4 metai.  
Stojantieji į teisės magistro programas 
turi būti įgiję bakalauro laipsnį teisės 
srityje. 
 

 

  



 
 
Akademinis pripažinimas 
Visos užsienyje įgytos kvalifikacijos turi būti akademiškai pripažintos. Akademinis pripažinias reiškia kvalifikacijos akademinės vertės nustatytmą, 
pvz., ar užsienio kvalifikacija iš esmės atitinka panašios kvalifikacijos Lietuvoje akademinius reikalavimus. Jis vykdomas pagal Lisabonos pripažinimo 
konvenciją ir jos papildomus dokumentus. Konvencijos principai buvo perkelti į mūsų nacionalinę teisę. 
 
Po įvertinimo kvalifikacija gali būti: 

1. Pripažinta. 
2. Pripažinta suteikiant tik tam tikras teises (pvz., stoti tik į tam tikros krypties studijų programą ir pan.). 
3. Pripažinta tik kartu su papildomais reikalavimais (pvz., papildomos studijos ir pan.). 
4. Nepripažinta. 

 
Pripažinimas priėmimo procese 
Pripažinimas ir atranka yra du skirtingi, tačiau susiję priėmimo procedūros etapai, kai nagrinėjami priėmimo prašymai turinčiųjų užsienyje įgytą 
kvalifikaciją. Pripažinimas orientuojasi į tai, ar stojančiojo kvalifikacija yra pakankama norint patekti į atitinkamą programą, o atrankoje daugiausia 
dėmesio skiriama kitiems, papildomiems, būsimiems studentams keliamiems reikalavimams (pvz., pažymiams, kalbos lygiui ir pan.).  
 
Priėmimo metu nustatomas stojančiojo tinkamumas būti priimtam į konkrečią programą, atsižvelgiant į jo kvalifikacijas. Priėmimo procedūra apima 
šiuos dalykus: 
■ bendrieji reikalavimai – ar stojantysis turi būtinąsias akademines kvalifikacijas, suteikiančias teisę būti priimtam į atitinkamo lygio programas 
(pvz., kvalifikacija, suteikianti teisę stoti į bakalauro studijų programą);  
■ specialieji reikalavimai – ar stojantysis atitinka specifinius priėmimo reikalavimus, pvz., tam tikrą kvalifikacijos profilį, kompetenciją tam tikruose 
dalykuose ar dalykų grupėse (pvz., laipsnį, suteikiantį teisę stoti į teisės magistrantūros programas). 
 
Skirtingų institucijų vaidmenys 
KSU priima sprendimus tiek dėl pripažinimo, tiek dėl priėmimo. Studijų kokybės vertinimo centras prižiūri KSU tik akademinio pripažinimo srityje. 
 
Teisė apskųsti pripažinimo sprendimus 
KSU priimti sprendimai dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo gali būti skundžiami Studijų kokybės vertinimo centro sudarytai 
Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, 
pripažinimo apeliacinei komisijai teikiant apeliaciją. Pasirašyta apeliacija turi būti pateiktas per 14 dienų nuo KSU sprendimo gavimo.  Apeliacijoje 
turi būti nurodyta komisijos, kuriai apeliacija yra paduodama, pavadinimas, apeliacijos teikėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, el. pašto adresas, 
kontaktinis telefonas, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, įgaliotosios aukštosios 
mokyklos, kurios sprendimas skundžiamas, pavadinimas, buveinė, skundžiamas sprendimas, aplinkybės, kuriomis apeliacijos teikėjas grindžia savo 
reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, pridedamų dokumentų, jeigu tokie teikiami, sąrašas, apeliacijos surašymo vieta ir data. Prie apeliacijos 
pridedama skundžiamo sprendimo dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo kopija.  
Tačiau jei kvalifikacija buvo pripažinta, bet pareiškėjas nebuvo priimtas į KSU, tai nėra Studijų kokybės vertinimo centro kompetencijoje.   
 



 
 
Teisės aktai 

Europos Tarybos ir UNESCO kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo Europos regiono valstybėse konvencija (Lisabonos 
pripažinimo konvencija)  

Mokslo ir studijų įstatymas  

Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, 
vertinimo metodika  

 
 
Daugiau informacijos apie akademinį pripažinimą rasite Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje.  
 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9EFD5D1A2E34
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C595FF45F869/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.35E3F6DE6B74/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.35E3F6DE6B74/asr
https://www.skvc.lt/default/lt/

