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PATVIRTINTA 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Senato 2016 m. kovo 9 d. 
nutarimu Nr. 2-10 

 
 

INDIVIDUALIŲJŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Individualiųjų studijų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Vytauto Didžiojo universiteto 
(toliau – Universitetas) statutu, Universiteto studijų reguliaminu ir kitais studijas 
reglamentuojančiais teisės aktais.   

2. Individualiosios studijos – tai artes liberales studijų principais grįstos ir kuratorystės pagrindu 
vykdomos studijos, skirtos papildomoms žinioms ir gebėjimams įgyti, tolesnei akademinei ar 
profesinei veiklai pasirengti. Individualiosios studijos vykdomos pagal studento poreikius, polinkius 
ir galimybes sudarytą papildomą studijų planą, kuris nėra studento studijuojamos pagrindinės 
studijų programos dalis.  

3. Individualiųjų studijų planas – kiekvienam studentui atskirai kuratoriaus (vadovo) sudarytas 
studijų planas, kuriame numatomi užsibrėžtiems tikslams pasiekti reikalingi studijų dalykai, 
tiriamieji projektai, moksliniai tyrimai ir specialieji kursai.  

4. Individualiųjų studijų kuratorius (tutorius) – profesorius, tarptautinio lygio mokslo tyrėjas ar 
pripažintas menininkas, patyręs pedagogas. Kuratorius (tutorius) konsultuoja studentą akademiniais 
klausimais, padeda susidaryti individualiųjų studijų planą, vadovauja studento moksliniams 
tyrimams, projektams, dalijasi savo patirtimi ir sudaro sąlygas studentui siekti užsibrėžtų tikslų. 

5. Individualiąsias studijas organizuoja Academia cum laude ir fakultetai.  
6. Academia cum laude – tai aukščiausio lygio mokslininkų ir tyrėjų grupė, kuriai vadovauja 

bendru narių sutarimu 3 metų kadencijai išrinktas vadovas. Narius, t. y. kuratorius (kuratorius), 
akademijai teikia fakultetai. Akademijos nariai taip pat turi būti atsakingi už aukščiausio lygio 
mokslo, meno ir visuomenei aktualių diskusijų bei renginių organizavimą, sudaryti sąlygas 
studentams bendrauti su žymiais pasaulio mokslo, meno ir politikos atstovais. Ši grupė veikia 
remdamasi Universitete jau egzistuojančia mokslo klasterių suformuota praktika.   

7. Academia cum laude tikslas – sukurti sąlygas studentams išbandyti įvairius akademinius ir 
kultūrinius derinius, siekiant ne greitos specializacijos, bet galimybės mąstyti plačiau ir 
tarpdalykiškai – tarpdalykines sąveikas garantuotų įvairių mokslo krypčių deriniai.  

 
II.  INDIVIDUALIŲJŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO PROCESAS 

 
8. Individualiosiose studijose, vadovaujamose kuratoriaus (tutoriaus), studentas studijuoja 

lygiagrečiai su pagrindine studijų programa, studijuodamas pagal sudarytą planą pasirinktus studijų 
dalykus, dalyvaudamas kartu su kuratoriumi (tutoriumi) mokslinėje veikloje, konferencijose ir 
rengdamas projektus, atlikdamas mokslinius ir kitus tyrimus. 

9. Individualiųjų studijų planą studentui individualiai sudaro kuratorius (tutorius), įvertinęs 
studento poreikius ir polinkius, užsibrėžtus įgyvendinti tikslus. Individualiųjų studijų planas 
sudaromas iš Universitete dėstomų studijų dalykų ir numatomų tiriamųjų projektų, mokslinių 
tyrimų bei specialiųjų kursų. Ne daugiau kaip 50 proc. individualiųjų studijų apimties gali sudaryti 
Universitete dėstomi, studento studijuojamai studijų programai nepriklausantys studijų dalykai. 
Individualiųjų studijų apimtis siekia nuo 40 iki 60 ECTS kreditų.  

