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STUDIJŲ SUTARTIS Nr. ________________ 

 

BENDROJI DALIS 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Studijų sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaryta tarp Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) ir asmens, kurio duomenys nurodyti 

Sutarties Specialiosios dalies 1.2 punkte (toliau – Studijuojantysis) (abu kartu toliau vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai – Šalimi), 

dėl studijų Universitete ir nustato Šalių tarpusavio įsipareigojimus, jų vykdymo sąlygas ir tvarką, mokėjimo už studijas principus. 

2. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos: 

2.1. Studijuojantysis – asmuo, sudarantis su Universitetu šią Sutartį, nepriklausomai nuo studijavimo statuso, nurodyto Sutarties 

Specialiojoje dalyje; 

2.2. Studentas – asmuo, sudarantis su Universitetu šią Sutartį ir studijuojantis pagal pirmosios pakopos, antrosios pakopos, 

vientisųjų studijų ar profesinių studijų programą (-as); 

2.3. Klausytojas – asmuo, studijuojantis Universitete atskirus formaliųjų studijų programų dalykus (modulius) arba mokymosi visą 

gyvenimą galimybes užtikrinančią neformaliųjų studijų studijų programą, neįgyjantis atitinkamos studijų krypties 

išsilavinimo; 

2.4. Absolventas – asmuo, Universitete baigęs studijų programą ir gavęs aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą. 

3. Sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Vilniaus 

universiteto statutu (toliau – Statutas), Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis (toliau – Priėmimo taisyklės) 

ir kitais teisės aktais.  

4. Sutartis gali būti sudaroma: 

4.1. pasirašant ją rašytine forma 2 (dviem) egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai; 

4.2. apsikeičiant pasirašytomis skenuotomis Sutarties kopijomis PDF formatu siunčiant elektroninio pašto adresais: 

Universitetui: 

Studijuojančiajam: 

4.3. kvalifikuotu elektroniniu parašu; 

4.4. elektronine forma, priimant Universiteto informacinėje stojančiųjų aptarnavimo sistemoje pateiktas sąlygas Priėmimo 

taisyklėse ir jas įgyvendinančiuose Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka.  

5. Jeigu Sutartis sudaroma su Klausytoju, Šalių susitarimu Šalių santykiams netaikomi šie Sutarties punktai: 7, 9.1, 9.2, 10, 28, 32, 35–

37, 39, 63. 

 

II. Universiteto įsipareigojimai 

 

6. Priimti Studijuojantįjį į Universitetą studijuoti Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą studijų programą arba atskirus studijų dalykus 

(modulius), laikyti dalykų (modulių) egzaminus (įskaitas). 

7. Sudaryti Studentui sąlygas įgyti atitinkamos studijų krypties išsilavinimą pagal Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą studijų 

programą, atitinkančią studijuojamos krypties turinį, pobūdį ir praktinio taikymo galimybes. 

8. Užtikrinti dėstymo pagal patvirtintą studijų programą ar studijuojant atskirus studijų dalykus (modulius) kokybę. 

9. Studijuojančiajam visiškai įvykdžius studijų programą: 

9.1. suteikti Studentui kvalifikacinį laipsnį ir (ar) profesinę kvalifikaciją; 

9.2. išduoti Studentui suteiktą kvalifikacinį laipsnį ir (ar) profesinę kvalifikaciją patvirtinantį Universiteto baigimo diplomą ir 

diplomo priedėlį ir (ar) pažymėjimą, liudijantį studijuotų dalykų (modulių) studijų rezultatų įvertinimą; 

9.3. išduoti Klausytojui jo pageidavimu pažymą ar pažymėjimą, liudijantį Klausytojo įgytas kompetencijas. 

10. Mokėti Studentui stipendijas Vilniaus universiteto stipendijų nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka. 

11. Studijuojančiojo, nebaigusio vykdyti studijų programos, pageidavimu išduoti akademinę pažymą apie studijuotų dalykų (modulių) 

studijų rezultatų įvertinimą. 

12. Užtikrinti, kad priimti Universiteto teisės aktai būtų viešai skelbiami Universiteto svetainėje www.vu.lt. 

13. Suteikti Studijuojančiajam Universiteto elektroninio pašto dėžutę ir autorizuotą prieigą prie Vilniaus universiteto studijų informacinės 

sistemos (toliau – VUSIS), kurioje būtų galima peržiūrėti, keisti bei papildyti Studijuojančiojo asmeninę bei su studijų procesu 

susijusią informaciją ir prireikus pateikti elektroninius prašymus, susijusius su Studijuojančiojo studijomis. Pakeitus Universitete 

studijų administravimui naudojamą informacinę sistemą, šios Sutarties nuostatos, susijusios su VUSIS, visa apimtimi taikomos naujai 

informacinei sistemai. 

14. Tvarkyti Studijuojančiojo asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – 

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) ir Universiteto teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, su kuriais 

susipažinti galima Universiteto svetainėje www.vu.lt, reikalavimus. 

15. Informuoti Studijuojantįjį apie jo finansinius įsipareigojimus Universitetui, studijų kainos indeksavimą ir (ar) dalyko kartojimo įmokos 

dydį. 

16. Suteikti reikiamą informaciją ne Lietuvos Respublikos pilietybę turinčiam Studijuojančiajam ir pagal kompetencijas tarpininkauti 

Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimo ir jo keitimo ar daugkartinės vizos 

D gavimo. 

 

III. Studijuojančiojo įsipareigojimai 

 

http://www.vu.lt/
http://www.vu.lt/


 

 

17. Savarankiškai susipažinti su Universiteto svetainėje paskelbtais teisės aktais, reglamentuojančiais studijų proceso organizavimą, ir 

sekti šių teisės aktų pakeitimus. 

18. Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka nutraukti Sutartis, pagal kurias Studijuojantysis nusprendžia nestudijuoti, jeigu tokių visais 

priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų bei antrosios pakopos ir profesinių pedagoginių studijų programas etapais metu 

buvo sudaryta daugiau nei viena. 

