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Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas
Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas
I. Bendrosios nuostatos
1. Asmens, studijavusio kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje ir norinčio tęsti studijas
Vilniaus universitete, priėmimo tvarkos aprašas (toliau − Aprašas) nustato sąlygas bei
procedūras, pagal kurias tęsti studijas Vilniaus universitete (toliau − Universitetas) priimami
kitoje šalies ar užsienio šalies aukštojoje mokykloje (jei ši mokykla yra pripažinta tos
valstybės teisės aktų nustatyta tvarka) pagal universitetinių studijų programą studijavę
asmenys.
2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Universiteto Studijų nuostatais (patvirtinti Universiteto
Senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-8), Studijų rezultatų
įskaitymo Vilniaus universitete tvarka (patvirtinta Universiteto Senato komisijos 2004 m.
birželio 3 d. posėdyje (protokolo Nr. 9), pakeista Universiteto Senato komisijos 2007 m.
gegužės 30 d. posėdyje (protokolo Nr. SK-2007-11), Studijų atnaujinimo Vilniaus
universitete tvarkos aprašu (patvirtintas Senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. posėdyje
(protokolo Nr. SK-2012-10) ir Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009,
Nr. 54-2140, 61, 101, aktuali redakcija 2012-05-08) (toliau – MSĮ).
3. Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:
3.1. Akademinė skola – tai per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).
3.2. Atitinkamo studijų srauto studentai – tam tikro akademinio kamieninio padalinio (toliau –
Padalinys) tais pačiais metais priimtų studijuoti tos pačios studijų programos ta pačia studijų
forma to paties kurso studentų srautas.
3.3. Dalyko (modulio) skirtumas – asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos programos dalies
ir studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, santykis. Dalykų (modulių)
skirtumai nėra laikomi akademinėmis skolomis.
3.4. Studijų sutartis klausytojo statusu – tarp Universiteto ir asmens sudarytas susitarimas, kuriuo
asmeniui už nustatytą mokestį yra suteikiama teisė ir sudaromos sąlygos studijuoti atskirus
studijų dalykus ( modulius).
3.5. Svertinis studijų rezultatų vidurkis – studijų rezultatų vidurkis, priklausantis nuo studijuotų
dalykų (modulių) kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų; skaičiuojant svertinį studijų rezultatų
vidurkį nėra atsižvelgiama į laisvojo dalyko įvertinimą.
3.6. Kitos sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžtos Universiteto Studijų nuostatuose ir kituose
teisės aktuose.
II. Priėmimo sąlygos
4. Tęsti studijas Universitete pagal anksčiau studijuotą ar kitą universitetinių studijų programą,
nekeičiant studijų programos rūšies, galima ne anksčiau kaip baigus pirmosios, antrosios
studijų pakopų, vientisųjų studijų pirmąjį semestrą ir neturint akademinių skolų.
5. Asmens, norinčio tęsti studijas Universitete, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus jų atitiktį
pageidaujamos studijų programos formaliesiems (studijų sritis, programos rūšis, studijų forma
ir kita) ir dalykiniams (dalykų (modulių) studijų tikslai, ugdomi gebėjimai, turinys, apimtis ir
kita) reikalavimams pagal Studijų rezultatų įskaitymo Universitete tvarką. Įskaityti galima ne
daugiau kaip 75 procentų pageidaujamos pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų
studijų programos apimties.
6. Konkretus studijų semestras, nuo kurio leidžiama tęsti studijas, priklauso nuo asmens
ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų programos dalies ir studijų programos, į kurią jis
priimamas tęsti studijas, studijų dalykų (modulių) santykio, nustatomo vadovaujantis
Universiteto Studijų nuostatais. Studijas tęsti priimama nuo semestro pradžios.
1

7. Už šiurkščius akademinio sąžiningumo principo pažeidimus iš kitos šalies ar užsienio
aukštosios mokyklos pašalintas asmuo prašymą dėl studijų tęsimo Universitete gali pateikti
ne anksčiau kaip praėjus metams nuo pašalinimo dienos ir tik po to, kai studijų pagal
klausytojo sutartį būdu yra likvidavęs visus dalyko skirtumus.
8. Studijos gali būti tęsiamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų programos
dalyko (modulio) skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų ir nepasibaigė Padalinio,
kuriame vykdoma ketinama studijuoti studijų programa, Tarybos nustatyti studijų rezultatų
įvertinimų galiojimo terminai.
9. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus (modulius), kurių egzaminus arba
įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) tęsiant studijas, nustato Padalinio vadovas.
10. Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalyko (modulio) skirtumus
leidžiama likviduoti per vienerius metus nuo priėmimo tęsti studijas. Šie skirtumai
akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų (modulių)
skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš priėmimą tęsti studijas;
11. Visi studijų dalykų (modulių) skirtumai likviduojami sudarant studijų sutartį klausytojo
statusu.
III. Priėmimo procedūra
12. Asmuo, norintis tęsti studijas Universitete, turi raštu kreiptis į Padalinį, kuriame yra vykdoma
norima studijuoti studijų programa, ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios.
13. Prašyme priimti tęsti studijas Universitete turi būti nurodyta studijuota ir norima studijuoti
studijų programa, taip pat pateikti dokumentai, reikalingi studijų rezultatams įskaityti pagal
Studijų rezultatų įskaitymo Universitete tvarką
14. Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas asmuo, pirmenybė teikiama
(prioriteto mažėjimo tvarka) pretendentui, kurio:
14.1.didesnis visų anksčiau išlaikytų sesijų svertinis studijų rezultatų vidurkis;
14.2.didesnis svertinis paskutinės išlaikytos sesijos studijų rezultatų vidurkis;
14.3.prašymo tęsti studijas padavimo data yra ankstesnė.
15. Jei tarpusavyje konkuruoja asmuo, studijavęs kitoje pripažintoje šalies ar užsienio aukštojoje
mokykloje ir norintis tęsti studijas Universitete, su anksčiau Universitete jau studijavusiu
asmeniu, kuris atnaujina studijas Universitete pagal Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete
tvarkos aprašą, paprastai pirmenybė pagal kiekvieną šiame punkte nurodytą prioritetą
teikiama Universitete studijavusiam asmeniui.
16. Prašymus dėl priėmimo tęsti studijas Universitete nagrinėja Padalinio akademinių reikalų
prodekanas, sprendimą akademinių reikalų prodekano teikimu priima Padalinio vadovas.
17. Padalinys informuoja studijas Universitete norintį tęsti asmenį apie sutikimą ar nesutikimą jį
priimti ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios.
18. Priėmus sprendimą priimti asmenį tęsti studijas Universitete, priėmimas įforminamas
Rektoriaus įsakymu ir sudaroma studijų sutartis (esant aplinkybėms, numatytoms 9 p., ir
studijų sutartis klausytojo statusu), Asmeniui, priimtam tęsti studijas į valstybės
nefinansuojamą studijų vietą, taikomos tos pačios studijų finansavimo sąlygos, pagal kurias
valstybės nefinansuojamose vietose studijuoja visi kiti atitinkamo studijų srauto studentai.
19. Studijas Universitete norintis tęsti asmuo gali konkuruoti dėl laisvos valstybės finansuojamos
studijų vietos, jei tokia yra, MSĮ bei Universiteto pažangumo eilės sudarymo ir taikymo
tvarkoje nustatyta tvarka.
IV. Baigiamosios nuostatos
20. Padalinių Tarybos gali nustatyti ir papildomas studijų tęsimo sąlygas, tačiau jos negali
prieštarauti šiam Aprašui.
21. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
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