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GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, VDU studijų reguliaminu ir kitais studijas
reglamentuojančiais teisės aktais.
Gretutinių studijų programas rengia studijas vykdantys padaliniai, tvirtina fakultetų tarybos.
Gretutinės studijų programos sudaromos iš konkrečios studijų krypties pirmosios pakopos ar
vientisųjų studijų programose dėstomų dalykų.
Jei studijų programoje suprojektuotos, t. y. studijų programose numatytos ir nurodytos
gretutinės krypties studijos (įskaitant ir pedagogikos gretutines studijas, skirtas pedagogo
kvalifikacijai įgyti), joms skiriama 60 kreditų. Jei studijų programoje nenumatytos gretutinės
krypties studijos ir studentai renkasi gretutines studijas ne pagal studijų programą, tokių
studijų apimtis ne didesnė nei 40 kreditų.
Kaip gretutinių studijų programos dalykai gali būti įskaitomi pagrindinėje programoje
studijuoti universitetiniai artes liberales studijų dalykai.
Studentas, laisvai pasirinkęs studijuoti gretutines studijas, universitetinių artes liberales B
grupės studijų dalykams skirtus kreditus (16 ECTS) naudoja šioms studijoms.
Baigus gretutines studijas išduodamas studijas liudijantis pažymėjimas.
II.

8.

9.

10.
11.

BENDROSIOS NUOSTATOS

GRETUTINIŲ PROGRAMŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS STUDENTAMS

Jei studijų programoje nenumatyta, studentas gali laisvai pasirinkti gretutines studijas iš
akademiniais mokslo metais siūlomų gretutinių studijų programų sąrašo. Vieną pasirinktą
gretutinių studijų programą studentas studijuoja nemokamai. Antrą ir daugiau gretutinių
studijų programų modulių studentas gali studijuoti klausytojo statusu už studijas
susimokėdamas.
Studijų programoje numatytos gretutinės krypties studijos vyksta pagal studijų programoje
numatytą studijų planą. Jei studijų programoje nenumatyta ir studentas gretutines studijas
renkasi laisvai, pradėti gali nuo bet kurio semestro, atsižvelgdamas į galimybes laiku jas
užbaigti.
Gretutinę studijų programą studijuoti gali pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai.
Nemokamai tęsti ir baigti šias studijas gali ir studijuodamas antrosios pakopos studijose.
Studentas, norintis pasirinkti gretutines studijas, turi teikti prašymą fakulteto, kuriame
studijuoja, dekanui. Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki registracijos į kito semestro
studijų dalykus pradžios.
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Studentas, pasirinkęs studijuoti gretutinę studijų programą, kreipiasi į programą kuruojantį
padalinį ir suderina gretutinės studijų programos dalykų studijavimo eiliškumą.
Į gretutinės studijų programos dalykus (kai gauna leidimą studijuoti ir suderina su gretutines
studijas kuruojančiu padaliniu) studentas registruojasi bendra registracijos į studijų dalykus
tvarka. Gretutinių studijų programų dalykų užsiėmimų laikas ir vieta skelbiama bendrame
studijų tvarkaraštyje.
Į gretutines studijas studentas priimamas per pirmąsias dvi semestro savaites rektoriaus
įsakymu ir fakulteto, kuriame studijuoja studentas, dekano teikimu.
Studentas, turintis skolą iš gretutinės studijų programos dalyko ir jį kartojantis, privalo mokėti
pagal rektoriaus patvirtintą mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarką. Mokestis
skaičiuojamas pagal dalyko apimtį ir kredito kainą, kuri nustatoma pagal tai, kuriai studijų
krypčiai dalykas priklauso, ir pagal studento sutartį su Universitetu.
Gretutinių studijų programos dalykų įvertinimai įskaitomi į semestro vidurkį ir įrašomi į
diplomo priedėlį.
Studentas akademinių atostogų metu gali studijuoti gretutinių studijų programos dalykus
klausytojo statusu.
Studentas, norintis nutraukti gretutines studijas, pateikia motyvuotą prašymą savo fakulteto
dekanui. Studentas iš gretutinių studijų išbraukiamas rektoriaus įsakymu, dekanu teikimu.
Nutraukęs gretutines studijas ir turintis akademinių skolų iš gretutinės studijų programos
dalykų, turi jas likviduoti pakartotinai studijuodamas tą patį dalyką ar pasirinkęs bet kurį kitą
dalyką iš universitetinių artes liberales studijų dalykų sąrašo ir sumokėjęs nustatyto dydžio
mokestį pagal rektoriaus patvirtintą mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarką.
Studentas, nutraukęs gretutines studijas ir norintis jas atnaujinti, rašo prašymą, kaip nurodyta
11 punkte, ir tos pačios gretutinės studijų programos studijas tęsia nemokamai.
Studentas, nutraukęs gretutines studijas ir norintis studijuoti kitą gretutinę studijų programą,
privalo mokėti už naujai pasirinktos gretutinės studijų programos kreditus, kuriuos jau yra
išnaudojęs nutrauktoje gretutinėje studijų programoje.
Gretutinės studijų programos pažymėjimas, liudijantis baigtas studijas, išduodamas rektoriaus
įsakymu ir dekano teikimu. Pažymėjimas įteikiamas kartu su diplomu ir diplomo priedėliu
akademiniame kalendoriuje numatytu laiku.
III. GRETUTINIŲ PROGRAMŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS KLAUSYTOJAMS

23.

27.

Gretutinių studijų programų klausytojas:
23.1. asmuo, neturintis VDU studento statuso ir studijuojantis gretutinę studijų programą;
23.2. VDU studentas, pasirinkęs studijuoti antrą ir daugiau gretutinių studijų programų;
23.3. VDU studentas, esantis akademinėse atostogose ir studijuojantis gretutinės studijų
programos dalykus;
23.4. kitų universitetų studentai.
Klausytojas moka už visus gretutinės studijų programos kreditus. Mokestis skaičiuojamas
pagal tai: kuriai studijų krypčiai pasirinkti gretutinių studijų programos dalykai priklauso ir
nuo klausytojo sutarties su Universitetu pasirašymo datos.
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28.

29.

30.

Klausytojas, pasirinkęs studijuoti gretutinę studijų programą, kreipiasi į programą kuruojančio
padalinio atsakingą darbuotoją ir suderina gretutinės studijų programos dalykų studijavimo
eiliškumą.
Klausytojas, norintis studijuoti gretutines studijas, turi pateikti prašymą Studijų departamentui
dėl leidimo klausyti pasirinktus gretutinės krypties studijų dalykus pagal individualų studijų
planą. Prašymai priimami kiekvieno semestro pirmąsias dvi savaites. Sumokėjęs apskaičiuotą
studijų mokestį už pasirinktus studijų dalykus ir rektoriaus įsakymu priimtas klausytojas
pasirašo sutartį su Universitetu.
Gretutinės studijų programos pažymėjimas, liudijantis baigtas studijas, išduodamas rektoriaus
įsakymu ir dekano teikimu. Pažymėjimas įteikiamas kartu su akademine pažyma.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31.

Šiuo Aprašu privalo vadovautis visi Universiteto padaliniai, vykdantys ir administruojantys
šias studijas.
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