19. Vykdyti studijų programos reikalavimus (o tuo atveju, jei Studijuojančiojo akademinių atostogų ar studijų sustabdymo metu studijų 

programa buvo atnaujinta – grįžęs po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo metu vykdyti atnaujintos studijų programos 

reikalavimus), dalyvauti Universiteto organizuojamose Studijuojančiųjų apklausose, kuriomis renkama informacija apie 

Studijuojančiojo studijuojamos programos ar atskirų dalykų (modulių) įgyvendinimo ir studijų proceso organizavimo kokybę. 

20. Laikytis šios Sutarties, Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino (toliau – 

Reguliaminas), Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų, Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso 

(toliau – Akademinės etikos kodeksas) ir kitų teisės aktų reikalavimų. 

21. Vadovaujantis Sutartimi ir Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašu, laiku ir 

tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus Universitetui. 

22. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirmojo studijų semestro pradžios elektroniniu būdu užsiregistruoti: 

22.1. Universiteto E. tapatybių valdymo sistemoje (adresu https://id.vu.lt) prieigai prie VUSIS ir Universiteto suteiktos elektroninio 

pašto dėžutės; 

22.2. studijoms Universitete prisijungus prie VUSIS „eStudento“ aplinkos. 

23. Reguliariai tikrinti ir naudotis Universiteto Studijuojančiajam suteikta elektroninio pašto dėžute ir prieiga prie VUSIS laikantis 

Universiteto nustatytų taisyklių. Visi su studijomis susiję pranešimai ir informacija bus siunčiami tik į Studijuojančiajam suteiktą 

elektroninio pašto dėžutę ir tai bus laikoma tinkamu Studijuojančiojo informavimu. Studijuojantysis, nevykdantis šio įsipareigojimo, 

negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų ir kad Universitetas dėl to pažeidė Sutartį.  

24. Ne Lietuvos Respublikos pilietybę turintys Studijuojantieji, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, privalo:  

24.1. ne Europos Sąjungos piliečiai – rūpintis daugkartinės nacionalinės vizos D ir laikinojo leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje 

gavimu ir (ar) keitimu, Universitetui laiku pateikti reikiamus dokumentus bei teisingą ir tikrovę atitinkančią informaciją; 

24.2. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai – rūpintis Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro nustatytos formos pažymėjimo gavimu, kuri patvirtintų teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Universitetui laiku 

pateikti reikiamus dokumentus; 

24.3. pateikti išsilavinimą liudijančių dokumentų originalus Universitetui per 15 pirmojo nuo atvykimo studijuoti į Universitetą 

dienos. Išimtiniais atvejais ne Lietuvos Respublikos pilietybę turinčiam Studijuojančiajam pateikus prašymą Universiteto Studijų 

kokybės ir plėtros skyriaus Studentų priėmimo poskyrio vadovui ir jame nurodžius objektyvias priežastis, šis terminas gali būti 

pratęstas; 

24.4. pateikti dokumento, patvirtinančio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje, kurio gavimui tarpininkavo Universitetas, kopiją per 

15 kalendorinių dienų nuo jo gavimo datos. 

25. Teikti Universitetui tik tikrovę atitinkančius, tapačius duomenis, teisingą informaciją bei dokumentus, būtinus šios Sutarties 

sudarymui bei tinkamam jos vykdymui. Atsakomybė už neteisingų duomenų, informacijos ir dokumentų pateikimą ir iš to galimai 

kylančios teisinės pasekmės tenka Studijuojančiajam. 

26. Pasikeitus gyvenamajai vietai ir (ar) kitai kontaktinei informacijai, nedelsiant apie tai informuoti Universitetą. 

27. Įvykdžius Sutarties studijų programą ar išklausius atskirus studijų dalykus (modulius), Universitete nustatyta tvarka visiškai 

atsiskaityti su Universitetu už studijas ar studijų dalykus, bendrabučius, bibliotekos fondus, Universiteto suteiktą įrangą ir kt. 

Studijuojančiajam neįvykdžius šiame punkte numatyto įsipareigojimo, Universitetas turi teisę sustabdyti Sutarties 9.2, 9.3 ar 11 

punktuose numatytų Universiteto įsipareigojimų vykdymą tol, kol Studijuojantysis įvykdys šiame punkte numatytus įsipareigojimus.  

 

IV. Mokėjimas už studijas 

 

28. Jei Studentas gavo valstybės finansavimą studijoms, studijų kaina apmokama valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

29. Jei Studijuojančiojo studijos finansuojamos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (ar) kitų projektų lėšomis, studijų 

kaina apmokama tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

30. Asmenims, priimtiems studijuoti vientisųjų studijų programose valstybės finansuojamose vietose, antrosios vientisųjų studijų dalies 

studijų kaina yra lygi įstojimo metų norminei antrosios studijų pakopos kainai. Studijuojantiesiems valstybės nefinansuojamose vietose 

taikomos Universiteto patvirtintos metinės studijų kainos. 

31. Studijuojančiojo studijų kaina ir kitų įmokų už studijas dydis yra nurodytas Sutarties Specialiojoje dalyje bei mokamas Sutarties 

Specialiojoje dalyje ir Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše nustatytais terminais 

ir tvarka.  

32. Metinės studijų kainos dalį už pirmąjį studijų semestrą Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą per Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti internetinę sistemą, Universiteto priėmimo į pirmosios pakopos studijas 

internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą (toliau – ISAS) arba Universiteto priėmimo į antrosios pakopos studijas ISAS, privalo 

sumokėti iki pirmojo semestro pirmojo mėnesio pabaigos. Studentas, įstojęs per Universiteto „Dream Apply“ internetinę sistemą į 

valstybės nefinansuojamą studijų vietą, metinę studijų kainą privalo sumokėti per 15 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo studijuoti 

pateikimo dienos. 

33. Įmokos už studijas mokamos pervedant lėšas į Universiteto sąskaitas banke. Universiteto sąskaitų banke numeriai nurodyti Sutarties 

Specialiojoje dalyje.  

34. Vadovaujantis Universitete galiojančiu Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašu, 

gavus Studijuojančiojo prašymą, gali būti keičiami įmokų už studijas mokėjimo terminai ir dydis. 

35. Studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ir pasirinkęs ištęstinę studijų formą, kiekvieną semestrą privalo 

mokėti įmoką, lygią vieno kredito kainos, nurodytos Sutarties Specialiojoje dalyje, ir jo pasirinktų semestro studijuojamų dalykų 

kreditų skaičiaus sandaugai. 

36. Studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje studijų vietoje, gali netekti valstybės finansavimo Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. Valstybės finansavimo netekęs Studentas už studijas turi mokėti jo priėmimo metais Priėmimo taisyklėse nustatytą 

studijų kainą, nurodytą Sutarties Specialiojoje dalyje. 

37. Valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavęs asmuo ir asmuo, gavęs studijų stipendiją, pašalintas iš Universiteto arba nutraukęs 

studijas, Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka privalo į valstybės biudžetą grąžinti lėšas arba jų dalį. Už laiku negrąžintas lėšas ar 



 

 

likusią negrąžintą jų dalį Vyriausybės įgaliota institucija skaičiuoja delspinigius – 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną. 

38. Studijuojantieji, kurių studijos finansuojamos ES struktūrinių fondų ir (ar) kitų projektų lėšomis, nutraukę Sutartį, Universiteto 

nustatytais atvejais, tvarka ir dydžiu privalo grąžinti mokestį už studijas Universitetui. 

39. Atsilaisvinus valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamai studijų vietai, į ją Universiteto nustatyta tvarka gali 

pretenduoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis Studentas (išskyrus Mokslo ir studijų įstatyme nustatytus atvejus, 

kai valstybės finansavimas studijoms neskiriamas ir studijų kaina nekompensuojama). 

40. Studijuojantysis už dalyko (modulio) kartojimą privalo sumokėti papildomą įmoką, kuri lygi vieno kredito kainos, nurodytos Sutarties 

Specialiojoje dalyje, ir kartojamo dalyko (modulio) kreditų skaičiaus sandaugai. Nurodytą įmoką privaloma sumokėti ne vėliau kaip 

iki semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos. 

41. Universitetas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktais pakeistą bazinės socialinės išmokos dydį, bazinę mėnesinę algą 

arba bendrąjį Lietuvos vartojimo kainų indeksą ar Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamą jo ekvivalentą, gali 

vienašališkai indeksuoti įmokas už studijas ir kitas su studijomis susijusias įmokas, jas proporcingai perskaičiuodamas 

vadovaudamasis Universiteto nustatyta tvarka ir paskelbdamas apie tai Universiteto svetainėje likus ne mažiau kaip 30 dienų iki 

numatomos pakeistų mokesčių įsigaliojimo dienos. 

42. Pavėlavus sumokėti įmoką už studijas ar jos dalį, įmoką už dalyko (modulio) kartojimą už kiekvieną uždelstą dieną Studijuojantysis 

moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. 

43. Sumokėtos įmokos Studijuojančiajam gali būti grąžinamos Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir 

išieškojimo tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka. 

44. Mokėti bet kokias įmokas pagal šią Sutartį už Studijuojantįjį gali ir tretieji asmenys, pateikdami mokėjimo pavedimus, mokėjimo 

paskirtyje nurodydami Studijuojančiojo, už kurį mokama, vardą ir pavardę (tai nepanaikina Studijuojančiojo atsakomybės už 

įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymą). 

45. Jei Šalys Studijuojančiojo studijų metu sudaro Susitarimą dėl ne studijų programos dalyko studijų, mokėjimui už ne studijų programos 

dalyko studijas su atitinkamais pakeitimais taikomos Sutarties 33, 41, 42 ir 44 punktų nuostatos ir netaikomos kitos Sutarties IV dalies 

nuostatos. 

 

V. Sutarties įsigaliojimas, pakeitimas, nutraukimas ir pasibaigimas 

 

46. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys. 

47. Studijuojančiajam keičiant studijų programą, studijų formą, studijų finansavimo pobūdį ar kitais Universiteto numatytais atvejais, 

Sutarties sąlygos gali būti keičiamos. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai įforminami atskiru dokumentu išdėstant Sutarties 

Specialiąją dalį nauja redakcija Sutarties 4 punkte numatyta tvarka ir laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  

48. Jei laiku neįvykdoma Sutarties 32 punkte numatyta prievolė (išskyrus tuos atvejus, jeigu 32 punkte numatytos įmokos mokėjimo 

terminas buvo atidėtas 34 punkte numatyta tvarka), Sutartis laikoma pasibaigusia Šalių sutarimu nuo dienos, einančios po numatytos 

prievolės įvykdymo pabaigos datos. 

49. Sutartis pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus arba ją nutraukus.  

50. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai arba Šalių susitarimu. 

51. Studijuojantysis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu įspėjęs Universitetą ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. 

52. Universitetas turi teisę vienašališkai, įspėjęs Studijuojantįjį ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį šalinant 

Studijuojantįjį iš Universiteto bet kuriuo iš šių atvejų: 

52.1. Dėl esminio Sutarties pažeidimo. Mokesčio už studijas ar jo dalies, įmokos už dalyko (modulio) kartojimą mokėjimo vėlavimas 

daugiau nei 30 kalendorinių dienų laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, išskyrus 48 punkte numatytą atvejį; 

52.2. Studijų nuostatuose ir (ar) Akademinės etikos kodekse ir (ar) Reguliamine nustatytais atvejais ir Universiteto teisės aktuose 

nustatyta tvarka; 

52.3. Jei Studijuojantysis 22 punkte nustatyta tvarka neužsiregistruoja studijoms Universitete arba per 14 kalendorinių dienų nuo 

akademinių atostogų, nuo studijų sustabdymo arba nuo dalinių studijų kitoje mokslo ir studijų institucijoje pabaigos nepateikia 

prašymo tęsti studijas Universitete; 

52.4. Jei Studijuojantysis pateikė tikrovės neatitinkančius ar klaidinančius duomenis, informaciją ar dokumentus, dėl ko ši Sutartis 

negalėjo būti sudaryta, vykdoma ar įvykdyta; 

52.5. Jei einamaisiais metais vidurinį išsilavinimą įgijęs Studijuojantysis, įstojęs į Universitetą išankstinio priėmimo į pirmosios 

pakopos ar vientisąsias studijas metu, neatitinka Priėmimo taisyklėse nustatytų minimaliųjų reikalavimų stojantiesiems; 

52.6. Jei Studijuojantysis, ne Lietuvos Respublikos pilietis, be svarbios priežasties nevykdo visų arba dalies įsipareigojimų, numatytų 

Sutarties 24 punkte. 

