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STUDIJŲ NUOSTATAI 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) Studijų nuostatai (toliau – 
Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos 
statutu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 ,,Dėl Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose 
apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266 ,,Dėl asmens, 
studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 ,,Dėl už 
studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

2. Nuostatai nustato studijų Kolegijoje sistemą, priėmimo ir studijų organizavimo sąlygas, 
studentų ir klausytojų teises ir pareigas, studentų savivaldos veiklą, studijų baigimą.  

3. Pagrindinės sąvokos: 
Akademinė taryba – Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. 
Akademinės atostogos – ne ilgesnė kaip vienerių metų studijų pertrauka, suteikiama 

studentui dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių. 
Akademinės skolos – nustatytu laiku neišlaikyti egzaminai, neapginti studento 

savarankiškai atlikti darbai, neatliktos praktikos. 
Aukštasis koleginis išsilavinimas –išsilavinimas, įgytas Lietuvos aukštosiose mokyklose 

baigus koleginių studijų programas, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, arba 
teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas kaip jam lygiavertis užsienio mokslo ir studijų institucijose 
įgytas išsilavinimas. 

Aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantis 
dokumentas. 

Ginčų komisija – ginčams nagrinėti sudaryta komisija.  
Baigiamasis darbas – studento savarankiškai parengtas projektinio/kūrybinio arba 

tiriamojo/taikomojo pobūdžio kvalifikacinis darbas, atliekamas ir ginamas studijų pabaigoje, kai 
studentas visiškai atsiskaitęs už visus studijų programoje numatytus dalykus.  

Diplomo priedėlis – dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir 
UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo, profesinio bakalauro diplomą 
tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų 
studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą ir išduodamas kartu su atitinkamu diplomu 
lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. 

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus bei klausytojus aukštojoje mokykloje. 
Egzaminas – studento žinių ir gebėjimų vertinimo forma. 
Etikos kodeksas – dokumentas, deklaruojantis bendražmogiškąsias bei profesinės etikos 

vertybines nuostatas ir moralaus elgesio principus, kurių laikytis privalo visi Kolegijos 
bendruomenės nariai. 
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Fakultetas – kolegijos padalinys, organizuojantis studijas vienos arba kelių panašių 
studijų krypčių programų studentams.  

Individualus studijų grafikas – su studijų programą kuruojančia katedra suderintas ir 
dekano patvirtintas studento studijų grafikas. 

Ištęstinės studijos – studijų forma, kurios studijų apimtis ne mažesnė kaip 30 ir ne 
didesnė kaip 45 studijų kreditų per metus; tokių studijų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro 
karto ilgesnė už studijų nuolatine forma trukmę, šioms taikant 60 kreditų normą per studijų metus.  

Katedra – fakulteto padalinys, pagrindinis taikomųjų tyrimų, meno ir studijų 
organizatorius ir vykdytojas. 

Klausytojas – asmuo, studijuojantis patvirtintų studijų programų atskirus studijų dalykus 
(jų ciklus), priimtas kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti ar mokytis pagal neformaliojo švietimo 
programas. 

Kolegija – aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami moksliniai 
taikomieji tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.  

Modulis – iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, 
turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima modulio 
apimtis – 10 kreditų. 

Nuolatinės studijos – studijų forma, kurios studijų apimtis ne mažesnė kaip 45 ir ne 
didesnė kaip 60 studijų kreditų per studijų metus.  

Peržiūra – studento kūrybinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo forma, demonstruojant 
darbus viešai. Peržiūra prilyginama egzaminui. 

Praktika – tai dėstytojų ir (arba) praktikos vadovų vadovaujamos studijos, kurių metu 
studento žinios ir įgūdžiai patikrinami ir įtvirtinami praktinėje veikloje.  

Profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis – laipsnis, suteikiamas asmeniui, baigusiam 
laipsnį suteikiančią koleginių studijų programą aukštojoje mokykloje. 

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nustatyta tvarka patvirtintą 
studijų programą. 

