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STUDIJŲ ATNAUJINIMO VILNIAUS UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studijų atnaujinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) apibrėžia
sąlygas ir procedūras, pagal kurias studijuoti Vilniaus universitete (toliau – Universitetas) priimami
Universitete pagal pirmosios pakopos, vientisųjų studijų arba antrosios pakopos studijų programą
studijavę, pirmąjį studijų semestrą baigę ir skolų ir akademinių skolų neturintys asmenys.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Studijų atnaujinimas – Universitete studijavusio ir studijas nutraukusio asmens
priėmimas į Universitetą tęsti studijas pagal anksčiau studijuotą ar kitą studijų programą.
2.2. Dalykų (modulių) skirtumas – asmens ankstesnių studijų metu įvykdytos studijų
programos dalies ir visos studijų programos, į kurią jis priimamas tęsti studijas, santykis. Dalykų
(modulių) skirtumai nėra laikomi skolomis arba akademinėmis skolomis.
2.3. 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).
2.4. Studijų srauto studentai – kamieninio akademinio padalinio tos pačios studijų
programos ta pačia studijų forma studijuojančių to paties kurso studentų srautas.
3. Grįžimas tęsti studijas po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo nėra laikomas
studijų atnaujinimu.
4. Asmenys, atnaujinantys studijas, priimami į valstybės nefinansuojamas vietas.
5. Studijos atnaujinamos nuo semestro pradžios, pateikus prašymą kamieninio akademinio
padalinio vadovui.
6. Kamieninių akademinių padalinių Tarybos gali nustatyti ir papildomas studento prašymu
nutrauktų studijų atnaujinimo sąlygas, tačiau jos negali prieštarauti Aprašui. Tokias sąlygas tvirtina
Universiteto senatas.
II SKYRIUS
STUDIJŲ ATNAUJINIMO ATVEJAI IR SĄLYGOS
7. Atnaujinti studijas pirmosios, antrosios studijų pakopos ar vientisųjų studijų programose
gali būti leidžiama tik asmeniui, kuris atitinka Aprašo 1 punkte nurodytus kriterijus ir neturi
finansinių įsipareigojimų Universitetui.
8. Konkretus studijų semestras, nuo kurio leidžiama atnaujinti 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 Vilniaus
universiteto Studijų nuostatais.
9. Anksčiau studijuotos programos ir pageidaujamos studijuoti studijų programos dalykų
(modulių) santykis nustatomas atlikus Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkoje
numatytą studijuotų dalykų (modulių) įskaitymo procedūrą.
10. Studijos gali būti atnaujinamos, jeigu asmens studijuotos ir ketinamos studijuoti studijų
programos skirtumai sudaro ne daugiau kaip 15 kreditų.

11. Dėl neesmingo studijų programos pasikeitimo susidariusius dalykų (modulių) skirtumus
leidžiama likviduoti per vienus metus nuo studijų atnaujinimo. Šie skirtumai skolomis arba
akademinėmis skolomis nelaikomi. Jei asmuo turi daugiau kaip 15 kreditų dalykų (modulių)
skirtumus, jis privalo šiuos skirtumus likviduoti prieš studijų atnaujinimą. Dalykų (modulių)
skirtumo likvidavimui yra sudaroma studijų sutartis klausytojo statusu.
12. Neesmingai pasikeitusios studijų programos dalykus (modulius), kurių egzaminus arba
įskaitas būtina išlaikyti (perlaikyti) atnaujinant tos studijų programos studijas, Studijų programos
komiteto teikimu nustato kamieninio akademinio padalinio vadovas.
13. Studentas, studijavęs pagrindinėje studijų programoje ir gretutinėje studijų programoje
ir savo iniciatyva nutraukęs vienas arba abi studijas, atnaujinti studijas gali:
13.1. abiejose studijų programose (ir pagrindinėje, ir gretutinėje). Dėl gretutinių studijų
programos atnaujinimo sprendžia gretutines studijas vykdančio kamieninio akademinio padalinio
vadovo pavaduotojas, atsakingas už studijų organizavimą;
13.2. tik pagrindinėje studijų programoje, pasirinkęs trūkstamus modulius, tai yra studijuoti
pagrindinių studijų krypties, kitų krypčių ar bendrųjų universitetinių studijų modulius. Sprendimą
įskaityti gretutinių studijų programos, bendrųjų universitetinių studijų arba kitų krypčių studijų
modulių rezultatus priima pagrindinių studijų programą vykdančio kamieninio akademinio
padalinio vadovas Studijų programos komiteto sutikimu.
14. Už šiurkščius akademinės etikos pažeidimus iš Universiteto pašalintas asmuo prašymą
dėl studijų atnaujinimo gali pateikti ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo pašalinimo
dienos ir tik po to, kai yra likvidavęs visus dalykų (modulių) skirtumus.
III SKYRIUS
STUDIJŲ ATNAUJINIMO PROCEDŪRA
15. Siekiantis atnaujinti studijas asmuo pateikia studijų programą, kurioje nori atnaujinti
studijas, vykdančiam kamieniniam akademiniam padaliniui prašymą ne vėliau kaip iki naujo studijų
semestro pradžios.
16. Prašymus dėl priėmimo tęsti studijas Universitete nagrinėja kamieninio akademinio
padalinio studijų prodekanas. Sprendimą dėl šių prašymų tenkinimo studijų prodekano teikimu
priima kamieninio akademinio padalinio vadovas.
17. Prašymai nagrinėjami ir anksčiau studijuotos programos bei pageidaujamos studijuoti
programos dalykų (modulių) santykis nustatomas pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus
universitete tvarką. Jei anksčiau įvykdyta studijų programos dalis nuo pageidaujamos studijuoti
programos atitinkamų semestrų dalykų (modulių) sąrašo skiriasi bent vienu dalyku (moduliu),
asmuo į pageidaujamą studijų semestrą gali būti priimtas tik tuo atveju, jei abi studijų sutarties šalys
susitaria sudaryti studijų sutartį klausytojo statusu dėl dalykų (modulių) skirtumo likvidavimo.
18. Jei į tą pačią studijų vietą pretenduoja daugiau kaip vienas asmuo, pirmenybė teikiama
(prioriteto mažėjimo tvarka) pretendentui, kurio:
18.1. didesnis visų anksčiau gautų galutinių studijų pasiekimų vertinimų svertinis vidurkis;
18.2. didesnis paskutinio studijų semestro galutinių studijų pasiekimų vertinimų svertinis
vidurkis;
18.3. prašymo atnaujinti studijas pateikimo data yra ankstesnė.
19. Kamieninis akademinis padalinys informuoja studijas Universitete norintį atnaujinti
asmenį apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios.
20. Priėmus sprendimą leisti asmeniui atnaujinti studijas Universitete, priėmimas
įforminamas Rektoriaus įsakymu ir yra sudaroma studijų sutartis.
21. Studijų sutartis klausytojo statusu turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo kamieninio akademinio padalinio vadovo sprendimo priimti asmenį atnaujinti studijas
priėmimo. Studijų sutartis klausytojo statusu sudaroma ne ilgiau kaip vienam semestrui.

IV SKYRIUS
ATNAUJINIMO STUDIJŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS
22. Studijas atnaujinančiam asmeniui taikomos tos pačios studijų finansavimo sąlygos,
pagal kurias valstybės nefinansuojamose vietose studijuoja visi kiti atitinkamo studijų srauto
studentai.
23. Studijas atnaujinęs asmuo gali pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą,
jei tokia yra, Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo bei Laikinajame Vilniaus universiteto
studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos apraše nustatyta tvarka.
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