53. Sutarties pasikeitimas ar nutraukimas neatleidžia Studijuojančiojo nuo Sutarties pagrindu kylančių finansinių ir kitokių įsipareigojimų 

Universitetui įvykdymo. Studijuojančiajam atsisakius vykdyti finansinius įsipareigojimus, Universitetas turi teisę Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka juos išieškoti kartu su šios Sutarties 42 punkte numatyto dydžio delspinigiais. 

 
VI. Intelektinės nuosavybės teisės 

 
54. Studijuojančiajam priklauso asmeninės neturtinės ir turtinės autorių teisės į kūrinius ir gretutines teisės į šių teisių objektus (ataskaitas, 

laboratorinius, kursinius, mokslo tiriamuosius, baigiamuosius darbus, referatus, mokslinius straipsnius, konferencijų tezes, mokslo 

duomenis ar mokslo duomenų rinkinius,  disertaciją, disertacijos santrauką ir pan.), sukurtus vykdant Studijuojančiojo pareigas pagal 

studijų procesą Universitete reglamentuojančius teisės aktus. Kai Studijuojantysis, dalyvaudamas studijų procese, sukuria, aukščiau 

paminėtus, autorių teisių ir gretutinių teisių objektus, pasinaudodamas Universiteto finansine parama, įranga, medžiagomis, 

patalpomis ar kitu Universiteto turtu, turtinės teisės į šiuos autorių teisių ir gretutinių teisių objektus priklauso Studijuojančiajam ir 

Universitetui.  Intelektinės nuosavybės dalys yra nustatomos Universiteto ir Studijuojančiojo pasirašomoje atskiroje sutartyje, kurioje 

numatyta tokių intelektinės nuosavybės objektų naudojimo ir disponavimo jais tvarka. 

55. Turtinės teisės į Studijuojančiojo sukurtas kompiuterių programas bei duomenų bazes visam laikui pereina Universitetui, jei jie sukurti 

pasinaudojus Universiteto sukaupta patirtimi, finansine parama, įranga, medžiagomis, patalpomis ar kitu Universiteto turtu, jeigu 

nesusitarta kitaip. 

56. Dėl Studijuojančiojo sukurtų pramoninės nuosavybės objektų (išradimų, dizaino ar kt.), dalyvaujant Universiteto vykdomoje, su 

intelektinės veiklos rezultatų kūrimu susijusioje veikloje, valdymo ir komercinimo Universitetas sprendžia kiekvienu atveju atskirai 

remiantis Universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatais bei Vilniaus universiteto intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų 

pramoninės nuosavybės valdymo srityje įgyvendinimo tvarkos aprašu. 



 

 

57. Studijuojantysis suteikia Universitetui visam turtinių teisių galiojimo laikotarpiui neišimtinę licenciją šios Sutarties 54 punkte 

numatytus kūrinius viešai skelbti viešosios bei ribotos (vidinės) prieigos Universiteto valdomose internetinėse duomenų bazėse bei 

Lietuvos mokslo ir studijų  elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpyklose, kitose Lietuvos ir tarptautinėse duomenų 

bazėse, naudoti šiuos kūrinius ar jų dalis Universiteto studijų rezultatų vertinimo bei mokymosi procesuose, moksliniuose tyrimuose 

(kūrinį ar jo dalį verčiant, atgaminant, išleidžiant, platinant ribotą kūrinio egzempliorių skaičių). 

 

VII. Baigiamosios nuostatos 

 

58. Visi Sutartyje numatyti arba su Sutarties vykdymu (išskyrus pranešimus dėl studijų proceso vykdymo) ar Šalių reikalavimų, kylančių 

iš šios Sutarties, (įskaitant teisių gynimą galiojančių teisės aktų  nustatyta tvarka) susiję pranešimai turi būti raštiški (t. y. siunčiami 

elektroniniu paštu arba registruotu paštu Sutartyje nurodytais Šalių adresais), išskyrus šioje Sutartyje nustatytas išimtis. Kiekviena 

Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pranešimo siuntimo būdą. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį 

Šalis gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas, jei buvo siųstas darbo valandomis; jei pranešimas siunčiamas registruotu 

laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 darbo dienoms nuo išsiuntimo. 

59. Visą studijų Universitete laikotarpį su studijų procesu susijusi informacija Studijuojančiajam bus siunčiama tik į Universiteto 

Studijuojančiajam suteiktą elektroninio pašto dėžutę ir (arba) į autorizuotą Studijuojančiojo paskyrą VUSIS. Sutarties 52 punkte 

numatytas pranešimas apie Sutarties nutraukimą siunčiamas šiame punkte numatyta tvarka ir  kitu priėmimo informacinėse sistemose 

ar VUSIS nurodytu Studijuojančiojo elektroninio pašto adresu. Informacijos siuntimas Studijuojančiajam šiame punkte nustatyta 

tvarka laikomas tinkamu Studijuojančiojo informavimu. Studijuojančiajam raštu pageidaujant, su studijų procesu susijusi informacija 

Studijuojančiajam gali būti siunčiama ir kitu priėmimo informacinėse sistemose ar VUSIS nurodytu Studijuojančiojo elektroninio 

pašto adresu. 

60. Visi dėl Sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo ar kiti iškilę ginčai sprendžiami Šalių derybų būdu. Kai Šalims nepavyksta 

išspręsti ginčo derybomis per 30 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinį 

teismingumą nustatant pagal Universiteto registruotos buveinės vietą.  

61. Universitetas yra Studijuojančiojo asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas bei tvarko šiuos duomenis vadovaudamasis 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Universiteto teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų 

tvarkymą, su kuriais galima susipažinti Universiteto svetainėje www.vu.lt. 