Studento savarankiškas darbas – tai pasirengimas seminarams, pratyboms bei 
laboratoriniams darbams, meniniams kūrybiniams darbams, literatūros studijavimas, savarankiškų 
kursinių bei baigiamųjų darbų rengimas, praktikų ataskaitų rengimas, tiriamasis darbas, kūrybinis 
darbas, dalyvavimas mokslo taikomojoje/meninėje veikloje, taip pat rengimasis egzaminams ir 
kitiems žinių, supratimo bei gebėjimų tikrinimo būdams, studijų rezultatų vertinimo darbas.  

Studijų įmoka – studento sumokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio 
semestro studijų kainos dalis, nedengiama iš valstybės biudžeto.  

Studijų kaina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Kolegijos 
apskaičiuota atitinkamos studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kaina, apimanti 
studijų metines išlaidas. 

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, studijų rezultatams ir studento darbo 
laikui matuoti.  

Studijų programa – tai nuosekliai semestrais išdėstyti privalomieji reikalavimai, 
nustatantys kvalifikacinio laipsnio ir (arba) profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas, 
studijuojamuosius dalykus ir jų pasirinkimo taisykles. Studijų programos skirstomos pagal studijų 
sritis, studijų krypčių grupes ir studijų kryptis. Kai kurios programos gali būti priskirtos ir dar 
smulkesniam klasifikavimo vienetui – studijų šakoms.  

Studijų sutartis – dokumentas, nustatantis Kolegijos ir studento studijų santykius. 
Valstybės finansuojama studijų vieta – studijos, visiškai finansuojamos iš valstybės 

biudžeto. 
Valstybės paskola – paskola studijų įmokai sumokėti. 
Valstybės remiama paskola – paskola, skirta studijų kainai, gyvenimo išlaidoms, 

dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis sumokėti. 
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II. STUDIJŲ SISTEMA 
 

4. Kolegijoje vykdomos pirmos pakopos studijos pagal kolegines studijų programas, 
kurias baigus suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

5. Asmenys, priimti studijuoti į laipsnį suteikiančias studijas, laikomi studentais, o priimti 
kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti ar mokytis pagal neformaliojo švietimo programas – 
klausytojais. 

6. Studijos Kolegijoje vykdomos šiomis studijų formomis: 
6.1. nuolatine – studijų programos trukmė 3 metai; 
6.2. ištęstine – studijų programos trukmė 4 metai. 
7. Studijų programos: 
7.1. Koleginių studijų programos apimtis yra ne mažesnė kaip 180 kreditų ir ne didesnė 

kaip 210 kreditų.  
7.2. Koleginių studijų programos studijuojami dalykai skirstomi į šias grupes:  
7.2.1. bendrieji koleginių studijų dalykai; 
7.2.2. studijų krypties dalykai; 
7.2.3. specializacijos dalykai; 
7.2.4. pasirenkamieji dalykai. 
7.3. Studijų programa LR švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) nustatyta tvarka 

vertinama ir tvirtinama iš naujo, jeigu keičiamas jos pavadinimas, įtraukiamos naujos studijų 
programos šakos, keičiama studijų programos bendra apimtis. Neesminius iki 20 procentų 
programos turinio pakeitimus, atsižvelgdama į darbo, vykdant studijų programą, patirtį, mokslo ir 
techninį progresą, darbo rinkos poreikius ir darbdavių rekomendacijas, inicijuoja ir juos atlieka 
studijų programą kuruojanti katedra. Šiuos pakeitimus tvirtina Akademinė taryba. 

7.4. Studijuojamų dalykų ir praktikų skaičius per semestrą ne didesnis kaip septyni. 
8. Vykdant studijų programas taikomi šie studijų būdai: 
8.1. auditorinis darbas – tai dėstytojo darbas su studentais pagal užsiėmimų tvarkaraštį. 

