PATVIRTINTA
LSMU Senato 2010 m. spalio 29 d.
Nutarimu Nr.2-06
68 straipsnio pataisa patvirtinta
LSMU Senato 2011 m. kovo 25 d.
Nutarimu Nr. 7-05

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PIRMOSIOS IR ANTROSIOS
PAKOPŲ BEI VIENTISŲJŲ STUDIJŲ REGLAMENTAS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau - LSMU arba Universitetas) pirmosios ir
antrosios pakopos bei vientisųjų studijų reglamentas parengtas vadovaujantis šiais teisės
aktais:
1.1.Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandţio 30 d. Nr. XI-242;
1.2.Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statutas, Lietuvos Respublikos Seimo 2010m.
birţelio 30d. nutarimo Nr. XI-973 2 priedėlis;
1.3.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl asmens, studijuojančio valstybės
finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2009m.
spalio 7 d. Nr. 1266;
1.4.Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų
dalies grąţinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudţetą tvarkos aprašo patvirtinimo”,
2009m. rugsėjo 30 d. Nr. 1228;
1.5.Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas “Dėl laipsnį suteikiančių
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalvimų aprašo patvirtinimo”,
2010m. balandţio 10d. NR. V-501;
1.6.Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas “Dėl magistrantūros studijų
programų bendrųjų reikalvimų aprašo patvirtinimo”, 2010m.birţelio 3d. Nr. V-826;
2. Universitete vykdomos trijų pakopų universitetinės laipsnį suteikiančios studijų programos,
kurias baigus suteikiamas bakalauro (pirmosios pakopos studijos), magistro (antrosios
pakopos studijos bei vientisosios studijos) kvalifikacinis laipsnis ir/arba profesinė
kvalifikacija ir mokslo daktaro laipsnis (trečiosios pakopos studijos – doktorantūra), bei
laipsnio nesuteikiančios studijų programos (rezidentūra). LSMU pirmosios ir antrosios pakopų
bei vientisųjų studijų reglamentas (toliau – reglamentas) reguliuoja pirmosios, antrosios
pakopos ir vientisąsias studijas.
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I.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Akademinis įsiskolinimas – iki šio reglamento 72 straipsnio numatytų terminų
neišlaikyta/ nelaikyta įskaita ar/ir egzaminas.
4. Antrosios pakopos studijos (magistrantūra) – magistro kvalifikacinį laipsnį suteikiančios
universitetinės studijų programos.
5. Baigiamasis darbas (diplominis projektas) – studijų pasiekimus – ţinias ir gebėjimus,
reikalingus aukštojo universitetinio mokslo kvalifikacijai įgyti, – apibendrinantis darbas.
6. Dalykas – studijų vienetas, kuris savo turiniu ir apimtimi paprastai prilygsta vienai
disciplinai.
7. Dalinės studijos – studento mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią ţinių bei
gebėjimų, kurie įvertinami bei patvirtinami paţymėjimu.
8. Egzaminas – studijų plane numatytas studento ţinių bei įgūdţių tikrinimas ir vertinimas
baigus dalyko ar modulio studijas (dalyko/modulio egzaminas) arba visą studijų programą
(baigiamasis egzaminas).
9. Ištęstinė studijų forma – visų laipsnį suteikiančių studijų
pakopų programų
organizavimo forma, kurios trukmė ne daugiau kaip pusantro karto ilgesnė uţ studijų
nuolatine forma trukmę; ištęstinės studijų formos vienų metų apimtis turi būti ne didesnė kaip
45 kreditai;
10. Įskaita – studijų plane numatytas įvertinimas baigus dalyko ar modulio programos dalį
(tarpinė įskaita) arba viso dalyko studijas (baigiamoji įskaita - įstojusiesiems iki 2010m.)
11. Klausytojas – asmuo, studijuojantis pagal neformaliojo švietimo programas arba atskirus
studijų dalykus pagal sutartį, nustatančią šių studijų sąlygas bei klausytojo teises ir pareigas.
12. Kompleksinis egzaminas – studijų plane numatytas iš teorinės ir praktinės dalies
susidedantis studento ţinių bei įgūdţių tikrinimas ir vertinimas baigus dalyko ar modulio
studijas. Kompleksinio egzamino vykdymo tvarką nustato fakulteto taryba.
13. Modulis – iš kelių turinio poţiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis,
turinti apibrėţtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; maţiausia galima modulio
apimtis – 10 kreditų.
14. Nepažangus studentas – studentas, turintis akademinių įsiskolinimų.
15. Nuolatinė studijų forma - pagrindinė visų laipsnį suteikiančių studijų pakopų programų
organizavimo forma, kurios vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne maţiau kaip
45 kreditai
16. Pažangus studentas- studentas, neturintis akademinių įsiskolinimų.
17. Pirmosios pakopos studijos – bakalauro kvalifikacinį laipsnį suteikiančios
universitetinės studijų programos.
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18. Probleminės studijos – modulių pagrindu vykdoma studijų sistema, kurios metu grupinio
problemų sprendimo metodu įgyjamos apibendrintos ţinios ir įgūdţiai.
19. Semestras – studijų laikotarpis, po kurio apibendrinami studijų rezultatai ir sudaromas
studentų, įvykdţiusių šio laikotarpio studijų programą, sąrašas eilės tvarka pagal egzaminų
rezultatų vidurkius .
20. Studijos – asmens, įgijusio
ne ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą
aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą.

mokymasis

21. Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą.
22. Studijų kreditas (toliau - kreditas) – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami
studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1600 valandų atitinka 60 studijų
kreditų.
23. Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių,
studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.
24. Studijų planas – studijų programos turinio išdėstymas studijų metais.
25. Studijų tvarkarštis – studijų plano kontaktinio darbo valandų išdėstymas semestrais,
mėnesiais, dienomis.
26. Studento savarankiškai atliktas darbas (projektas) - dalyko arba modulio teorinių
studijų metu įgytų ţinių ir gebėjimų pritaikymas praktikoje, parengiant ir pristatant
individualiai ar grupėje parengtą studijas vykdančio padalinio nustatytos apimties ir
struktūros darbą .
27. Studijų informavimo sistema (toliau – SIS) – elektroninė sistema, kurios struktūrą,
tvarkymą ir vartojimą nustato SIS reglamentas.
28. Vientisosios studijos - universitetinės magistro kvalifikacinį laipsnį ir/arba profesinę
kvalifikaciją suteikiančios studijų programos, apimančios pirmąją ir antrąją studijų pakopas.
Pirmoji vientisųjų studijų programos dalis priskiriama pirmosios pakopos studijoms, o
likusi dalis priskiriama antrosios pakopos studijoms. Medicinos, odontologijos ir
veterinarijos studijų krypčių vientisosios studijos apima ir būtiną minimalų praktinį
pasirengimą (internatūrą; veterinarinės medicinos programoje - laboratorinę, maisto
higienos ir klinikinę praktikas).
29. Vertinimo kaupiamuoju balu sistema - vertinimo metodika, kai egzamino arba įskaitos
įvertinimo balas (paţymys) susideda iš kaupiamosios dalies, t.y. studijų eigoje gauto
įvertinimo, ir baigiamojo patikrinimo metu gauto įvertinimo sumos.
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II.