62. Universitetas tvarko šiuos Studijuojančiojo asmens ir kitus duomenis studijų proceso administravimo tikslu: vardas, pavardė, atstovo 

vardas ir pavardė (jeigu asmuo yra atstovaujamas), asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, 

lytis, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pilietybė, šeiminė padėtis, kontaktai nelaimės atveju, 

darbo stažas, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei), karinė tarnyba, išsilavinimo duomenys (baigtos 

mokyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis), duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, fakultetas, 

programa, kursas, semestras, grupė, studijų rūšis, finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir metai, studento pažymėjimo numeris, 

išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai, studijų pradžios ir pabaigos data ir kt.), kiti diplomų 

duomenys, Studijuojančiam suteikti identifikaciniai numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmokos ir (ar) išmokos, jų dydis ir 

datos, Studijuojančiajam išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo (išdavimo) data, nuotolinio mokymo paskaitų ir 

atsiskaitymų vaizdo ir (arba) garso įrašai. 

63. Universitetas, įpareigotas Lietuvos Respublikos įstatymų, stebi Absolventų karjeros rodiklius ir 5 metus nuo studijų baigimo dienos 

Absolvento priėmimo informacinėse sistemose ar VUSIS nurodytu elektroninio pašto adresu renka grįžtamąjį ryšį apie Absolvento 

karjerą. 

64. Studijuojantysis, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su Vilniaus universiteto privatumo politika (Universiteto 

tinklalapyje adresu www.vu.lt/privatumo-politika) ir Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašu. 

65. Studijuojantysis sutinka, kad Universitetas kreiptųsi į trečiuosius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės įmonę „Registrų 

centras“, Lietuvos komercinius bankus ir skolų išieškojimo bendroves) dėl informacijos apie Studijuojantįjį gavimo ir patikrinimo ar 

skolų išieškojimo. 

66. Kai Sutartis nereguliuoja su Studijuojančiojo studijomis Universitete susijusių klausimų, taikomi Mokslo ir studijų įstatymas, Statutas, 

Reguliaminas ir kiti norminiai bei Universiteto teisės aktai. 

 

VIII. Šalių parašai 

 

Vilniaus universiteto atstovas Studijuojantysis 

Studijuojantysis, pasirašydamas Sutarties Bendrąją dalį, patvirtina, kad 

jam priklausantį Bendrosios ir Specialiosios dalies egzempliorių gavo, su 

Sutarties sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. 
 

___________________________________________ 

           (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

_____________________________________________ 

                         (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

  

http://www.vu.lt/
http://www.vu.lt/privatumo-politika


 

 

(Tipinė studento studijų sutarties specialiosios dalies forma) 

 

STUDIJŲ SUTARTIS Nr. _________ 

SPECIALIOJI DALIS 

 

202_ m. __________      ___ d. 

 

1. Sutarties Šalys 

1.1. Universitetas 1.2. Studijuojantysis  

1.1.1. Vilniaus universitetas 

1.1.2. Juridinio asmens kodas: 211950810 

1.1.3. Universiteto g. 3, 01513 Vilnius 

1.1.4. Tel. (8 5) 268 7000  

1.1.5. El. pašto adresas infor@cr.vu.lt 

1.1.6. Interneto svetainė www.vu.lt 

1.1.7. A. s. LT37 7300 0100 9431 8310 (Swedbank, AB) arba LT08 

7044 0600 0110 1389 (SEB bankas, AB) 

1.2.1. [Vardas (-ai) ir pavardė, nurodyti asmens dokumente] 

1.2.2. Asmens kodas arba gimimo data1  

1.2.3. [Adresas: gatvė, numeris, pašto kodas, miestas] 

1.2.4. Tel.  

1.2.5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris 

(neprivalomas) [pvz., LR ATK arba paso numeris. Jei ne LR pilietis – 

pildomas papildomas lapas užsienio piliečiams] 

1.2.6. El. pašto adresas [elektroninis@pastas.lt ir, 

jei jau suteiktas Universiteto: vardas.pavarde@padalinys.stud.vu.lt]  

1.1.8. Atstovas [pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas 

(jeigu rektorius – veikia pagal Statutą, o visi kiti gali atstovauti pagal 

rektoriaus įgaliojimą, kurio datą ir numerį reikia nurodyti]   

1.2.7. Atstovas (jei Studijuojantysis atstovaujamas): [vardas, pavardė, 

atstovavimo pagrindas] 

1gimimo data nurodoma tik tuo atveju, jeigu Studijuojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis 

 

2. Sutarties dalykas2 

2.1. Asmens studijavimo statusas Studentas 

2.2. Studijų programos pavadinimas Pavyzdinės studijų programos pavadinimas 

2.3. Studijų programos apimtis kreditais XXX (ECTS kr.) 

2.4. Studijų programos valstybinis kodas XXXXXXX 

2.5. Studijų programos pagrindinė kryptis [Pvz., I100 (įrašyti papildomai žodžiais „Informatikos kryptis“)] 

2.6. Studijų forma, tvarkaraštis NL arba I, D arba S, arba V 

2.7. Studijų pakopa (jei taikoma) Pirma / Antra / Trečia / Vientisosios 

2.8. Studijų srautas, kursas, semestras (jei taikoma) [Pvz., 2016 / 2017 m. m., I kursas, 1 semestras (rudens)] 

2.9. Dėstymo kalba [Iš studijų programos registro, pvz., lietuvių] 

2.10. Studijų programos kaina, EUR Xyz, xxx EUR 

2.11. Metinė studijų kaina, EUR  Xxxx (suma žodžiais) EUR [VF studijų atveju šalia kainos įrašyti, 

pvz., „Studijų kaina apmokama valstybės biudžeto, Europos sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis“ ar kt.] 

