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STUDIJŲ PAGAL INDIVIDUALŲ GRAFIKĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka reglamentuoja studento studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje
(toliau - Kolegija) pagal individualų studijų grafiką.
2. Individualus studijų grafikas suteikiamas tik studijuojantiems pagal laipsnį suteikiančias
studijų programas.
3. Pažangiems studentams (ne anksčiau kaip nuo antro studijų semestro) dekano įsakymu
gali būti suteikiama galimybė studijuoti pagal individualų studijų grafiką. Individualaus grafiko
suteikimas reglamentuotas Akademinės tarybos patvirtintu Studijų pagal individualų grafiką tvarkos
aprašu.

II. INDIVIDUALAUS STUDIJŲ GRAFIKO PARENGIMAS
4. Leidimas studijoms pagal individualų grafiką gali būti suteikiamas semestrui.
Tolimesniems semestrams – atsižvelgus į studijų rezultatus.
5. Pageidaujantis studijuoti pagal individualų studijų grafiką studentas pateikia fakulteto
dekanui motyvuotą prašymą.
6. Individualus studijų grafikas sudaromas pagal formą, pateiktą šio aprašo priede.
7. Individualų studijų grafiką – dalykus, už kuriuos studentas privalės atsiskaityti, ir
atsiskaitymo formas, rengia katedros vedėjas kartu su studentu, atsižvelgdami į studento galimybes
studijuoti pagal parengtą grafiką. Katedros vedėjas numato dėstytojus, pas kuriuos studentas
privalės atsiskaityti. Individualiame studijų grafike numatytas atsiskaitymų datas su dėstytojais
derina studentas.
8. Parengtas individualus studijų grafikas teikiamas tvirtinti fakulteto dekanui. Patvirtinto
grafiko kopija lieka dekanate, originalas atiduodamas studentui.
9. Leidimas studentui studijuoti pagal individualų grafiką katedros vedėjo teikimu
suteikiamas fakulteto dekano įsakymu.
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III. STUDENTO, STUDIJUOJANČIO PAGAL INDIVIDUALŲ GRAFIKĄ,
PAREIGOS IR TEISĖS
10. Pareigos:
10.1. Pagal dalykų programas numatytu laiku ir su dėstytojais suderintu laiku atlikti
praktinius, laboratorinius ir kontrolinius darbus.
10.2. Studijų grafike numatytu laiku dalyvauti profesinės veiklos praktikose.
10.3. Laikytis individualiame studijų grafike numatytų atsiskaitymo terminų.
11. Teisės:
11.1. Gauti iš katedros vedėjo visą informaciją, susijusią su studijomis pagal individualų
studijų grafiką.
11.2. Užsiėmimų tvarkaraštyje numatytu laiku lankytis paskaitose.
11.3. Konsultuotis su dėstytojais.
11.4. Bendra tvarka pagal semestro ir tarpinių atsiskaitymų rezultatus gauti stipendiją.
11.5. Atsiskaityti pagal galiojančią ,,Studijų nuostatų“ tvarką bei ,,Egzaminų ir įskaitų
pakartotinių laikymų bei akademinių įsiskolinimų likvidavimo tvarką“.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Studentas, nustatytu laiku neįvykdęs studijų programos, akademinius įsiskolinimus
likviduoja kolegijos nustatyta tvarka, o turintis jų daugiau kaip 4 braukiamas iš studentų sąrašų dėl
nepažangumo arba paties prašymu paliekamas kartoti kurso.

SUDERINTA
Studentų atstovybės tarybos posėdyje
2015-01-21 protokolu Nr. 24-7
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Studijų pagal individualų grafiką
tvarkos aprašo
priedas

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA
TVIRTINU
Dekanė
(parašas)
(vardas, pavardė)
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INDIVIDUALUS STUDIJŲ GRAFIKAS
Studijų programos pavadinimas ...............................................
Apimtis kreditais .......................
Kursas, semestras .....................................................................
Dalykas

Dekano įgaliotas asmuo

Kreditų
skaičius

Atsiskaitymo
forma

Data

Dėstytojo vardas ir
pavardė

_____________________
(parašas)

Studentas

_____________________
(parašas)

Parašas

Pastabos

________________
(vardas pavardė)

________________
(vardas pavardė)