Gali būti taikomos šios auditorinio darbo formos: paskaitos, kursiniai darbai, seminarai, 
laboratoriniai darbai, pratybos ir konsultacijos. Auditorinio darbo trukmė matuojama akademinėmis 
valandomis (1 akademinė valanda – 45 min.); 

8.2. savarankiškas darbas – tai studento savarankiškos studijos, gilinant auditorinio darbo 
metu įgytas žinias, atliekant dalykų programose numatytas savarankiško darbo užduotis, 
besirengiant programoje numatytiems studento atsiskaitymams; 

8.3. praktika – tai studijų programoje numatyta studijų dalis, kurios metu studentas įgytas 
žinias tobulina praktinėje veikloje.  

9. Studijų programos rengimą ir atnaujinimą inicijuoja fakultetas. Studijų programa 
rengiama vadovaujantis ŠMM nustatytais teisės aktais. 

10. Studijų programą rengia Studijų programos komitetas, kurio sudėtį fakulteto dekano 
teikimu tvirtina Kolegijos direktorius. Studijų programos komitetas parengtą programą teikia 
svarstyti Fakulteto tarybai, o pastaroji ją teikia tvirtinti Akademinei tarybai. Akademinėje taryboje 
patvirtinta studijų programa ŠMM nustatyta tvarka vertinama, tvirtinama ir registruojama. 

11. Neformaliojo švietimo studijų programų apimtis bei studijų ar mokymosi trukmė gali 
būti įvairi.  
 
 

III. STUDENTŲ PRIĖMIMAS 
 

12. Studentai priimami pagal Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios 
pakopos ir vientisųjų studijų tvarkos aprašą. Papildomai studentus galima priimti pagal Studentų 
priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją taisykles. 

13. Stojančiųjų priėmimo vykdymo procedūras ir tvarką bei stojančiųjų į valstybės 
finansuojamas vietas kvotas reglamentuoja ŠMM teisės aktai.  
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14. Į Kolegijoje vykdomų laipsnį suteikiančių pirmos pakopos koleginių studijų pirmą 
kursą konkurso būdu priimami studijuoti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, 
atsižvelgiant į jų brandos egzaminų įvertinimus, kitų nustatytų mokomųjų dalykų rezultatus, ŠMM 
nustatytus pasiekimus ir stojamuosius egzaminus. Su Lietuvos kolegijų direktorių konferencija 
suderintas priėmimo sąlygas (konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą ir 
konkursinio balo sudarymo principus) Kolegija viešai skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki 
atitinkamų studijų metų pradžios. 

15. Pirmo kurso valstybės finansuojamų vietų skaičius Kolegijai tenka pagal geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusių stojančiųjų pasirinkimą tarp aukštųjų mokyklų, neviršijant 
valstybės finansavimo, nustatyto kiekvienai studijų sričiai. Į valstybės finansuojamas vietas gali 
pretenduoti tik tie asmenys, kurių mokymosi rezultatai yra ne žemesni nei ŠMM nustatyti 
minimalūs rodikliai. 

16. Kolegija gali papildomai priimti: 
16.1. į valstybės finansuojamas studijas iš kitų kolegijų studentus, kuriems konkurso būdu 

buvo suteikta valstybės finansuojama vieta, jeigu jie pereina studijuoti į studijų programą, 
priklausančią tai pačiai studijų sričiai; 

16.2. studentus į valstybės nefinansuojamas studijas; 
16.3. klausytojus. 
17. Asmenys, studijavę Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje, gali tęsti studijas toje 

pačioje ar kitoje studijų programoje. Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų 
švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės 
finansuojamas studijų vietas tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija. 

18. Asmenys, studijavę Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje, gali būti priimami į 
aukštesnį kursą studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje. 

19. Asmenims, priimtiems į aukštesnį kursą, suteikiama galimybė LR mokslo ir studijų 
įstatyme numatyta tvarka konkuruoti dėl valstybės finansuojamos vietos. 

20. Su kiekvienu studentu priėmimo metu sudaroma Studijų sutartis, apibrėžianti 
Kolegijos ir studento pareigas ir teises. 