2.12. Norminė studijų kaina3, EUR [VF vientisųjų studijų atveju 

pridėti „(žr. 2.15 p. numatytą išlygą)“] 

Xxxx (suma žodžiais) EUR 

[Teisės programos VF studijų atveju: 3,5 studijų metus taikoma Xxxx 

(suma žodžiais) EUR norminė kaina, likusiais studijų metais – Xxxx 

(suma žodžiais) EUR, 

Farmacijos, Medicinos ir Odontologijos programų VF studijų atveju: 

4 studijų metus taikoma Xxxx (suma žodžiais) EUR norminė kaina, 

likusiais studijų metais – Xxxx (suma žodžiais) EUR] 

2.13. Vieno kredito kaina4, EUR Xxx,xx EUR 

2.14. Pabaigus studijas suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 

profesinė kvalifikacija (jei ji numatyta) 

[Studijų krypties kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija, jeigu 

ji numatyta] 
2Sutarties dalykas gali būti keli lentelių blokai, pvz., jei studijuojama keliose programose. 
3Norminė studijų kaina yra dydis, rodantis maksimalią lėšų sumą, kuri gali būti skiriama iš valstybės biudžeto metams aukštosios mokyklos nustatytai studijų 
valstybės finansuojamoje studijų vietoje kainai apmokėti. 
4Vieno kredito kaina yra 1 / 60 Sutartyje nurodytos metinės studijų kainos (ištęstinių studijų atveju – ne daugiau kaip 1 / 45 metinės studijų kainos) dalis. 

 

2.15. Tuo atveju, jeigu Studijuojantysis studijuoja vientisųjų studijų programoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje, antrosios vientisųjų 

studijų dalies studijų kaina yra lygi priėmimo metų norminei antrosios pakopos studijų kainai, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro įsakymu. Studijuojantiesiems valstybės nefinansuojamose vietose taikoma Sutartyje nurodyta metinė studijų 

kaina. 

2.16. Universitetui Sutarties Bendrojoje dalyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka indeksavus įmokų dydžius, atitinkamai keičiasi Sutarties 

Specialiojoje dalyje nurodyta studijų programos kaina (2.10 p.), metinė studijų kaina (2.11 p.), norminė studijų kaina (2.12 p.) ir vieno 

kredito kaina (2.13 p.). 

3. Šalių parašai 

 

3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis 

Studijuojantysis, pasirašydamas Sutarties Specialiąją dalį, patvirtina, kad 

jam priklausantį Bendrosios ir Specialiosios dalies egzempliorių gavo, su 

Sutarties sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. 
 

___________________________________________ 
               (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

_____________________________________________ 
                         (vardas, pavardė, parašas) 

 

mailto:infor@cr.vu.lt
http://www.vu.lt/


 

 

(Tipinė klausytojo studijų sutarties specialiosios dalies forma) 

 

 

STUDIJŲ SUTARTIS Nr. _________ 

SPECIALIOJI DALIS 

 

202_ m. _____ mėn. ___ d. 

 

 

1. Sutarties Šalys 

 

1.1 Universitetas 1.2 Studijuojantysis  

1.1.1. Vilniaus universitetas 

1.1.2. Juridinio asmens kodas: 211950810 

1.1.3. Universiteto g. 3, 01513 Vilnius 

1.1.4. Tel. (8 5) 268 7000  

1.1.5. El. pašto adresas: infor@cr.vu.lt 

1.1.6. Interneto svetainė: www.vu.lt 

1.1.7. A. s. LT37 7300 0100 9431 8310 (Swedbank, AB) arba LT08 

7044 0600 0110 1389 (SEB bankas, AB) 

1.2.1. Vardas (-ai), pavardė 

1.2.2. Asmens kodas arba gimimo data* 

1.2.3. [Adresas: gatvė, numeris, pašto kodas, miestas] 

1.2.4. Tel.  

1.2.5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris 

(neprivalomas) [pvz., LR ATK arba paso duomenys. Jei ne LR 

pilietis – pildomas papildomas lapas užsienio piliečiams] 

1.2.6. El. pašto adresas [elektroninis@pastas.lt] 

1.1.8. Atstovas [pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas 

(jeigu rektorius – veikia pagal Universiteto Statutą, o visi kiti gali 

atstovauti pagal rektoriaus įgaliojimą, nurodyti įgaliojimo datą ir 

Nr.)] 

1.2.7. Atstovas (jei Studijuojantysis atstovaujamas) [vardas, 

pavardė, atstovavimo pagrindas] 

* gimimo data nurodoma tik tuo atveju, jeigu Studijuojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis. 

 

2. Sutarties dalykas 

 

2.1. Asmens studijavimo statusas Klausytojas 

2.2. Studijų pradžia:  [Data] 

2.3. Studijų pabaiga*: [Data] 

2.4. 
Eil. 

Nr. 

2.4.1. Dalyko 

(modulio) 

pavadinimas 

2.4.2. Studijų 

forma, 

tvarkaraštis 

2.4.3. 

Studijų 

rūšis 

2.4.4. 

Atsiskaitymo 

forma 

2.4.5. 

Kreditų 

skaičius 

2.4.6. Įmokos 

dydis, EUR  
2.4.7. Pastabos 

1 SP1, Pvz. 1 NL, D  Egzaminas 5 X,- Mokėjimo data 

2 SP2, Pvz. 2 NL, D  Įskaita 8 Y,- Mokėjimo data 

...        

    Viso: 5+8+... x+y,-   
* Jei Studijuojančiajam studijuojant visą studijų programą Klausytojo statusu suteikiamos akademinės atostogos arba leidžiama  sustabdyti studijas 
Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka, 2.3 punkte numatytas studijų pabaigos terminas automatiškai pratęsiamas numatyta akademinių atostogų arba 

studijų sustabdymo trukme. 

 

2.5. Universitetui Sutarties Bendrojoje dalyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka indeksavus įmokų dydžius, atitinkamai keičiasi Sutarties 

Specialiosios dalies 2.4.6 papunktyje nurodytos įmokos dydis.  

 

3. Sutarties Šalių parašai 

  

3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis  

Studijuojantysis, pasirašydamas Sutarties Specialiąją dalį, patvirtina, kad jam 

priklausantį Bendrosios ir Specialiosios dalies egzempliorių gavo, su Sutarties 

sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. 

 

___________________________________________ 
            (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

_____________________________________________ 
                         (vardas, pavardė, parašas) 

  

  

  

 

  

mailto:infor@cr.vu.lt
http://www.vu.lt/


 

 

(Tipinė susitarimo dėl gretutinių studijų forma) 

 

SUSITARIMAS DĖL GRETUTINIŲ STUDIJŲ 

 

202_ m. _____ mėn. ___ d. 
 

