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PRIĖMIMO Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO PROFESINES 

PEDAGOGINES STUDIJAS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Studentų priėmimo į Lietuvos sporto universitetą (toliau Universitetas) 2022 m. taisyklės (toliau 

– Taisyklės) nustato tvarką, pagal kurią stojantieji 2022–2023 mokslo metais priimami į profesines 

fizinio ugdymo pedagogo studijas.  

2. Į šias studijas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) sporto krypties ir 

ugdymo mokslų studijas ir ketinantys dirbti bendrojo ugdymo ar neformaliojo švietimo įstaigose 

fizinio ugdymo dalyko mokytoju. Baigus profesines studijas, asmenims suteikiama pedagogo 

kvalifikacija (atitinkanti 6 kvalifikacijos sandaros lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535) ir 

išduodamas kvalifikaciją liudijantis Studijų pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti fizinio ugdymo 

pedagogu ugdymo įstaigose. 

3. Taisyklės reglamentuoja priėmimą į 1 metų trukmės nuolatinės formos valstybės 

nefinansuojamas studijas. 

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS 

 

3. Prašymas ir reikalingi dokumentai į profesines studijas pateikiami ir priimami internetu pagal 

nustatytą formą. 

4. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:  

− Aukštojo mokslo baigimo diplomo ir priedėlio kopijos;  

− Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;  

− Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra 

ta pačia pavarde ar vardu;  

− Sumokėto registracijos mokesčio kvito kopija arba atlikto pavedimo (elektroninės 

bankininkystės pagalba) dokumento kopija;  

− Kiti dokumentai (pažymos apie darbą mokykloje, baigtas gretutines studijas);  

5. Registruojantis reikia sumokėti 50 € mokestį. Registracijos mokestis bus įskaičiuotas į studijų 

kainą. Mokestis negrąžinamas.  

Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:  

https://is.lsu.lt/prasymai/kurti_prasyma/450


Lietuvos sporto universitetas 

AB SEB LT04 7044 0600 0332 5574, įmokos kodas 001 

Mokėjimo paskirtis – Stojimo į Profesines pedagogines studijas registracijos mokestis, vardas, 

pavardė. 

 

III.STUDIJŲ KAINA 

6. 2022 m. norminė profesinių pedagoginių studijų kaina - 2740 eurų metams. 

 

IV.PRIĖMIMO ORGANIZAVIMO ETAPAI 

 

7. Priėmimo į 2022 -2023 mokslo metų valstybės nefinansuojamas nuolatinės formos profesines 

studijas etapai (1 lentelė): 

1 lentelė 

Priėmimo etapai Datos ir terminai 

Prašymų priėmimas internetu Iki 2022 m. rugpjūčio 24 d. 

d.  

Iki 24 val.  

Motyvacijos vertinimas 

(dalyvavimas privalomas) 

 

2022 cm. Rugpjūčio 29 d.  Nuotoliniu būdu, 

prisijungimo adresas ir 

motyvacijos konkretus 

laikas bus išsiųstas 2022 

m. rugpjūčio 26 d. 

kiekvienam asmeniškai 

elektroniniu paštu*  

Sutarčių pasirašymas internetu, esant 

galimybei atvykti į universitetą.  

Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  Iki 12 val.  

 

* Motyvacijos vertinimas vyks nuotoliniu būdu, stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos 

vertinime nurodytu jiems laiku, prisijungus pagal pateiktą nuorodą internete. Pretendentai turi 

prasitestuoti savo kompiuterį, turėti tinkamą interneto ryšį, naudoti vaizdo kamerą ir ausines, kad 

dalyvavimas motyvaciniame atrankos pokalbyje būtų kokybiškas.  

Apie motyvacijos vertinimą plačiau galite rasti: https://bakalauras.lamabpo.lt/motyvacijos-

vertinimas/ 
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