BENDROJI DALIS

30. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Baigus skirtingų studijų formų studijų
programas, įgyjamas išsilavinimas yra lygiavertis.
31. Galimi tokie studijų organizavimo būdai:
31.1. dieninis,
31. 2. vakarinis,
31.3. neakivaizdinis,
31.4. nuotolinis.
32. Universiteto studentams leidţiama tam tikrą kursą, semestrą ar dalyką studijuoti kitose
aukštosiose mokyklose. Šių studijų programą ir terminus tvirtina dekano teikimu rektorius (jei
LSMU sutartys ir įsipareigojimai nenumato kitaip). Kai kurių dalykų studijas reglamentuoja
sutartis tarp aukštųjų mokyklų arba tarp pageidaujančio studijuoti asmens ar jį
rekomendavusio juridinio subjekto ir aukštosios mokyklos. Studijos vyksta pagal akademinius
mainus, o viršijus jų kvotą - uţ nustatytą mokestį.

III. STUDIJŲ FINANSAVIMAS
33. Studijos LSMU yra visiškai finansuojamos valstybės, iš dalies finansuojamos ir valstybės
nefinansuojamos.
34. Asmenų, priimtų į Universitetą iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba iki
2009m.), valstybės finansuojamų ir iš dalies finansuojamų vietų skaičių bei studijų įmokų
mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
34.1. iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba iki 2009m.) priimtiems pagrindinių,
vientisųjų ir antrosios pakopos studijų gerai besimokantiems studentams, išskyrus studentus,
nurodytus Mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 8 ir 9 dalyse, laiduojamas nemokamas
mokslas. Gerai besimokančiais studentais, vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 94
straipsnio 5 dalimi, laikomi studentai, kurie neturi akademinių skolų ir kurių studijų dalykų
vertinimo vidurkis per semestrą yra ne maţesnis kaip įvertinimas „aštuoni“ pagal dešimties
balų vertinimo skalę pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą studijų
rezultatų vertinimo sistemą;
34.2. iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba iki 2009m.) priimti pagrindinių,
vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentai, jeigu jų mokymasis neatitinka Mokslo ir
studijų įstatymo 94 straipsnio 5 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų, kiekvieną
semestrą moka studijų įmoką, kuri yra lygi teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos
4 dydţiams;
34.3. pasibaigus semestrui pagal paţangumo rezultatus eilės tvarka sudaromas iki Mokslo ir
studijų įstatymo įsigaliojimo (arba iki 2009m.) priimtų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios
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pakopos studijų studentų sąrašas. Ši eilė lemia studentų paskirstymą į valstybės finansuojamų
ir iš dalies finansuojamų sąrašus.
35. Uţ studijas Universiteto nustatytą studijų kainą moka iki Mokslo ir studijų įstatymo
(arba 2009m.) įsigaliojimo priimti:
35.1. asmenys, studijuojantys pagal tos pačios arba ţemesnės pakopos studijų programą,
kurią jie yra baigę valstybinėje aukštojoje mokykloje, jeigu ne daugiau kaip uţ pusę baigtos
studijų programos kreditų mokėjo visą studijų kainą, išskyrus Vyriausybės nustatytus
atvejus;
35.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų
programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų yra visiškai arba iš
dalies apmokamos valstybės biudţeto lėšomis (jie moka uţ antrąją ir kitas studijų
programas);
35.3. uţsieniečiai, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai
nenustato kitaip;
35.4. asmenys, nepatekę į studijų vietas, į kurias priimamų studentų studijos visiškai arba iš
dalies apmokamos valstybės biudţeto lėšomis.
36. Uţ studijas studijų kainą, proporcingą dalyko apimčiai, moka iki Mokslo ir studijų
įstatymo (arba 2009m.) įsigaliojimo priimti:
36.1. asmenys, studijuojantys nenuosekliai;
36.2. asmenys, kartojantys nuosekliųjų studijų programos atskirus dalykus.
37. 2008m. priimtas toje pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse studijuojantis asmuo
pagal paţangumą prioriteto tvarka gali pretenduoti į Universitete atsiradusią laisvą vietą,
kurioje studijos visiškai ar iš dalies apmokamos valstybės biudţeto lėšomis (toliau – laisva
vieta), jei jis yra:
37.1. tos pačios studijų formos visą studijų kainą mokantis studentas;
37.2. kitos studijų formos visą studijų kainą mokantis studentas.
38. Atsiradusios laisvos vietos uţimamos iki kiekvieno semestro pradţios.
39. Reglamento 37 straipsnis netaikomas 35 straipsnio 35.1., 35.2., ir 35.3. punktuose ir 36
straipsnyje išvardintiems asmenims.
40. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir vėliau) į Universiteto
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas priimti asmenys gali pretenduoti į valstybės
finansuojamas studijų vietas pagal Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 ir 2 dalis.
41. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir vėliau) priimtas asmuo, kurio
pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po pirmųjų dvejų
studijų metų, o ištęstinių studijų atveju – pabaigus pusę studijų programos, netenka valstybės
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finansavimo studijoms, jei atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau
kaip 20 procentinių punktų maţesnis nei aukštosios mokyklos atitinkamos studijų programos
ir formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis.
Valstybės finansavimo netekęs asmuo uţ studijas turi mokėti aukštosios mokyklos nustatytą
studijų kainą.
42. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir vėliau) priimtas asmuo, kurio
studijos yra valstybės finansuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka, turi teisę keisti studijų
programą toje pačioje studijų srityje, neprarasdamas likusios valstybinio studijų finansavimo
dalies, ne didesnės nei tos studijų programos norminė studijų kaina.
43. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir vėliau) priimti valstybės
finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš Universiteto arba nutraukę
studijas, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus, Vyriausybės nustatyta tvarka privalo į
valstybės biudţetą grąţinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti
skirtas lėšas.
44. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir vėliau) į Universiteto
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas priimtiems
asmenims, geriausiai baigusiems pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų
programos) ir likusius studijų metus, Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydţiu gali būti
kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina (kainos dalis, ne didesnė
kaip norminė studijų kaina).
45. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir vėliau) į Universiteto pirmosios
pakopos ir vientisųjų studijų programų valstybės nefinansuojamas vietas priimti asmenys
neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą, jei jie
yra:
45.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba ţemesnės pakopos studijų
programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudţeto
lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
45.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį
suteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų
finansuojamos valstybės biudţeto lėšomis (jie moka uţ antrąją ir kitas studijų programas);
45.3. uţsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus
asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės
valstybių piliečiai, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai
nenustato kitaip;
45.4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.
46. Studentai, mokantys visą studijų kainą ir laikinai išvykę studijuoti į uţsienį, nuo mokesčio
uţ studijas neatleidţiami.
47. Iš Universiteto pašalinus po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (arba 2009m. ir
vėliau) priimtą valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį asmenį arba jam nutraukus
studijas (išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 8 dalyje numatytus atvejus), į
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valstybės finansuojamą studijų vietą Universiteto nustatyta tvarka gali būti perkeliamas toje
pačioje studijų programoje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje
studijuojantis asmuo (išskyrus asmenis, nurodytus reglamento 45 straipsnyje).
48. Studentams gali būti mokamos stipendijos stipendijų skyrimo nuostatų nustatyta tvarka.
49. LSMU gali studijuoti uţsienio valstybių piliečiai, turintys Lietuvoje pripaţintą ne ţemesnį
kaip vidurinį išsilavinimą ir leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Jie gali
uţimti valstybės visiškai ar iš dalies finansuojamas ir nefinansuojamas vietas;
49.1. asmenys, įgiję išsilavinimą uţsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali
būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jei jie yra:
49.1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos Ekonominės
Erdvės valstybių narių piliečiai;
49.1.2. uţsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos Ekonominės Erdvės
narėmis, piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir asmenys be
pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
49.1.3. lietuvių kilmės uţsieniečiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios
atvyko, paţymą patvirtinančią lietuvių kilmę;
49.2. asmenų, įgijusių išsilavinimą uţsienio šalių institucijose ir stojančių į Lietuvos
Respublikos aukštąsias mokyklas bei siekiančių, kad jų studijų kaina būtų apmokama
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis priėmimą nustato uţsienio šalių institucijose
išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų
vietas tvarka;
49.3.uţsieniečiai, priimti studijuoti į valstybės finansuojamas vietas, turi teisę tokiomis pat
sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai gauti stipendijas iš Stipendijų fondo;
49.4. uţsieniečių, atvykusių pagal Švietimo ir mokslo ministerijos koordinuojamas
tarptautines sutartis ir susitarimus, mokėjimo uţ studijas tvarka nustatoma sutartimis ar
susitarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
49.5. uţsieniečiai, nepatekę į valstybės finansuojamas vietas, moka LSMU nustatytą studijų
mokestį, kuris negali būti maţesnis uţ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tos
krypties studijų Lietuvos valstybinėse aukštosiose mokyklose studijų kainą.

