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GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS UNIVERSITETE
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gretutinės krypties studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) reglamentuoja gretutinės krypties studijų, kai Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas)
studentams yra sudaromos sąlygos ir galimybės greta studentų studijuojamos studijų krypties
programos studijuoti kitos studijų krypties studijų programą, įgyvendinimo bei administravimo
principus ir tvarką Universitete.
2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Bendraisiais studijų vykdymo reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu
Nr. V-1165 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais), Vilniaus universiteto studijų nuostatais, patvirtintais Vilniaus universiteto senato
komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-8 „Dėl studijų nuostatų“ (su vėlesniais
pakeitimais) (toliau – Vilniaus universiteto studijų nuostatai) ir kitais Lietuvos Respublikos ir
Universiteto teisės aktais.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Gretutinės krypties studijos – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią
sudaro šios studijų programos dalies rengėjų numatyti privalomi ir (ar) studento pasirenkami kitos
nei pagrindinės studijų krypties studijų dalykai (moduliai);
3.2. Gretutinių studijų programa – konkrečios studijų krypties kompetencijas ugdančių
privalomųjų ir (ar) pasirenkamųjų dalykų (modulių) derinys, nesutampantis su studento pagrindine
studijų programa;
3.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos ir Universiteto teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Gretutinių studijų programa yra sudaroma iš atitinkamos studijų krypties pagrindinių
studijų programos arba iš Universitete dėstomų studijų dalykų (modulių) (jeigu tos krypties
pagrindinių studijų programa nėra vykdoma). Gretutinės studijų programos apimtį nustato Vilniaus
universiteto studijų nuostatai.
5. Gretutinių studijų programa yra rengiama ir tvirtinama Universiteto teisės aktų nustatyta
tvarka.
II SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į GRETUTINES STUDIJAS, STABDYMAS IR JŲ NUTRAUKIMAS
6. Gretutinių studijų programoje gali studijuoti pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
studentai, kurių pagrindinių studijų programoje yra numatyta tokia galimybė, pasirinkdami vieną iš
Universitete siūlomų gretutinių studijų programų. Tais atvejais, kai pagrindinių studijų programoje
nėra numatyta galimybė rinktis gretutinių studijų programą, studentas turi teisę kreiptis į pagrindinės
studijų programos komitetą (toliau – Komitetas) prašydamas leisti vietoje pagrindinės studijų
programos studijų dalykų (modulių) studijuoti gretutinę studijų programą. Komitetui pritarus,
studentą į gretutines studijas registruoja gretutinę studijų programą vykdantis Universiteto kamieninis
akademinis padalinys (toliau – Padalinys), iš pagrindinę studijų programą vykdančio Padalinio gavęs
studento prašymą ir atitinkamą Komiteto pritarimą.

2
7. Priėmimo į gretutinių studijų programas sąlygos, kriterijai ir jų vykdymo tvarka yra
detalizuojama Universiteto senato tvirtinamuose gretutinių studijų programų aprašuose.
8. Studentai savarankiškai registruojasi į gretutinių studijų programas Universiteto studijų
informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS) likus vienam semestrui iki jų pradžios.
9. Į rudens studijų semestre prasidedančias gretutines studijas registracija prasideda
einamųjų kalendorinių metų kovo 31 d. ir baigiasi gegužės 31 d. Į pavasario studijų semestre
prasidedančias gretutines studijas registracija vyksta nuo kalendorinių metų spalio 1 d. iki gruodžio
31 d. Esant svarioms priežastims, Padaliniai gali nustatyti kitą registracijos į gretutines studijas
pabaigos terminą, apie tai informuodami Universiteto Centrinės administracijos Studijų
administravimo skyrių, kuris šiuos terminus skelbia VUSIS.
10. Studento teisės bei įsipareigojimai studijuojant gretutinės krypties studijų programą yra
reglamentuojami tarp studento ir Universiteto sudarytame susitarime dėl gretutinių studijų (toliau –
Susitarimas), kurio tipinė forma yra tvirtinama Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus
įsakymu. Susitarimas turi būti sudaromas ne vėliau kaip per pirmąsias dvi semestro, kuriame
pradedama studijuoti gretutinių studijų programoje, savaites.
11. Studentui nutraukus pagrindinių studijų sutartį, kartu yra nutraukiamas ir Susitarimas,
išskyrus atvejus, kuomet pagrindinių studijų sutartis yra nutraukiama siekiant pakeisti pagrindinių
studijų sutarties specialiosios dalies nuostatas.
