
1. Pakviestųjų studijuoti priėmimo įforminimas 
 
 

1.1. Atvykęs į Alytaus kolegiją pakviestas joje studijuoti asmuo Alytaus kolegijos 
priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikia šių dokumentų originalus: 

• asmens tapatybės kortelę arba pasą;  
• asmens fotonuotrauką; 
• brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą 

liudijančius dokumentus (originalus); 
• Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu 

jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti); 
• pažymas apie perlaikytus ir papildomai laikytus brandos egzaminus; 
• diplomą ir jo priedėlį (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla); 
• Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne 

Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
• visus kitus papildomus išsilavinimą liudijančius dokumentus; 
• tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai 

įrodančius dokumentus, suteikiančius teisę gauti papildomų balų; 
• dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai 

yra ta pačia pavarde; 
• sumokėto studijų registravimo mokesčio kvitą. Registracijos mokestis – 120 Lt.  
Sąskaitos rekvizitai:  
Gavėjas: Alytaus kolegija  
Įmonės kodas: 111965327 
Gavėjo bankas: AB „Citadele“ bankas Alytaus filialas  
Banko kodas: 72900  
Atsiskaitomoji sąskaita: LT437290000001700144 

1.2. Registracijos įmoka negrąžinama. 
1.3. Nuo registracijos įmokos atleidžiami: 

• asmenys, gimusieji 1987 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba 
kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų namų auklėtiniai; 

• neįgalieji, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis. 
1.4. Neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30–50 proc. darbingumo lygis, registracijos 

įmoka sumažinama 50 proc.  
1.5. Alytaus kolegijoje būsimai studento bylai formuoti paliekamos visų pateiktų 

dokumentų kopijos (jas patvirtina Alytaus kolegijos įgaliotas asmuo) arba notaro patvirtinti jų 
nuorašai. Kopijos gali būti parengtos iš anksto arba daromos dokumentų įforminimo metu. 

1.6. Priėmimo į Alytaus kolegiją faktas įforminamas Alytaus kolegijos ir studento 
pasirašoma studijų sutartimi. 

1.7. Alytaus kolegijos būsimieji studentai, jei jiems reikia, gali parašyti prašymą 
skirti bendrabutį. 

1.8. Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų 
sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą. 
 