1. Susitarimo Šalys 
 

1.1 Vilniaus universitetas 1.2 Studijuojantysis*  

1.1.1. Vilniaus universitetas 

1.1.2. Juridinio asmens kodas: 211950810 

1.1.3. Universiteto g. 3, 01513 Vilnius 

1.1.4. Tel. (8 5) 268 7000  

1.1.5. El. pašto adresas: infor@cr.vu.lt 

1.1.6. Interneto svetainė: www.vu.lt 

1.1.7. A. s. LT37 7300 0100 9431 8310 (Swedbank, AB) arba LT08 

7044 0600 0110 1389 (SEB bankas, AB) 

1.2.1. Vardas (-ai), pavardė (nurodyti asmens dokumente) 

1.2.2. Asmens kodas arba gimimo data** 

1.2.3. [Adresas: gatvė, numeris, pašto kodas, miestas] 

1.2.4. Tel.  

1.2.5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris 

(neprivalomas)  

1.2.6. El. pašto adresas  

1.1.8. Atstovas [pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas] 1.2.7. Atstovas (jei atstovaujamas) [vardas, pavardė, pagrindas] 

* Susitarimas dėl gretutinių studijų gali būti sudaromas tik tuo atveju, kai Studijuojantysis studijuoja Studento statusu. 
** Gimimo data nurodoma tik tuo atveju, jei Studijuojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis. 
 

2. Susitarimo dalykas 
 

2.1. Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) yra neatskiriama tarp Šalių _______ m. ____________ __ d. sudarytos Studijų sutarties Nr. 

_________ (toliau – Sutartis) dalis bei apibrėžia Studijuojančiojo ir Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) (abu kartu toliau 

vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai – Šalimi) įsipareigojimus, jų vykdymo sąlygas ir tvarką, Sutarties nutraukimo sąlygas 

Studijuojančiajam studijuojant toliau nurodytą gretutinių studijų programą (toliau – Gretutinių studijų programa): 

2.1.1. Asmens studijavimo statusas Studentas 

2.1.2. Studijų programos pavadinimas Pavyzdinės studijų programos pavadinimas 

2.1.3. Studijų programos apimtis kreditais 60 

2.1.5. Studijų programos kryptis Pvz., I100 (įrašyti papildomai žodžiais Informatikos kryptis) 

2.1.6. Studijų srautas, kursas, semestras (jei taikoma) Pvz., 2015 m. m. , I kursas, 1 semestras 

2.1.7. Dėstymo kalba Iš studijų programos registro, pvz., lietuvių 

2.1.8. Vieno kredito kaina, EUR Xxx,xx EUR (jeigu studijų kaina nėra taikoma, žymėti 0,00 EUR) 

2.2. Universitetas įsipareigoja: 

2.2.1. priimti Studijuojantįjį studijuoti Gretutinių studijų programą; 

2.2.2. užtikrinti dėstymo pagal Gretutinių studijų programą kokybę; 

2.2.3. sudaryti galimybę Studijuojančiajam Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti studijuoti kitą gretutinių studijų programą, 

jei Susitarimo 2.1 punkte nurodytos Gretutinių studijų programos studijavimas po šio Susitarimo pasirašymo taptų negalimas dėl 

nuo Studijuojančiojo nepriklausančių priežasčių; 

2.2.4. Studijuojančiojo, nebaigusio vykdyti Gretutinių studijų programos, pageidavimu išduoti pažymą apie Gretutinių studijų 

programoje studijuotų dalykų (modulių) žinių įvertinimą; 

2.2.5. informuoti Studentą apie jo su Gretutinių studijų programa susijusius finansinius įsipareigojimus Universitetui, gretutinių studijų 

kainos indeksavimą ir (ar) dalyko (modulio) kartojimo įmokos dydį. 

2.3. Studijuojantysis įsipareigoja vykdyti pasirinktos Gretutinių studijų programos reikalavimus bei laikytis kitų Sutarties ir Universiteto teisės 

aktų reikalavimų. 

2.4. Mokėjimui už gretutines studijas taikomos Sutarties Bendrosios dalies IV dalies nuostatos. 

2.5. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys. 

2.6. Susitarimas keičiamas išdėstant jį nauja redakcija ir pasirašant Sutarties Bendrojoje dalyje numatyta tvarka. 

2.7. Susitarimas pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus arba jį nutraukus. 

2.8. Susitarimas pasibaigia visais atvejais, kada pasibaigia Sutartis. 

2.9. Studijuojantysis turi teisę vienašališkai nutraukti Susitarimą raštu įspėjęs Universitetą ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Tuo 

atveju, kai nutraukiamas tik Susitarimas, o Sutartis lieka galioti, Studijuojantysis privalo:  

2.9.1. iki Sutarties pasibaigimo likviduoti Gretutinių studijų programoje turėtas akademines skolas; 

2.9.2. Studijų nuostatų ir kitų Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti studijuoti Gretutinėje studijų programoje nepanaudotus 

kreditus kitų pagrindinės studijų programos, bendrojo universitetinio lavinimo ar pasirenkamųjų dalykų. 

2.10. Po Susitarimo pasibaigimo likus galioti Sutarčiai, Studijuojantysis praranda galimybę rinktis kitą gretutinę studijų programą bei įgyti 

Gretutinių studijų programos baigimą patvirtinantį laipsnį. 

2.11. Susitarimas sudaromas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.  
 

3. Susitarimo Šalių parašai: 
 

3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis 

Studijuojantysis, pasirašydamas šį Susitarimą, patvirtina, kad jam 

priklausantį Susitarimo egzempliorių gavo, su Susitarimo sąlygomis 

susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. 
 

___________________________________________________________ 

              (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
___________________________________________________________ 

                                  (vardas, pavardė, parašas) 
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(Tipinė susitarimo dėl ne studijų programos dalyko studijų forma) 
 

SUSITARIMAS DĖL NE STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKO STUDIJŲ  

202_ m. _____ mėn. ___ d. 
 