21. Į aukštesnį kursą priimami asmenys, turintys ne daugiau kaip tris studijų dalykų 
skirtumus, kurie turi būti likviduojami per vieną semestrą nuo priėmimo. Asmuo, turintis daugiau 
kaip tris dalykų skirtumus, studijuoja sudaręs klausytojo sutartį. Likvidavęs studijų dalykų 
skirtumus, klausytojas gali sudaryti studijų sutartį studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje 
pagal pasirinktą studijų programą. 

22. Studento arba klausytojo priėmimas į Kolegiją įforminamas direktoriaus įsakymu. 
 
 

IV. STUDIJŲ PROCESAS 
 

23. Studijos Kolegijoje vyksta valstybine lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai: 
23.1. studijų programos turinys siejamas su kita kalba; 
23.2. akademiniams užsiėmimams vadovauja kitų šalių dėstytojai; 
23.3. studijos vyksta pagal tarptautines studijų mainų programas; 
23.4. studijos vykdomos iš užsienio atvykusiems studentams. 
24. Studijos vykdomos, vadovaujantis studijų proceso grafiku, kuris sudaromas 

vieneriems studijų metams. Studijų metus sudaro du semestrai – rudens ir pavasario. Studijų 
proceso grafike numatomi: rudens, pavasario semestrų pradžia ir pabaiga, sesijų laikas, praktikų, 
baigiamojo darbo rengimo ir atostogų laikotarpiai. Studijų proceso grafiką tvirtina fakulteto 
dekanas. 

25. Studijų semestro vidutinė trukmė yra 20 savaičių, iš jų 1-3 savaitės skiriamos 
egzaminų sesijai. 

26. Auditorinis darbas ir egzaminų sesijos vyksta pagal fakultetų dekanų patvirtintus 
tvarkaraščius. Tvarkaraščiai skelbiami ne vėliau kaip savaitę iki semestro, egzaminų sesijos 
pradžios.  
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27. Studento darbo savaitę sudaro 40 sutartinių darbo valandų. Auditorinio darbo 
tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į sutartinių darbo valandų skaičių per savaitę.  

28. Konsultacijos vyksta pagal dėstytojų parengtus ir fakulteto dekano patvirtintus 
konsultacijų grafikus. 

29. Praktikos vyksta studijų proceso grafike numatytu laiku ir organizuojamos pagal 
Akademinės tarybos patvirtintą Praktikų organizavimo tvarkos aprašą. 

30. 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.  

31. Studijų procesą organizuoja fakultetai.  
32. Studijų programos specializacijas ir laisvai bei alternatyviai pasirenkamuosius dalykus 

studijoms studentai renkasi fakulteto nustatyta tvarka. 
33. Dėstytojas privalo supažindinti studentus su dalyko (modulio) programa, vertinimo 

tvarka ir kriterijais, tarpinių atsiskaitymų formomis ir terminais, pateikti reikalingos literatūros ir 
kitų informacijos šaltinių sąrašą bei dėstytojo konsultacijų grafiką. 

34. Studentams paskaitų lankymas ir praktikų atlikimas yra privalomas.  
35. Studentai, negalėdami atvykti į paskaitas dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, raštu arba 

elektroniniu paštu informuoja dekanato darbuotoją. Gydytojo pažyma ar kitas pateisinamasis 
dokumentas pristatomi į dekanatą per 5 darbo dienas nuo jo išdavimo dienos. 

36. Dėstytojas, vadovaujantis praktikai, privalo pateikti studentams praktikos programą, 
nurodyti siekiamus praktikos rezultatus bei praktikos vertinimo tvarką ir kriterijus, pateikti 
savarankiško darbo užduotį. Kai praktika vyksta ne Kolegijoje, su studentais pasirašoma Studento 
praktinio mokymo sutartis.  

37. Dalyko studijų rezultatai vertinami taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatų 
vertinimo tvarką ir principus nustato Akademinės tarybos patvirtintas Studijų rezultatų vertinimo 
tvarkos aprašas. 

38. Modulio įvertinimą sudaro dalykų, įeinančių į modulio sudėtį, atsižvelgus į jų 
svertinius koeficientus, išvestinis įvertinimas.  