IV. STUDIJŲ TVARKA
50. Studijų dėstomoji kalba yra lietuvių. Kitomis kalbomis dėstoma:
50. 1. kai paskaitas skaito ar kitus akademinius uţsiėmimus veda uţsienio aukštųjų mokyklų
dėstytojai ir kitų uţsienio organizacijų specialistai;
50. 2. uţsieniečiams, priimtiems pagal sutartis ir susitarimus;
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50.3. kai to reikia dėl studijų tarptautinių mainų.
51. Studijų tvarką reglamentuoja studijų programų planas ir studijų tvarkaraštis.
52. Studentai studijuoja grupėse pagal studijų tvarkaraštį. Grupes formuoja ir jų skaičių
nustato dekanatas, vadovaudamasis planiniu studentų skaičiumi, Vyriausybės nustatyta tvarka,
taip pat atsiţvelgdamas į studentų uţsienio kalbą ir jos ţinių lygį.
53. Studijuojami dalykai ar moduliai yra:
53.1. privalomieji – bendrieji universitetinių studijų ir pasirinktos studijų krypties dalykai,
sudarantys išsilavinimo pagrindus ir vienodai privalomi visiems studijų programos
studentams; studentas privalo vykdyti šių dalykų/modulių programą nustatytu laiku (pagal
bendrą visiems studentams arba individualų studijų tvarkaraštį);
53. 2. pasirenkamieji – esmingai papildantys bendrąjį universitetinį ir studijų krypties
išsilavinimą; studentas pasirenka dalyką iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo ir privalo įvykdyti
numatytą programą.
54. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos, kurią baigus suteikiamas krypties
(šakos) bakalauro laipsnis, apimtis ne maţesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų, iš jų:
54. 1. ne maţiau kaip 165 kreditus turi sudaryti studijų krypties dalykai;
54. 2. ne maţiau kaip 15 kreditų turi sudaryti bendrieji universitetinių studijų dalykai;
54. 3. ne daugiau kaip 60 kreditų gali sudaryti universiteto nustatyti ir studento pasirenkami
dalykai, skirti gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje (šakoje), arba kitos krypties (šakos)
modulis (moduliai) ar dalykas (dalykai), arba bendrieji universitetinių studijų dalykai,
praktika, taip pat studento laisvai pasirenkami studijų dalykai.
55. Studijų programos, kurią baigus suteikiamas dvigubas pagrindinės studijų krypties (šakos)
ir gretutinės studijų krypties (šakos) bakalauro laipsnis (toliau – dvigubas bakalauro laipsnis),
apimtis turi būti 240 kreditų, iš jų:
55.1. 165 kreditus turi sudaryti pagrindinės studijų krypties dalykai;
55.2. 60 kreditų turi sudaryti gretutinės studijų krypties dalykai;
55. 3. 15 kreditų turi sudaryti bendrieji universitetinių studijų dalykai.
56. Pasirenkamųjų dalykų studijų tvarka:
56.1. pasirenkamųjų dalykų studijos gali būti pradedamos pasibaigus atitinkamų privalomųjų
dalykų/modulių studijoms arba vykdomos visą semestrą pagal sudarytą tvarkaraštį, jei tų
dalykų studijos vyksta ne cikline sistema;
56.2. pasirenkamuosius dalykus katedros/klinikos/institutai registruoja SIS pasirenkamųjų
dalykų administravimo modulyje (toliau – PD) iki balandţio 10 d.; pasirenkamųjų dalykų
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sąrašą patvirtina fakulteto dekanas iki 56.3. ir 56.4.
dalykų pateikimo studentams terminų;

punktuose nustatytų pasirenkamųjų

56.3. pirmųjų mokslo metų pasirenkamųjų dalykų sąrašą dekanatas pateikia studentams iki
rugsėjo 5d.; studentai susipaţįsta su dalyko aprašu ir internetu registruojasi PD bazėje iki
rugsėjo 15 d.; dekanas pavirtina įregistruotų studentų sąrašus ir juos dekanatas pateikia Studijų
centrui ir katedroms /klinikoms/ institutams iki rugsėjo 20d.;
56.4. kitų mokslo metų pasirenkamųjų dalykų sąrašą dekanatas pateikia studentams iki
balandţio 15 d.; studentai susipaţįsta su dalyko aprašu ir internetu registruojasi PD bazėje iki
geguţės 10 d., dekanas pavirtina įregistruotų studentų sąrašus ir juos dekanatas pateikia
Studijų centrui ir katedroms/ klinikoms/institutams iki geguţės 15 d.;
56.5. studentus, laiku neuţsiregistravusius pasirenkamųjų dalykų studijoms arba grįţusius po
akademinių atostogų, dekanas registruoja savo nuoţiūra; dekanas turi teisę, suderinęs su
studentu, per laikotarpį nuo geguţės 10d. iki geguţės 15d., o pirmųjų mokslo metų – nuo
rugsėjo 15 d. iki rugsėjo 20d. koreguoti studento pasirinkimą tais atvejais, kai to reikalauja
sklandus studijų proceso organizavimas (nesusirinkus pakankamam norinčių studijuoti dalyką
studentų skaičiui, studentui pasirinkus per daug kreditų /dalykų ir pan.).
57. Studijų tvarkaraščiai:
57.1. kitų mokslo metų studentų grupių studijų tvarkaraščiai, juos suderinus su katedromis
/klinikomis/ institutais ir fakulteto, kuriame vykdoma studijų programa, dekanu, sudaromi
Studijų centre iki rugpjūčio 1d.; studijų tvarkaraščio vykdymas yra privalomas visoms
katedroms /klinikoms/ institutams ir studentams. Studijų proceso metu jokie tvarkaraščio
keitimai neleidţiami;
57.2. studento pasiekimų vertinimas: tarpinė įskaita, baigiamoji įskaita (įstojusiems iki 2010
m.), egzaminas, studento savarankiškai atliktas darbas (projektas) vykdomas tik tvarkaraštyje
numatytu laiku;
57.3. leidimą studijuoti pagal individualųjį studijų tvarkaraštį išduoda fakulteto dekanas, gavęs
motyvuotą studento prašymą; individualių dalyko studijų tvarkaraščius studentas derina su
katedra /klinika/ institutu, juos patvirtina dekanas; studijuoti pagal individualųjį studijų
tvarkaraštį gali tik paţangus studentas.
58. Mokslo metai skirstomi semestrais; rudens semestro trukmė – nuo rugsėjo 1d. iki sausio
31d., pavasario semestro trukmė – nuo vasario 1d. iki birţelio 30d.