10. Individualiąsias studijas pirmosios pakopos studentai studijuoja nemokamai.  
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11. Pradėti studijuoti individualiosiose studijose gali pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
studentai nuo antro semestro, bet ne vėliau kaip nuo šešto studijų semestro. Studentas nemokamai 
tęsti ir baigti individualiąsias studijas gali studijuodamas Universiteto magistrantūros studijose. Jei 
studentas nebaigė individualiųjų studijų kartu su pagrindine pirmosios pakopos studijų programa, 
jam nesuteikiamas individualiųjų studijų pažymėjimas.  

12. Į individualiąsias studijas atrenkami tik motyvuoti ir tokioms studijoms pasirengę studentai 
konkurso būdu.. Studentų atranką organizuoja Academia cum laude. Atranką vykdo Academia cum 

laude narių grupė, sudaryta iš 7–10 daugumos sprendimu išrinktų kuratorių (tutorių) bei studentų 
atstovo, atsižvelgiant į pateiktų studentų prašymų tematikas. Atrankos grupė renkama vieniems 
metams, kiekvienų akademinių mokslų metų pradžioje. Studentų atranka vykdoma kiekvieno 
semestro pradžioje, per pirmąją semestro savaitę. Atrankos kriterijai: motyvacinis laiškas ir 
pokalbis, paskutinio semestro pažymių vidurkis.  

13. Fakultetai iš anksto skelbia kuratorių (tutorių) ir jų mokslinės veiklos sričių sąrašą. 
Kiekvienas fakultetas, atsižvelgęs į mokslinės, pedagoginės bei visuomeninės veiklos rezultatus ir 
tarptautinį pripažinimą, akademijai gali pasiūlyti 1–5 kuratorius (tutorius). Siūlomų kandidatų 
skaičius priklauso nuo fakultete vykdomų skirtingų mokslo krypčių skaičiaus. Vienas kuratorius 
(vadovas) gali vadovauti ne daugiau kaip 5 studentams. Kuratoriaus (tutoriaus) darbas prilyginamas 
individualioms konsultacijoms ir specialiajam kursui.  

14. Studentai, ketinantys studijuoti individualiosiose studijose, teikia prašymą Academia cum 

laude vadovui dalyvauti konkurse, nurodydamas kuratorių (tutorių). Prašyme studentas gali 
nurodyti kelis kuratorius (tutorius) prioriteto principu. Studentus Academia cum laude gali 
rekomenduoti ir fakultetų dekanai.  

15. Konkurso būdu atrinkti studentai į individualiąsias studijas priimami per dvi pirmąsias 
semestro savaites rektoriaus įsakymu, Academia cum laude vadovo teikimu. 

16. Į individualiąsias studijas priimtiems studentams kuratorius (tutorius) turi parengti 
individualiųjų studijų planą visam studijų laikotarpiui. Planą tvirtina Academia cum laude vadovas. 
Į einamojo semestro individualiųjų studijų dalykus studentai įregistruojami per pirmąsias 2 
semestro savaites prašymu, suderinus su fakulteto dekanu. Prašymas pateikiamas Akademinių 
reikalų tarnybai.  

17. Studijų planas gali būti keičiamas Academia cum laude vadovo leidimu iki einamojo 
semestro pradžios.   

18. Individualiųjų  studijų programos dalykų įvertinimai įskaitomi į semestro vidurkį ir įrašomi į 
diplomo priedėlį.  

19. Studentas, norintis nutraukti individualiąsias studijas, pateikia prašymą Academia cum laude 
vadovui. Studentas iš individualiųjų studijų išbraukiamas rektoriaus įsakymu, Academia cum laude 
vadovo  teikimu.  

20. Baigus individualiąsias studijas, studentui išduodamas studijas liudijantis pažymėjimas. 
21. Individualiųjų studijų pažymėjimas, liudijantis baigtas studijas, išduodamas rektoriaus 

įsakymu Academia cum laude vadovo teikimu. Pažymėjimas įteikiamas kartu su diplomu ir 
diplomo priedėliu akademiniame kalendoriuje numatytu laiku. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
22. Individualiųjų studijų organizavimo tvarkos aprašu privalo vadovautis studentai, 

individualiąsias studijas organizuojantys Universiteto akademiniai padaliniai, Academia cum laude ir 
Akademinių reikalų tarnyba. 

 
 


