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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)  

 