V. STUDENTO PASIEKIMŲ VERTINIMAS
59. Studento ţinios ir įgūdţiai vertinami studijuojant dalyką/ modulį ir baigus jo studijas.
Studijuojant dalyką/ modulį, vertinimo formos yra koliokviumas, praktikos darbų gynimas,
kontrolinis darbas, kursinis darbas, ligos istorija ir kitos, iš kurių formuojamas kaupiamasis
balas, ţiniaraštyje ir studijų knygelėje įforminamas „atlikta“. Baigus dalyko/modulio studijas,
vertinimo formos yra tokios: įskaita, (įstojusiems iki 2010m.) egzaminas, studento
savarankiškai atliktas darbas (projektas). Šių vertinimų formas ir jų turinį planuoja katedra
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/klinika/ institutas ir supaţindina studentus prieš pradedant dalyko dėstymą. Anksčiau ar kitoje
studijų programoje išlaikyti egzaminai arba įskaitos gali būti įskaitomi, jeigu dalyko/ modulio
programa iš esmės nesiskiria. Tokiu atveju ţiniaraštyje ir studijų knygelėje paţymima, kur ir
kada tas dalykas/ modulis studijuotas ir koks jo įvertinimas. Pasibaigus semestrui, turintis
akademinių įsiskolinimų studentas laikomas nepaţangiu ir moka nustatytą mokestį uţ
pakartotinas studijas. Pakartotinos studijos neapmokestinamos, jeigu dalyko/ modulio studijų
programos reikalavimai neįvykdyti dėl ligos ar kitų svarbių prieţasčių.
60. Anksčiau studijuoti dalykai įskaitomi vadovaujantis Studijų rezultatų įskaitymo tvarka;
įskaitytų dalykų įvertinimai suvedami į ankstesnių studijų įskaitymo (ASĮ) duomenų bazę
pagal SIS studijų modulio (SM) duomenų tvarkymo, vartojimo ir administravimo tvarką.
61. Universitete taikoma vertinimo kaupiamuoju balu sistema, išskyrus studijų programas, kur
vykdomos probleminės studijos;
61.1. kaupiamoji dalis turi sudaryti ne maţiau kaip 50% įskaitos/egzamino galutinio paţymio;
61.2. kaupiamoji dalis apskaičiuojama pagal dešimties balų sistemą; sumuojami visi paţymiai
nuo 1 iki 10 imtinai, o jų suma dauginama iš koeficiento, atitinkančio kaupiamosios dalies
procentinę išraišką;
61.3. jeigu studentas be pateisinamos prieţasties nedalyvavo tam tikro kaupiamosios dalies
komponento vertinime, pakartotino laikymo teisė jam nesuteikiama. Esant pateisinamai
prieţasčiai turi būti sudarytos sąlygos gauti praleistojo kaupiamosios dalies komponento
įvertinimą;
61.4. kaupiamoji egzamino dalis baigiama pagal katedroje/klinikoje/ institute nustatytus
reikalavimus apskaičiavus kaupiamosios dalies įvertinimą ir SIS elektroniniame ţiniaraštyje
(ŢIN) bei studijų knygelėje paţymint “atlikta”;
61.5. studentas, gavęs 50% ir daugiau nustatytos kaupiamosios egzamino dalies įvertinimo ir
laikęs, bet neišlaikęs baigiamojo patikrinimo, turi teisę vieną kartą jį perlaikyti dekano leidimu
tarpininkaujant dalyką dėstančio padalinio vadovui/ modulio vadovui iki semestro pabaigos
(arba iki reglamento 63.2. ir 63.3. punktuose nurodytų terminų); įmokų uţ pakartotinį
baigiamojo patikrinimo laikymą neimama. Baigiamojo patikrinimo perlaikymo laikas neturi
trukdyti kitų dalykų studijoms.
62. Įskaitos reikalavimai nurodomi dalyko/modulio programoje, su kuria katedra /klinika/
institutas supaţindina studentus pradedant dėstyti dalyką/modulį; pradėjus studijas, jokie
reikalavimai nekeičiami; katedros /klinikos/ institutai turi taikyti vertinimo kaupiamuoju balu
metodiką;
62.1. baigiamoji įskaita ( įstojusiems iki 2010m.) pasirašoma studentui, įvykdţiusiam visą
dalyko programą; kiekvieno tą semestrą studijuoto dalyko ir atliktos praktikos baigiamoji
įskaita pasibaigus semestrui turi būti suvesta į elektroninio ţiniaraščio (ŢIN) duomenų bazę
pagal SM duomenų tvarkymo, vartojimo ir administravimo tvarką ir įrašyta studijų knygelėje;
62.2. baigiamosioms įskaitoms (įstojusiems iki 2010m.) pasirengti ir laikyti skiriama 1 darbo
diena (jei dalyko/ modulio studijos viršija 2 kreditus – 2 darbo dienos) kiekvienai įskaitai iš
ciklo laiko, neatleidţiant studento nuo gretutinių neciklinių dalykų/ modulių lankymo;
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62.3. tarpinė įskaita pasirašoma studentui, įvykdţiusiam dalyko/ modulio programos dalį;
62.4. jeigu studentas nesutinka su katedros /klinikos/ instituto sprendimu dėl studijų dalyko/
modulio vertinimo, jis turi teisę per sekančią darbo dieną raštu kreiptis į dekaną. Tokiu atveju
studento dalyko/ modulio studijas vertina ir sprendimą priima dekano sudaryta apeliacinė
komisija dalyvaujant Studentų atstovybės tarybos deleguotam atstovui.
63. Dalyko/ modulio egzamino programą, reikalavimus, ţinių vertinimo kriterijus ir egzamino
balo sandarą nurodo katedra /klinika/ institutas, vykdantys dalyko studijas, ir paskelbia dalyko
studijų ar semestro pradţioje. Viso dalyko/ modulio studijų (ciklo, semestro, mokslo metų)
metu programa negali būti keičiama;
63.1. egzaminas vertinamas taikant vertinimo kaupiamuoju balu metodiką, išskyrus
probleminių studijų modulių egzaminus; egzaminuojama raštu, išskyrus praktinę dalį;
63.2. modulio egzamino laikas numatomas modulio tvarkaraštyje; studentas, nelaikęs
modulio egzamino dėl pateisinamų prieţasčių arba laikęs, bet neišlaikęs modulio egzamino,
gali rudens semestro studijų plane išvardytų modulių egzaminą laikyti/perlaikyti vieną kartą
katedros vedėjo/klinikos/instituto/modulio vadovo leidimu ne vėliau kaip iki sausio 31d.,
pavasario semestro studijų plane išvardytų modulių egzaminą – ne vėliau kaip iki birţelio
30d. Vėliau fakulteto dekanas (jei studentas prašo), sutikus katedros vedėjui (klinikos/instituto
vadovui/ modulio vadovui), gali pratęsti modulio egzamino laikymo/ perlaikymo terminą iki
kovo l d. uţ rudens semestrą ir iki spalio l d. uţ pavasario semestrą; mokestis uţ perlaikymą
neimamas. Jeigu iki nurodytų datų, nesant pateisinamų prieţasčių, studentas egzamino
nelaiko ar/ir neišlaiko, tolesni sprendimai dekano teikimu priimami rektorate;
63.3. egzamino baigiamojo patikrinimo datos derinamos su studentais ir skelbiamos ne vėliau
kaip dvi savaitės prieš baigiamąjį patikrinimą, kurį studentas gali laikyti su savo akademine
grupe arba individualiu grafiku, turėdamas dekano leidimą. Pastaruoju atveju baigiamojo
patikrinimo datą jis suderina su katedra /klinika/ institutu ne vėliau kaip trys dienos iki
baigiamojo patikrinimo. Katedros vedėjas (klinikos/ instituto vadovas) gali leisti laikyti rudens
semestro studijų plane išvardytų dalykų egzaminų baigiamąjį patikrinimą ne vėliau kaip iki
sausio 3l d., pavasario – iki birţelio 30 d. Vėliau fakulteto dekanas (jei studentas prašo),
sutikus katedros vedėjui (klinikos/instituto vadovui), gali pratęsti baigiamojo patikrinimo
laikymo terminą iki kovo l d. uţ rudens semestrą ir iki spalio l d. uţ pavasario semestrą. Jeigu
iki nurodytų datų, nesant pateisinamų prieţasčių, studentas egzamino nelaiko ar/ir neišlaiko,
tolesni sprendimai dekano teikimu priimami rektorate;
63.4. studentas turi teisę laikyti dalyko egzamino baigiamąjį patikrinimą/ modulio egzaminą
tada, kai SIS elektroniniame ţiniaraštyje ir studijų knygelėje turi įrašą “atlikta”. Studentas gali
nelaikyti baigiamojo patikrinimo, jei studijų metu sukaupė kaupiamosios egzamino dalies
įvertinimą, pakankamą teigiamam balui (paţymiui) gauti. Jei studentas neišlaikė baigiamojo
patikrinimo, bet dalyko studijų metu sukaupė pakankamą kaupiamosios egzamino dalies balą
teigiamam paţymiui gauti, kaip galutinis įvertinimas jam įrašomas vertinimo kaupiamosios
dalies balas;
63.5. jeigu baigiamasis patikrinimas sudarytas iš kelių atskirai vertinamų uţduočių, galutinis
baigiamojo patikrinimo įvertinimas skaičiuojamas sumuojant visų uţduočių įvertinimus nuo 1
iki 10, o jų suma dauginama iš koeficiento, atitinkančio baigiamojo patikrinimo procentinę
išraišką;
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63.6. baigiamajam patikrinimui ar modulio egzaminui pasirengti ir laikyti skiriama ne maţiau
kaip trys darbo dienos, o jei ciklo trukmė trumpesnė nei 3 kreditai – dvi darbo dienos iš ciklo
(dalyko) laiko, neatleidţiant studento nuo gretutinių neciklinių dalykų lankymo;
63.7. egzaminuoti turi teisę profesorius, docentas ir lektorius. Gali egzaminuoti ir asistentas,
jei taip nurodo katedros /klinikos/ instituto vadovas. Egzamine gali dalyvauti katedros
/klinikos/ instituto pedagoginis personalas, rektorius, prorektoriai, Universiteto kancleris,
fakulteto dekanas ir Studentų atstovybės tarybos deleguotas atstovas. Kiti asmenys gali
dalyvauti egzamine tik leidus rektoriui, prorektoriui arba fakulteto dekanui.
64. Studento savarankiškas darbas (projektas) vertinamas paţymiu. Reikalavimus, vertinimo
kriterijus ir balo sandarą nurodo katedra /klinika/ institutas, vykdantys dalyko studijas, ir
paskelbia dalyko studijų ar semestro pradţioje.
65. Studento pasiekimams įvertinti naudojama dešimties balų vertinimo skalė; ţemiausias
teigiamas balas (paţymys) yra penki; vertinimo procentų apskaičiavimui apvalinant
dešimtąsias ir šimtąsias balų dalis taikomos matematinės apvalinimo taisyklės; įvertinimas
fiksuojamas SIS elektroniniame ţiniaraštyje ir studijų knygelėje įrašant paţymį ir jo reikšmę;
65.1. Egzamino/ studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimo skalės reikšmės:
Pažymys