1. Susitarimo Šalys 

1.1 Vilniaus universitetas 1.2 Studijuojantysis*  

1.1.1. Vilniaus universitetas 

1.1.2. Juridinio asmens kodas: 211950810 

1.1.3. Universiteto g. 3, 01513 Vilnius 

1.1.4. Tel. (8 5) 268 7000  

1.1.5. El. pašto adresas: infor@cr.vu.lt 

1.1.6. Interneto svetainė: www.vu.lt 

1.1.7. A. s. LT37 7300 0100 9431 8310 (Swedbank, AB) arba LT08 7044 

0600 0110 1389 (SEB bankas, AB) 

1.2.1. Vardas (-ai), pavardė (nurodyti asmens dokumente) 

1.2.2. Asmens kodas arba gimimo data** 

1.2.3. [Adresas: gatvė, numeris, pašto kodas, miestas] 

1.2.4. Tel.  

1.2.5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris 

(neprivalomas) [pvz., LR ATK arba paso numeris. Jei ne LR pilietis 

– pildomas papildomas lapas užsienio piliečiams] 

1.2.6. El. pašto adresas 

1.1.8. Atstovas [pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas: jeigu 

rektorius – veikia pagal Statutą; visi kiti gali atstovauti pagal rektoriaus 

įgaliojimą, nurodyti įgaliojimo datą, Nr.)] 

1.2.7. Atstovas (jei Studijuojantysis atstovaujamas) [vardas, 

pavardė, atstovavimo pagrindas]  

* Susitarimas dėl ne studijų programos dalyko studijų gali būti sudaromas tik tuo atveju, kai Studijuojantysis studijuoja Studento statusu. 

** Gimimo data nurodoma tik tuo atveju, jeigu Studijuojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis. 
 

2. Susitarimo dalykas 

2.1. Asmens studijavimo statusas Studentas 

2.2. Studijų programa  

2.3. 2.3.1. Studijų 

dalyko 

pavadinimas 

2.3.2. Valandų 

skaičius 

2.3.3. Kreditų 

skaičius 

2.3.4. Galutinio studijų 

pasiekimų vertinimo forma 

2.3.5. Studijuojančiojo 

įmoka už Studijų dalyką, 

EUR  

2.3.6. Studijų dalyko 

semestro kaina, EUR  

       

2.4. Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) yra neatskiriama studijų sutarties (toliau – Sutartis) dalis bei apibrėžia Studijuojančiojo ir Vilniaus 

universiteto (toliau – Universitetas) (abu kartu toliau vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai – Šalimi) įsipareigojimus, jų vykdymo sąlygas ir 

tvarką Studijuojančiajam studijuojant ne studijų programos dalyką (toliau – Studijų dalykas), kuris nėra studijų programos dalis. 

2.5. Universitetas įsipareigoja: 

2.5.1. priimti Studijuojantįjį studijuoti šio Susitarimo 2.3.1 papunktyje nurodytą Studijų dalyką;  

2.5.2. Studijuojančiajam išklausius visą Studijų dalyko kursą ir gavus teigiamą galutinį Studijų dalyko pasiekimų įvertinimą, įrašyti Studijų 

dalyką ir studijuoto Studijų dalyko pasiekimų įvertinimą į Universiteto diplomo priedėlį arba Studijuojančiojo prašymu išduoti 

pažymą, patvirtinančią Studijų dalyko studijas. 

2.6. Studijuojantysis įsipareigoja: 

2.6.1. per 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo sudarymo dienos sumokėti šio Susitarimo 2.3.5 papunktyje nurodyto dydžio įmoką už Studijų 

dalyką; 

2.6.2. tuo atveju, jeigu Studijų dalyko galutinio studijų pasiekimų vertinimo metu Studijuojantysis gauna neigiamą Studijų dalyko 

pasiekimų įvertinimą arba jeigu Studijuojantysis be svarbios priežasties neatvyksta į Studijų dalyko galutinį studijų pasiekimų 

vertinimą, per 5 darbo dienas nuo galutinio Studijų dalyko pasiekimų vertinimo sumokėti skirtumą tarp visos šio Susitarimo 2.3.6 

punkte numatytos Studijų dalyko semestro kainos ir 2.3.5 papunktyje nurodytos Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką.  

2.7. Studijų dalykas negali būti įskaitomas už kitą Studijuojančiojo studijuojamoje studijų programoje numatytą studijų dalyką. 

2.8. Mokėjimui už Studijų dalyką mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrosios dalies IV dalies nuostatos, išskyrus nuostatas dėl sumokėtų 

įmokų grąžinimo. 

2.9. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys. 

2.10. Susitarimas keičiamas išdėstant jį nauja redakcija ir pasirašant Sutarties Bendrojoje dalyje numatyta tvarka. 

2.11. Susitarimas pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius Susitarime numatytus įsipareigojimus arba jį nutraukus Sutartyje numatyta tvarka. 

Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką mokėjimo vėlavimas daugiau nei 5 darbo dienas laikomas esminiu Susitarimo pažeidimu, 

suteikiančiu teisę Universitetui vienašališkai nutraukti šį Susitarimą Sutartyje numatyta tvarka. 

2.12. Tuo atveju, kai Susitarimas ir (ar) Sutartis nutraukiama, Studijuojantysis privalo per 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo nutraukimo dienos 

sumokėti skirtumą tarp visos šio Susitarimo 2.3.6 papunktyje numatytos Studijų dalyko semestro kainos ir 2.3.5 papunktyje nurodytos 

Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką. 

2.13. Susitarimas pasibaigia visais atvejais, kada pasibaigia Sutartis. Susitarimas pasibaigia ir tuo atveju, jeigu Studijuojančiajam suteikiamos 

akademinės atostogos arba leidžiama sustabdyti studijas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.14. Susitarimas sudaromas 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.  

 
3. Susitarimo Šalių parašai: 

 
3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis 

Studijuojantysis, pasirašydamas šį Susitarimą, patvirtina, kad jam 

priklausantį Susitarimo egzempliorių gavo, su Susitarimo sąlygomis 

susipažino ir įsipareigoja jų laikytis. 

 
___________________________________________________ 

           (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

_________________________________________________________ 

                          (vardas, pavardė, parašas)  
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