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DALINIŲ STUDIJŲ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dalinių studijų tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) nustato asmenų priėmimo į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU)
vykdomas dalines studijas ir dalinių studijų organizavimo tvarką.
2. Dalinės studijos skirtos asmenims, siekiantiems įgyti atitinkamų žinių ir gebėjimų
studijuojant tam tikrą programos dalį šiais atvejais:
2.1. pagal mainų programas;
2.2. kitoje studijų programoje;
2.3. turintiems universitetinio ar profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, aukštojo
neuniversitetinio arba aukštesniojo išsilavinimo diplomą, arba turintiems brandos atestatą.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme bei
VGTU studijų nuostatuose (toliau – Studijų nuostatai) vartojamas sąvokas.
II. PRIĖMIMAS
4. Į dalines studijas priimami asmenys, nurodyti šio aprašo 2-ame punkte.
5. Priėmimą į dalines studijas organizuoja fakulteto dekanatas.
6. Priėmimas į dalines studijas įforminamas Studijų nuostatų nustatyta tvarka:
6.1. studentams (klausytojams), studijuojantiems pagal mainų programas, išlieka jų
turimas statusas;
6.2. priimtieji, nurodyti 2.2 ir 2.3 punktuose įgyja klausytojų statusą.
7. Dalinių studijų studento (klausytojo) ir VGTU santykiai įforminami dalinių studijų
sutartimi.
III. DALINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
8. VGTU dalinės studijos vykdomos pagal dalinių studijų individualųjį planą (priedas).
9. Dalinių studijų individualieji planai gali būti sudaryti iš studijų programos (ų)
privalomųjų, pasirenkamųjų ir laisvai pasirenkamųjų studijų dalykų. Pretendentai dalinių studijų
individualųjį planą derina su fakulteto studijų prodekanu, planą tvirtina fakulteto dekanas.
Patvirtintas individualusis studijų planas yra studijų sutarties priedas.
10. Dalinės studijos gali būti nuolatinės ir ištęstinės formos. Ištęstinės studijos gali būti
organizuojamos nuotoliniu būdu.
11. Dalinių studijų pradžia sutampa su studijų semestrų pradžia. Dalinės studijos pagal
nuolatinių/ištęstinių studijų programas vyksta ta pačia tvarka kaip nuolatinėse/ištęstinėse studijose
(paskaitų tvarkaraštis, egzaminų sesija, egzaminų perlaikymai ir kt.).
12. Dalinės studijos organizuojamos sudarant galimybę studijuoti atskirus studijų dalykus
su pirmosios, antrosios pakopų arba vientisųjų studijų nuolatinės ar ištęstinės studijų formos
grupėmis pagal joms sudarytus paskaitų tvarkaraščius.
13. Studentų (klausytojų) atsiskaitymas vyksta tokia tvarka, kokia numatyta pasirinkto
studijų dalyko patvirtintoje kortelėje.
14. Dalinių studijų studentų (klausytojų) žinios vertinamos ir jų rezultatai fiksuojami taip,
kaip numatyta Studijų nuostatuose ir VGTU studentų žinių vertinimo tvarkos apraše.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Asmenims, baigusiems dalines studijas, išduodama studijų pažyma, kurioje nurodomi
studijuojamų dalykų pavadinimai, šių dalykų kreditų skaičius ir įvertinimai. Studijų pažymą
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pasirašo rektorius arba jo įgaliotas studijų prorektorius ir fakulteto dekanas. Pažymos kopija
saugoma studento (klausytojo) asmens byloje.
16. Mainų programų studentams (klausytojams) dalinių studijų pažymos išdavimą nustato
VGTU studijų ir praktikų mobilumo pagal mokymosi visą gyvenimą (LPP) programą taisyklės.
_________________________

SUDERINTA
Studijų prorektorius

SUDERINTA
Teisės direkcijos vyriausiasis specialistas

Romualdas Kliukas
2014-08-01

Algis Tuminas
2014-08-01

Janita Žilinskienė, tel. 274 5022
2014-08-01
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
dalinių studijų tvarkos aprašo
priedas
(Dalinių studijų individualaus plano formos pavyzdys)
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
________________________________ FAKULTETAS
TVIRTINU
Dekanas
_____________________
(Parašas)

______________________
(Vardas ir pavardė)

201__ m. _________________ d.

Studento (klausytojo) _______________________________,
(Vardas ir pavardė)

DALINIŲ STUDIJŲ INDIVIDUALUSIS PLANAS
Studijų dalykų sąrašas:
Eil.
Nr.

Studijų
dalykų
kodai

Studijų dalykų pavadinimai

Kreditai

Atsiskaitymo
forma

Semestras

Grupė, su
kuria vyks
studijos

Atsiskaitymo
terminas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
t.t.
Iš viso kreditų

Studijų pradžia __________________________, pabaiga _____________________________
Studentas (klausytojas)

_________________ _____________________
(Parašas)

______________ fakulteto prodekanas

(Vardas ir pavardė)

_________________ ______________________
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