Reikšmė

Rašoma, kai pasiekti studijų
programoje numatytų žinių, mokėjimų
ir įgūdžių %

10 (dešimt)

Puikiai

95-100%

9 (devyni)

Labai gerai

85-94%

8 (aštuoni)

Gerai

75-84%

7 (septyni)

Vidutiniškai

65-74%

6 (šeši)

Patenkinamai

55-64%

5 (penki)

Silpnai

50-54%

4 (keturi)

Nepakankamai

40-49%

3 (trys)

Nepatenkinamai

30-39%

2 (du)

Blogai

20-29 %

1 (vienas)

Nevertintina

20 %

65.2. egzamino/ studentų savarankiško darbo (projekto) įvertinimas pagal SM duomenų
tvarkymo, vartojimo ir administravimo tvarką suvedamas į ŢIN duomenų bazę per 5 darbo
dienas nuo elektroniniame ţiniaraštyje nurodytos egzamino/studentų savarankiško darbo
(projekto) įvertinimo datos; taip pat įvertinimas ir data įrašomi studijų knygelėje. Egzamino
rezultatų struktūra skelbiama viešai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po egzamino;
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65.3. studentai turi teisę gauti išsamų jų įvertinimo paaiškinimą.
66. Studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo
(projekto) gynimą ir baigiamuosius egzaminus (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose).
66.1. dekano teikimu programos baigiamąjį egzaminą/ baigiamąjį darbą studentas gali
laikyti/ginti rektoriui leidus. Programos baigiamojo egzamino/ baigiamojo darbo gynimo datą
ir komisiją skiria rektorius arba studijų reikalų prorektorius;
66.2. programos baigiamojo egzamino/ baigiamojo darbo gynimo įvertinimas suvedamas į
baigiamojo egzamino/ baigiamojo darbo gynimo elektroninį ţiniaraštį ir rašomas studijų
knygelės gale, programos baigiamojo egzamino skiltyje;
66.3. studentas, iki semestro pabaigos neišlaikęs/ nelaikęs programos baigiamojo egzamino
ar neapgynęs/ negynęs baigiamojo darbo, braukiamas iš studentų sąrašo;
66.4. studentas, išbrauktas iš studentų sąrašo, rektorato patarimu rektoriui leidus gali
perlaikyti programos baigiamąjį egzaminą /ginti baigiamąjį darbą uţ nustatytą mokestį; esant
pateisinamai prieţasčiai nuo mokesčio atleidţiama. Absolventams prašant, rektorius gali leisti
ne anksčiau kaip po vienerių metų uţ nustatytą mokestį perlaikyti teigiamai išlaikytą
programos baigiamąjį egzaminą geresniam paţymiui;
66.5. programos baigiamajam egzaminui pasirengti
parengti ir ginti skiriama ne maţiau kaip 12 kreditų;