12. Studentas, siekiantis Universiteto teisės aktų tvarka atnaujinti studijas pagrindinės
studijų krypties programoje, taip pat turi galimybę atnaujinti studijas studijuotoje gretutinių studijų
programoje. Siekdamas atnaujinti studijas gretutinėje studijų programoje, studentas turi pateikti
prašymą dėl gretutinių studijų atnaujinimo, adresuotą gretutinių studijų programą vykdančio
Padalinio vadovui.
13. Galutinį sprendimą dėl studento studijų gretutinių studijų programoje atnaujinimo
priima gretutinių studijų programą vykdančio Padalinio vadovas. Atnaujinus studento studijas
gretutinių studijų programoje, studento anksčiau studijuotų gretutinėje studijų programoje studijų
dalykų (modulių) rezultatai yra įskaitomi Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Pagrindinės studijų krypties programoje studentui sustabdžius studijas ar išėjus
akademinių atostogų, tuo pat metu taip pat yra sustabdomos studento studijos ar jis yra išleidžiamas
akademinių atostogų ir gretutinių studijų programoje.
15. Grįždamas tęsti studijų po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo, studentas,
pildydamas VUSIS prašymą dėl studijų tęsimo pagrindinėje programoje, taip pat pažymi, ar ketina
tęsti gretutines studijas.
III SKYRIUS
GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
16. Studentui, studijuojančiam gretutinių studijų programoje, Universiteto teisės aktų
nustatyta tvarka gali būti sudaromas individualus studijų planas, apimantis jo studijas Universiteto
gretutinių studijų programoje.
17. Studentas, išvykstantis studijų gretutinėje studijų programoje laikotarpiu studijuoti į
kitą aukštąją mokyklą pagal suderintą studijų turinį (pavyzdžiui, dalinių studijų) ir sudarydamas
suderinto studijų turinio planą, turi atsižvelgti, kad šis planas apimtų tiek pagrindinės, tiek ir
gretutinės studijų krypčių programų studijų dalykus (modulius).
18. Gretutinių studijų programos studijų dalykai (moduliai) gali būti studijuojami kartu su
atitinkamos studijų krypties pagrindinių studijų programos studentais arba studijuojant pagal
gretutinių studijų programą vykdančio Padalinio parengtą atskirą gretutinių studijų programos
tvarkaraštį.
19. Studento studijuotų pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų krypčių studijų dalykų
(modulių) studijų rezultatai Universiteto teisės aktų numatyta tvarka gali būti atitinkamai įskaitomi
kaip pagrindinės ir (ar) gretutinės studijų programos studijų rezultatai.
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20. Studento galutiniai studijų rezultatai, įgyti studijų gretutinėje studijų programoje metu,
Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka yra įtraukiami skaičiuojant studento svertinį studijų rezultatų
vidurkį ir sudarant pažangumo eilę.
21. Studentas, siekiantis likviduoti gretutinių studijų programos studijų rezultatų skolą ir
(ar) akademinę skolą, gali tai padaryti Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Studentas, anksčiau laiko nutraukęs Susitarimą ir pilnai neįgyvendinęs gretutinių
studijų programos, neišklausytus studijuotos gretutinės studijų programos studijų dalykus (modulius)
turi pakeisti kitais pagrindinės studijų krypties, kitų studijų krypčių ir (ar) bendrųjų universitetinių
studijų dalykais (moduliais). Šių studijų dalykų (modulių) apimtis turi atitikti neišklausytų gretutinės
studijų programos studijų dalykų (modulių) apimtį.
IV SKYRIUS
GRETUTINIŲ STUDIJŲ BAIGIMAS
23. Gretutinės studijos yra baigiamos studentui įvykdžius visus gretutinių studijų
programos apraše numatytus reikalavimus. Tais atvejais, kuomet gretutinių studijų programos aprašo
reikalavimuose nėra numatytas studijų baigiamasis darbas (egzaminas), patvirtinimas apie baigtas
gretutines studijas VUSIS yra nustatomas gretutinių studijų programą vykdančio Padalinio vadovo
įsakymu.
24. Studentams, baigusiems gretutinių studijų programą, bet neįvykdžiusiems pagrindinės
studijų programos, yra išduodama Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu
patvirtintos formos akademinė pažyma.
25. Studentams, kartu su gretutine studijų programa baigusiems pagrindinės krypties
studijų programą, jų kvalifikacinį laipsnį liudijančiame diplome yra įrašomi duomenys apie baigtą
gretutinių studijų programą.
______________________________