39. Jei dalyko galutinio vertinimo forma yra egzaminas, dalykų studijų rezultatai 
įvertinami egzaminų sesijų metu, jei galutinio vertinimo forma yra darbo (projekto) pristatymas, tai 
jis vertinamas iki egzaminų sesijos. Jei ištęstinės studijos vyksta sesijomis, dalykų studijų rezultatų 
vertinimas gali būti organizuojamas ir ne egzaminų sesijos metu. 

40. Dalyko studijų rezultatus vertina dalyko dėstytojas.  
41. Visi dalyko programoje numatyti atsiskaitymai yra privalomi. Jei studentas nesurenka 

nustatyto skaičiaus dalyko tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo, jam neleidžiama laikyti egzamino 
ar atsiskaityti kita dalyko studijų rezultatų vertinimo forma. 

42. Visi dalyko programoje numatyti tarpiniai atsiskaitymai studentui yra privalomi. Tik 
visiškai atsiskaitęs studentas įgyja teisę laikyti egzaminą arba atsiskaityti už dalyką kita forma. 

43. Nustatytu laiku negautas semestro dalyko studijų rezultatų teigiamas įvertinimas yra 
studento akademinė skola. 

44. Akademinių skolų likvidavimą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas 
Akademinių skolų likvidavimo tvarkos aprašas. 

45. Akademinių skolų likvidavimo tvarkaraščius tvirtina fakulteto dekanas, jie sudaromi 
pagal dėstytojo pateiktus terminus ir skelbiami pirmą naujo semestro savaitę.  

46. Studentai, turintys daugiau kaip keturias akademines skolas, braukiami iš Kolegijos.  
47. Dalyko studijų rezultatų įvertinimą, laikydamasis asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti elektroniniame dienyne ir sutvarkyti studijų apskaitos 
dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, neįskaitant egzamino/įskaitos laikymo ar darbo 
(projekto) gynimo, dienos.  
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48. Dalyko studijų rezultatų žiniaraščius dėstytojas privalo pateikti fakultetui ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas, neįskaitant egzamino/įskaitos laikymo ar darbo (projekto) gynimo. 
Studentai su įvertinimais supažindinami asmeniškai, jeigu nėra sutarta kitaip.  

49. Įvertinti studentų darbai (egzaminas raštu, kursinis darbas, saugomi katedroje 
vienerius metus po dalyko (modulio) studijų baigimo. Baigiamieji darbai po gynimo trejus metus 
saugomi Kolegijos Archyve.  

50. Studentas, neišlaikęs egzamino, nepateikęs savarankiško darbo ar neatsiskaitęs per 
tarpinius atsiskaitymus, kaip numatyta dalyko programoje, vertinamas nepatenkinamu pažymiu ir 
įgyja akademinę skolą. Jeigu studentas neatvyko į egzaminą ar numatytu laiku nepateikė atlikto 
savarankiško darbo, žiniaraštyje rašoma ,,Neatvyko“. 

51. Studentui, negalinčiam atvykti į egzaminą, darbo (projekto) gynimą dėl ligos arba 
kitos svarbios priežasties, jo motyvuotu prašymu fakulteto dekanas gali pratęsti atsiskaitymo 
trukmę, bet ne ilgiau kaip 4 savaites. 

52. Studentas, nesutinkantis su įvertinimu, turi teisę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
įvertinimo paskelbimo pateikti apeliaciją fakulteto dekanui.  

53. Apeliacijų pateikimo, apeliacinės komisijos sudarymo, apeliacijų nagrinėjimo ir 
sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Kolegijos Apeliacijų nuostatai.  

54. Studentas gali nemokamai pagerinti vieno dalyko (modulio) įvertinimą per vieną 
savaitę, pasibaigus egzaminų sesijai. Šis pagerinimas neturi įtakos stipendijos skyrimui. 

55. Studijų apskaitos dokumentai yra dalyko įvertinimo žiniaraštis, Akademinių skolų 
lapelis, Pažymio pagerinimo lapelis.  