bei laikyti ir baigiamajam darbui

66.6. vientisųjų studijų baigiamajam darbui (projektui) parengti bei ginti ir baigiamajam
egzaminui pasirengti ir laikyti (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose) skiriama ne
maţiau kaip 15 kreditų.
67. Jeigu studentas nesutinka su dalyko/modulio egzamino įvertinimu, jis turi teisę raštu
kreiptis į dekaną per dvi darbo dienas. Tokiu atveju per 5 darbo dienas egzamino įvertinimą
perţiūri dekano sudaryta apeliacinė komisija dalyvaujant Studentų atstovybės tarybos
deleguotam atstovui ir priima sprendimą. Jeigu studentas nesutinka su baigiamojo egzamino/
baigiamojo darbo įvertinimu, jis turi teisę tą pačią dieną paduoti apeliaciją; baigiamojo
egzamino/ baigiamojo darbo įvertinimą kitą dieną perţiūri rektoriaus sudaryta apeliacinė
komisija dalyvaujant Studentų atstovybės deleguotam atstovui ir priima sprendimą.
68. Atitinkamo semestro arba mokslo metų egzaminų/studentų savarankiško darbo (projekto)
įvertinimų vidurkis skaičiuojamas sudedant studijų plane semestrui (metams) numatytų
įvertinimų rezultatus ir jų sumą dalijant iš studijų plane semestrui (metams) numatyto
įvertinimų skaičiaus. Jei tas pats studijų egzaminas/studentų savarankiškas darbas (projektas)
vertintas keletą kartų (dėl neigiamo įvertinimo buvo pakartotinai laikomas ar ginamas),
skaičiuojamas visų to egzamino/savarankiško darbo (projekto) įvertinimų aritmetinis vidurkis,
kuris naudojamas skaičiuojant atitinkamo semestro arba mokslo metų įvertinimų vidurkį.
Visuose skaičiavimuose rezultatas apvalinamas iki šimtųjų balo dalių.
69. Studijų programos įvertinimų vidurkis skaičiuojamas iš dalykų paskutinių įvertinimų.
70. Uţ nesąţiningą elgesį vertinimo metu rekomenduojant katedrai /klinikai/ institutui ir
teikiant dekanui rektoratas gali patarti rektoriui nesąţiningo asmens studijas nutraukti metams
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arba pašalinti jį iš Universiteto. Nesąţiningu elgesiu laikomas bet koks studento bandymas
pasinaudoti ţinių šaltiniais neleistinais būdais.
71. Studentai, suderinę studijų turinį su dekanu ir rektoratu, gali laikinai išvykti studijuoti į
uţsienio aukštąsias mokyklas. Studijų terminus ir finansavimą tvirtina rektorius dekano
teikimu. Grįţus iš uţsienio, studijuotas dalykas (studijuoti dalykai) įskaitomas (-i) kaip
nurodyta šio reglamento 60 straipsnyje.
72. Akademiniai įsiskolinimai:
72.1. jeigu studentas neįvykdė planuotų dalyko/ modulio studijų baigiamosios įskaitos ir/ar
egzamino reikalavimų nustatytu laiku, katedros vedėjas (klinikos/ instituto vadovas/ modulio
vadovas) gali pratęsti įskaitos ir/ar egzamino terminą iki semestro pabaigos, t.y. rudens
semestre iki sausio 3l d. ir pavasario semestre iki birţelio 30d. Vėliau fakulteto dekanas (jei
studentas prašo), įvertinęs akademinių įsiskolinimų apimtį (ne daugiau kaip 10 kreditų,
sumuojant atskirų modulių dalykų apimtis) ir katedros vedėjo (klinikos/ instituto vadovo/
modulio vadovo) nuomonę, gali pratęsti įskaitos ir/ar egzamino terminą iki kovo l d. uţ rudens
semestrą ir iki spalio l d. uţ pavasario semestrą. Studentas, negavęs baigiamosios įskaitos ir/ar
egzamino šio punkto nustatyta tvarka, tarpininkaujant padaliniui ir fakulteto dekanui rektorato
patarimu paliekamas kartoti dalyką/ modulį; sprendimas įteisinamas rektoriaus įsakymu;
72.2. jei studentas iki semestro pabaigos negavo tarpinės įskaitos, jis traktuojamas kaip
nepaţangus ir apie tai informuojamas dekanas. Fakulteto dekanas (studento prašymu) tarpinės
įskaitos likvidavimo terminą gali pratęsti tol, kol baigsis visas laikas, skirtas dalyko studijoms,
jeigu įsiskolinimas apima ne daugiau kaip 10 kreditų, sumuojant atskirų modulių dalykų
apimtis, viename semestre. Įmokų uţ pakartotinį atsiskaitymą neimama. Neleidţiama
pakartotinai atsiskaityti, jeigu studentas atsiskaitymo metu buvo nesąţiningas. Katedros
vedėjo (klinikos/instituto vadovo) neigiamą sprendimą dėl įskaitos tęsimo dekanas teikia
svarstyti rektorato posėdyje; sprendimas įteisinamas rektoriaus įsakymu;
72.3. katedra /klinika/ institutas, modulio vadovas pasibaigus semestrui ir pakartotinai po kovo
l d. ir po spalio l d. per 5 darbo dienas pateikia dekanatui ţinias apie nepaţangius studentus,
taip pat nurodo kiekvieno studento įsiskolinimo apimtį bei tarpininkauja (arba nesutinka) dėl
dalyko/ modulio studijų tęsimo. Studentai, turintys akademinių įsiskolinimų, pasibaigus
semestrui arba po kovo l d. ir po spalio l d., per tris darbo dienas privalo atvykti į dekanatą ir
pateikti prašymą dėl tolesnių studijų bei turėti nesėkmingų studijų pateisinimo dokumentus.
Nelikvidavus akademinių įsiskolinimų iki nustatyto termino, studentai privalo per tris darbo
dienas po pasibaigusio termino pateikti pakartotinį prašymą dėl akademinių įsiskolinimų
likvidavimo terminų; nepateikę prašymų
nepaţangūs studentai tolesnėms studijoms
neregistruojami ir dekano teikimu rekomenduojami braukti iš studentų sąrašų; sprendimas
įteisinamas rektoriaus įsakymu;
72.4. akademiniai įsiskolinimai, praėjus reglamente nurodytiems terminams, aptariami
dekanate ir teikiami rektoriaus įsakymui per pirmąsias dešimt spalio (dėl įsiskolinimų
pavasario semestre) ar kovo (dėl įsiskolinimų rudens semestre) dienų. Esant prieštaravimų tarp
studento pageidavimų, katedros /klinikos/ instituto pasiūlymų ir šio reglamento normų,
sprendimas priimamas rektorate ir įteisinamas rektoriaus įsakymu.
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VI. PAKARTOTINĖS STUDIJOS
73. Studijos kartojamos, kai yra šie akademiniai įsiskolinimai:
73.1. daugiau kaip 10 kreditų per semestrą programos dalies neišlaikyti dalykų/modulių
egzaminai ir neturima tarpinių ar baigiamųjų įskaitų;
73.2. neišlaikytas dalyko/modulio egzaminas, kurio perlaikymo terminas vadovaujantis šio
reglamento 72.4 punktu vieną kartą rektorato patarimu pratęstas rektoriaus įsakymu;
73.3. įsiskolinimo nelikvidavus pakartotinių studijų metu.
74. Pakartotinės studijos įteisinamos rektoriaus įsakymu, teikiant dekanui, išskyrus atvejus,
paminėtus 72 šio reglamento straipsnyje; nurodomi privalomi kartoti dalykai/ moduliai.
75. Pakartotinai studijuoti studentas gali:
75.1. visą vienerių studijų metų programą;
75.2. visą vieno semestro programą;
75.3. kelis ar vieną to paties kurso dalykus/modulius.
76. Studentas, kartojantis vieną ar kelis dalykus, negali tuo pačiu metu studijuoti kitų dalykų,
kurių studijoms reikia kartojamų dalykų ţinių ir įgūdţių.
77. Pakartotinės studijos yra mokamos, išskyrus atvejus, kai yra studijų programos
neįvykdymą pateisinantys dokumentai. Pakartotinai studijuoti studentas pradeda sumokėjęs
mokestį ir gavęs dekano leidimą; nurodoma kartojimo apimtis;
77.1. pakartotinai studijuojantiems semestro ar studijų metų programą, katedros vedėjas
(klinikos/instituto vadovas/ modulio vadovas) studentui prašant gali įskaityti anksčiau atliktus
darbus, gautas įskaitas ir egzaminus, jei dalyko/ modulio programa nėra labai pakitusi;
77..2. studijuojant pakartotinai tik kai kuriuos dalykus/modulius, anksčiau to dalyko/modulio
atlikti darbai, tarpiniai atsiskaitymai neįskaitomi.
78. Studentai gali kartoti tą patį semestrą ar kursą ne daugiau kaip du kartus.

