
Moksleivi,

Kviečiame Tave dalyvauti išankstiniame priėmime į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą, ir 
rezervuoti vietą universitete dar prieš egzaminus.

Stojant išankstinio priėmimo metu:

Kaip dalyvauti išankstiniame priėmime?

Registracija į ISM išankstinį priėmimą vykdoma el. priėmimo sistemoje, adresu https://my.ism.lt. 
Pildant paraišką reikia pateikti šiuos dokumentus:

• 10-12 kl. metinių pažymių išrašą, pasirašytą mokyklos vadovo.
• Pažymėjimus/diplomus, pridedančius papildomų balų.
• Motyvacinį laišką.
• Paso/ID kortelės kopiją.

Visi stojantieji gegužės pirmąją savaitę bus kviečiame dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose. 

Išankstinis priėmimas vyksta nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d.

ISM siūlomos studijų finansavimo galimybės išankstinio priėmimo metu:

Didesnė tikimybė gauti studijų stipendiją (stipendijos dengia 25 proc., 50 proc., 100 proc. studijų 
kainos). Stipendijos, dengiančios 25 proc. studijų kainos, yra teikiamos TIK išankstinio priėmimo 
metu, dar prieš valstybinių egzaminų rezultatų paskelbimą.

Galėsi dalyvauti matematikos valstybinio egzamino parengiamuosiuose kursuose su mokytojais 
iš Vilniaus bei Šiaurės licėjaus, ir ISM universiteto dėstytoja.

Jau pirmame kurse galėsi susipažinti su prestižinėmis Lietuvos ir užsienio įmonėmis - ISM 
studentus dienos vizitui kviečia būsimieji darbdaviai: „Coca-Cola“, „Bitė“, „Civitta“, „Nestle“, 
„CargoGo“, „Tesonet“, „Revolut“, „Microsoft“, „Auga“, „Adform“ ir kt.).

Priėmimo komisija vertins ne tik akademinius rezultatus, bet ir tavo motyvaciją.

Iš anksto pažinsi universitetą bei turėsi galimybę iki rudens pakeisti studijų programą.
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ISM 100 Talentų programos stipendija, su kuria studentai studijuoja visiškai nemokamai. 
Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui. Tik stojantys išankstinio priėmimo gali gauti 
palankesnes sąlygas užsitikrinti šią stipendiją.
ISM stipendija dengianti iki 50 proc. studijų kainos. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, 
ją galima gauti tik stojant išankstinio priėmimo metu.
ISM skatinamoji-socialinė stipendija. Stipendija skiriama tiems, kurių šeimos pajamos vienam 
nariui per mėnesį neviršija 642 Eur. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia visą 
studijų kainą. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į šeimos finansinę padėtį, aktyvią visuomeninę 
veiklą, o mokyklos pažymių vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7. Į šią stipendiją gali pretenduoti tik 
stojantys išankstinio priėmimo metu.

Nori sužinoti daugiau apie studijas universitete, siūlomas
programas ir finansavimo galimybes? Registruokis į
asmeninę konsultaciją bs@ism.lt, +37061149252.
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https://my.ism.lt/Account/Login?ReturnUrl=%2F