56. Į žiniaraščius, Akademinių skolų ir Pažymio pagerinimo lapelius dalyko įvertinimas 
užrašomas skaitmenimi (balu) ir žodžiu (balo atitikmuo žodžiu įrašomas skliausteliuose). Kūno 
kultūros dalykas vertinamas įskaita – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Žiniaraščiuose, Akademinių 
skolų ir Pažymio pagerinimo lapeliuose atlikti taisymai tvirtinami dėstytojo parašu. 

57. Akademinių skolų ir pažymio pagerinimo lapeliai studentams duodami fakulteto 
dekanate. Studentai, likvidavę (ir tuo atveju, jei nelikvidavo) akademines skolas, Akademinių skolų 
lapelius grąžina į dekanatą per Akademinių skolų lapelyje nurodytą terminą.  
 
 

V. AKADEMINIS MOBILUMAS 
 

58. Esant laisvai studijų vietai, studentas gali keisti studijų programą arba studijų formą: 
58.1. valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas nepraranda 

finansuojamos vietos, jeigu jis: 
58.1.1. yra baigęs studijų semestrą be akademinių skolų (studijų programą keisti galima ne 

anksčiau, kaip nuo antrojo studijų semestro); 
58.1.2. pageidauja pereiti į kitą tik tos pačios studijų srities programą; 
58.1.3. pateikia prašymą dėl programos keitimo iki naujojo semestro pradžios. 
58.2. studijuojantieji valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje gali keisti programą, 

išskyrus tuos atvejus, kai studentas nėra laikęs stojamojo egzamino ir pageidauja pereiti į tokią 
programą, į kurią stojantieji privalėjo laikyti stojamąjį egzaminą, jeigu jis: 

58.2.1. yra baigęs studijų semestrą be akademinių skolų; 
58.2.2. pateikia prašymą dėl programos keitimo iki naujojo semestro pradžios. 
59. Studijų programos ir formos keitimas studento prašymu tame pačiame fakultete 

įforminamas fakulteto dekano įsakymu, o studento perėjimas iš vieno fakulteto į kitą – direktoriaus 
įsakymu. 

60. Studijų formą studentas gali keisti neatsižvelgdamas į finansavimo pobūdį, pateikęs 
prašymą. 

61. Programą keičiančio studento studijų rezultatai įskaitomi vadovaujantis Studijų 
rezultatų įskaitymo tvarkos aprašu. 
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VI. STUDIJŲ PERTRAUKIMAS 
 

62. Studijų pertraukimas vyksta tuo atveju, kai studentas savo prašymu esant svarbioms 
priežastims pertraukia studijas ne ilgiau kaip vieneriems studijų metams, tačiau neišbraukiamas iš 
Kolegijos studentų sąrašų. Studentas per savo studijų laikotarpį gali pertraukti studijas ne daugiau 
kaip 2 kartus.  

63. Studijų pertraukimo priežastys, paliekant valstybės finansuojamą studijų vietą, gali 
būti šios: 

63.1. akademinės atostogos, studentams suteikiamos dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, 
pateikus priežastis įrodančius dokumentus;  

63.2. nėštumo ir gimdymo atostogos; 
63.3. karo prievolės vykdymas; 
63.4. išvykimas į užsienį tęsti mokslų (pagal mainų programas. 
64. Studentas, laiku nelikvidavęs akademinių skolų, gali būti paliekamas kartoti kurso. 

Kurso kartojimas yra studijų pertraukimas, nepaliekant valstybės finansuojamos studijų vietos. 
Kursą kartojantis studentas, moka visą kartojamo studijų semestro kainą. Kurso kartojimas 
leidžiamas vieną kartą per visą studijų laikotarpį.  

65. Studentui, studijuojančiam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ir grįžusiam po 
studijų pertraukimo pagal 63 punkte išvardintas priežastis, sumokėtas semestro, kuriame buvo 
pertrauktos studijos, mokestis yra įskaitomas. 