VII. DOKUMENTAI
79. Pagrindinis dokumentas - ţiniaraštis, kiti dokumentai - SIS elektroninis ţiniaraštis ir
studijų knygelė yra juridiniai studijų paţangumo apskaitos dokumentai.
80. Galioja tik standartinis ţiniaraščio blankas, suformuotas SIS duomenų bazėje, ir
standartinė studijų knygelė.
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81. Įrašyti į elektroninį ţiniaraštį įskaitą/egzamino/ studentū savarankiško darbo (projekto)
įvertinimą ir pasirašyti spausdintas ţiniaraščio kopijas gali tik atsakingas dėstytojas, paskirtas
katedros vedėjo (klinikos/instituto vadovo, modulio vadovo), katedros vedėjas
(klinikos/instituto vadovas, modulio vadovas) ir egzamino komisijos pirmininkas arba jo
įgaliotas asmuo.
82. Elektroninio ţiniaraščio rengimo, pildymo, spausdinimo ir saugojimo tvarka:
82.1. egzamino/ studentų savarankiško darbo (projekto) ir įskaitos elektroninis ţiniaraštis
formuojamas SIS dalykų aprašų (DA) duomenų bazės pagrindu; katedros/klinikos/institutai
DA parengia (koreguoja, įregistruoja naujus ir t.t.) pasirenkamųjų dalykų aprašus iki
balandţio10d., privalomųjų dalykų aprašus iki rugsėjo 1d.; apraše nurodomas uţ egzamino/
studentų savarankiško darbo (projekto) įvertinimo (įskaitos) į elektroninį ţiniaraštį įvedimą
atsakingas (-i) katedros/klinikos/instituto dėstytojas (-ai); fakulteto dekanatas ŢIN bazėje
parengia einamųjų mokslo metų senato patvirtintus studijų planus iki rugsėjo 15 d.;
82.2. katedros/klinikos/institutai privalo elektroniniame ţiniaraštyje fiksuoti įskaitos ir/ar
egzamino laikymo/ studentų savarankiško darbo (projekto) įvertinimo datą ir per penkias
darbo dienas suvesti įskaitas ir egzaminų/ studentų savarankiško darbo (projekto) įvertinimus
ir turi teisę koreguoti įrašus iki einamojo semestro pabaigos (rudens semestre - iki sausio31d.,
pavasario semestre – iki birţelio 30d.); po šio termino iki kovo 1d. rudens semestro ir iki
spalio 1d. pavasario semestro konkretaus studento elektroninį ţiniaraštį pildo dekanatas; po
kovo 1d. rudens semestro ir spalio 1d. pavasario semestro dalykų/modulių individualų
ţiniaraštį remdamasis rektoriaus įsakymu studentui išduoda Studijų centro vadovas;
katedra/klinika/institutas į individualų ţiniaraštį įrašo laikymo datą, įskaitą ir/ar egzamino/
studentų savarankiško darbo (projekto) įvertinimą ir pristato individualų ţiniaraštį į dekanatą;
elektroninį ţiniaraštį pildo dekanatas;
82.3. visi asmenys, duodantys leidimą pildyti ir pildantys elektroninį ţiniaraštį (katedros
vedėjo, klinikos/instituto vadovo, modulio vadovo paskirti atsakingi asmenys, egzaminų
komisijų pirmininkai ir/ar jų įgalioti asmenys) registruojami LSMU informacinių technologijų
centre kaip ŢIN bazės duomenų vartotojai ir pagal savo kompetenciją atsako uţ studentų
įvertinimų duomenų teisingumą; studentas turi teisę nuolatos stebėti ir tikrinti savo
paţangumo duomenis ir iki semestro pabaigos (sausio 31 d. rudens ir birţelio 30d. pavasario
semestre) ŢIN bazėje patvirtinti savo įvertinimą; jei studentas nesutinka su ŢIN bazėje esančiu
įvertinimu, jis turi vadovautis 56 šio reglamento straipsniu; jei iki semestro pabaigos
studentas įvertinimo nepatvirtina ir nepareiškia pretenzijų, laikoma, kad jis su įvertinimu
sutinka;
82.4. pasibaigus semestrui, katedros/klinikos/institutai vieną išspausdinto ir atsakingų uţ
duomenų suvedimą dėstytojų bei katedros vedėjo (klinikos/instituto vadovo, modulio vadovo)
pasirašyto ţiniaraščio
egzempliorių pristato į dekanatą, kitą egzempliorių
saugo
katedroje/klinikoje/institute penkerius metus.
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VIII. REGISTRACIJA SEMESTRO STUDIJOMS
83. Semestrui pasibaigus fakulteto dekanas registruoja paţangius studentus kito semestro
studijoms; registravimas įforminamas dekano parašu studijų knygelėje. Registravimo laiką
nurodo fakulteto dekanas.
84. Studentai registruojami kitam semestrui, jei atsiskaitė uţ visus studijų plano reikalavimus.
85. Konkrečiam semestrui registruoti studentai turi teisę į individualų planą įtraukti kitų
semestrų dalykus/ modulius.
86. Pasibaigus registracijos terminui, dekanas sustabdo tolesnes studijas tų studentų, kuriems
studijuoti draudţia studijų reglamento 70 straipsnis.
87. Laiku neuţsiregistravę studentai rektorato sprendimu braukiami iš studentų sąrašo.
88. Nenuosekliųjų studijų klausytojai priimami rektorato sprendimu, įforminamu rektoriaus
įsakymu, ir registruojami studijuoti atsiţvelgiant į studijų planus ir studijų tvarkaraščius.

IX. LAIKINAS STUDIJŲ NUTRAUKIMAS IR ATNAUJINIMAS
89. Studentas arba studentė gali laikinai nutraukti ir atnaujinti studijas. Galima išleisti
akademinių, nėštumo ir gimdymo, tėvystės ir motinystės, vaiko auginimo atostogų.
90. Akademinių, nėštumo ir gimdymo, tėvystės ir motinystės bei vaiko auginimo atostogų
studento (-ės) prašymu leidţia rektoratas dekano teikimu ir įteisina rektoriaus įsakymu;
90.1. akademinės atostogos gali būti suteiktos studentams bet kuriuo mokslo metų laiku
vieneriems metams, nurodant akademinių atostogų trukmę ir studijų atnaujinimo pradţią;
90.2. akademinių atostogų studentus galima leisti vieneriems metams ne daugiau kaip tris
kartus per studijų laikotarpį; studentui pageidaujant, jei studijų programos nesikeičia, dekano
teikimu rektorius akademines atostogas gali pratęsti arba nutraukti;
90.3. nėštumo ir gimdymo, tėvystės ir motinystės atostogos suteikiamos studentėms (-ams)
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bet kuriuo mokslo metų laiku;
90.4. pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogų terminui, studentė turi atnaujinti studijas; jeigu
studijuoti negali, turi teisę gauti atostogų vaikui auginti;
90.5. vaiko auginimo atostogos suteikiamos motinai arba tėvui pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus;
90.6. iš vaiko auginimo atostogų studentė arba studentas privalo grįţti ne vėliau, kaip
rektoriaus įsakyme nurodytu laiku.

17

91. Jeigu studentas arba studentė, išleisti akademinių, nėštumo ir gimdymo bei vaiko auginimo
atostogų, neatnaujina studijų rektoriaus įsakyme nurodytu laiku, praėjus ne daugiau kaip dviem
savaitėms po nustatytos grįţimo datos jie braukiami iš studentų sąrašo.
92. Akademinių atostogų metu studentai gali kartoti tuos dalykus, iš kurių turėjo skolas;
mokestis uţ kartojamas studijas reglamentuojamas 77 straipsnyje.

X. IŠBRAUKIMAS IŠ STUDENTŲ SĄRAŠO
93. Tai studijų nutraukimas išbraukiant studijuojantį asmenį iš studentų sąrašo.
94. Iš studentų sąrašo braukiami šie studentai:
94.1. neįvykdę studijų plano iki semestro studijų registracijos termino pabaigos;
94.2. nenorintys tęsti studijų Universitete;
94.3. nesumokėję uţ studijas iki sutartyje nurodyto termino;
94.4. šiurkščiai paţeidę Universiteto Statutą, Etikos kodeksą, vidaus
reglamentuojančius aktus bei studijų reglamento 70 straipsnyje numatytą tvarką;

tvarką

94.5. įvykdę nusikaltimus ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
94.6. jeigu priimtas sprendimas dėl uţsieniečio įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos;
94.7. jeigu priimtas sprendimas dėl uţsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos;
94. 8. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
95. Išbraukti iš studentų sąrašo leidţia rektoratas dekano teikimu ir įteisina rektoriaus įsakymu
bet kuriuo mokslo metų laiku.
96. Išbrauktas iš studentų sąrašo asmuo turi visiškai atsiskaityti su Universitetu rektoriaus
patvirtinta tvarka.
97. Išbrauktas iš studentų sąrašo asmuo atnaujinti studijas gali tik
rektoriaus sprendimu;

rektorato patarimu

97.1. priimtas pakartotinai studijuoti asmuo gali pradėti studijas nuo rugsėjo l d. arba nuo
pavasario semestro pradţios. Studijų pradţios terminą ir studijuojamų disciplinų sąrašą nurodo
fakulteto dekanas ir įteisina rektoriaus įsakymu;
97.2. jei po studijų nutraukimo pokyčiai studijų programoje sudaro ne daugiau kaip 20%,
asmuo gali būti priimamas į aukštesnį kursą (semestrą) suteikiant vienerių mokslo metų
laikotarpio terminą skirtumams likviduoti; esant didesniems studijų programos pokyčiams
sprendimas priimamas rektorate fakulteto dekano teikimu;
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97.3. pakartotinai priimtas studijuoti asmuo gali pretenduoti į tos finansavimo formos studijų
vietą, iš kurios buvo išbrauktas; iš valstybės finansuojamos vietos išbrauktas asmuo gali būti
priimamas į iš dalies valstybės finansuojamą vietą, jei tame studijų programos kurse yra
laisvų valstybės finansuojamų vietų; jei tokių vietų nėra, galima priimti į laisvą valstybės
nefinansuojamą vietą.
98. Išbrauktiems iš sąrašų studentams pageidaujant, Universitetas gali išduoti akademinę
paţymą, kurioje nurodyti studijuoti dalykai, jų apimtys ir įvertinimai.

XI.

STUDIJŲ PABAIGA

99. Baigusiajam Universiteto studijų krypčių nuosekliųjų studijų programas suteikiamas
bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis ir (arba) profesinė kvalifikacija.
100. Pirmosios pakopos absolventams, įvykdţiusiems nuosekliųjų studijų programas ypač
gerai (visi studijų programos studijų dalykų įvertinimai ne ţemesni kaip „gerai“ ir visų
įvertinimų vidurkis ne maţesnis kaip 9 balai, baigiamasis darbas ir (ar) baigiamasis egzaminas
įvertintas „labai gerai“ arba „puikiai“), išduodamas diplomas su pagyrimu.
101. antrosios pakopos absolventams, įvykdţiusiems nuosekliųjų studijų programas ypač gerai
(visi studijų programos studijų dalykų įvertinimai ne ţemesni kaip „ labai gerai“ ir visų
įvertinimų vidurkis ne maţesnis kaip 9,5 balo, baigiamasis darbas įvertintas, „puikiai“),
išduodamas diplomas su pagyrimu.
102. vientisųjų studijų absolventams, įvykdţiusiems studijų programą ypač gerai (visi studijų
programos studijų dalykų įvertinimai ne ţemesni kaip „gerai“ ir visų įvertinimų vidurkis ne
maţesnis kaip 9 balai, baigiamasis darbas įvertintas „labai gerai“ arba “puikiai“), išduodamas
diplomas su pagyrimu.
103. Su diplomu išduodamas diplomo priedėlis, kuriame nurodomi išklausyti dalykai/
moduliai, kreditų skaičius, įvertinimas. Esant vieno dalyko keliems įvertinimams, diplomo
priedėlyje rašomas tik galutinis įvertinimas.
104. Absolventas turi galutinai atsiskaityti su Universitetu rektoriaus nustatyta tvarka.
105. Absolventui baigus studijas arba jas nutraukus, visiškai sutvarkyta jo asmens byla su
dekano parašu perduodama saugoti Universiteto archyvui.
106. Uţsieniečiams, baigusiems pasirinktą nuosekliųjų studijų pakopos programą, išduodami
nustatytos formos diplomai valstybine kalba.
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