66. Po studijų pertraukimo grįžtantys studentai iki numatyto studijų semestro pradžios, 
privalo fakulteto dekanui pateikti prašymą leisti tęsti studijas. 

67. Studentai, negrįžę studijuoti po studijų pertraukimo, per 2 savaites nuo semestro 
pradžios, braukiami iš Kolegijos studentų sąrašų neskaičiuojant studijų kainos mokesčio už studijas. 

68. Studentai, grįžę studijuoti po studijų pertraukimo, studijas tęsia pagal tuo metu 
vykdomą studijų programą. Jei studijų programa studento studijų pertraukimo metu pasikeitė, studijų 
programų skirtumus leidžiama atsiskaityti iki kitos sesijos pradžios, papildomai mokant už kreditus. 
 
 

VII. STUDIJŲ NUTRAUKIMAS 
 

69. Studijų nutraukimas vyksta tuo atveju, kai studentas išbraukiamas iš studentų sąrašų: 
69.1. savo noru; 
69.2. dėl neatvykimo po studijų pertraukimo; 
69.3. dėl nepažangumo;  
69.4. dėl nelankymo; 
69.5. dėl nesumokėto mokesčio už studijas; 
69.6. dėl šiurkštaus Kolegijos vidaus tvarkos pažeidimo; 
69.7. mirus; 
69.8. negynus baigiamojo darbo; 
69.9. neapgynus baigiamojo darbo;  
69.10. baigus studijas. 
70. Studentas braukiamas iš sąrašų Kolegijos direktoriaus įsakymu fakulteto dekano 

teikimu. Įsakyme nurodoma studijų nutraukimo priežastis. Studentas privalo atsiskaityti su 
Kolegija. 
 
 

VIII. STUDIJŲ BAIGIMAS 
 

71. Studijos baigiamos, kai studentas apgina baigiamąjį darbą. Baigusiu Kolegijos studijas 
laikomas studentas, įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. Jam išduodamas 
studijų baigimą patvirtinantis dokumentas – profesinio bakalauro diplomas ir aukštojo mokslo 
diplomo priedėlis.  
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72. Ginti baigiamuosius darbus katedros posėdžio nutarimu ir fakulteto dekano įsakymu 
leidžiama studentams, įvykdžiusiems visus studijų programoje numatytus reikalavimus.  

73. Labai gerai besimokiusiems studentams yra įteikiamas Kolegijos baigimo diplomas 
„su pagyrimu“. Diplomas „su pagyrimu“ išduodamas studentui, kuris išlaikė visų studijų dalykų 
(modulių) egzaminus bei įskaitas ir gavo įvertinimus, ne žemesnius kaip „gerai“, kurio studijų 
vidurkis ne žemesnis kaip 9,5 balo, o baigiamasis darbas įvertintas „labai gerai“ arba „puikiai“.  

74. Studentams, dėl svarbių priežasčių numatytu laiku negynusiems baigiamojo darbo, 
fakulteto dekano teikimu, direktoriaus įsakymu gali būti organizuojamas papildomas kvalifikavimo 
komisijos posėdis arba fakulteto dekano įsakymu baigiamojo darbo gynimas gali būti atidėtas iki 
kito kvalifikavimo komisijos posėdžio arba metams.  

75. Studentas, neparengęs ir neapgynęs baigiamojo darbo, braukiamas iš studentų sąrašų.  
76. Išbrauktiems studentams, neparengusiems ir neapgynusiems baigiamojo darbo 

nustatytu laiku, fakulteto dekano įsakymu gali būti leidžiama pakartotinai rengti ir ginti baigiamąjį 
darbą ne anksčiau kaip po vienerių metų ir ne vėliau kaip po dvejų metų po studijų nutraukimo. Jei 
pertrauka iki pakartotinio baigiamojo darbo rengimo bei jo gynimo yra ilgesnė nei dveji metai, ir 
studijų programa buvo tobulinta arba Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka iš naujo 
patvirtinta ir/ar perregistruota, asmenys iki baigiamojo darbo rengimo privalo likviduoti studijų 
programų skirtumus.  

77. Prašymą pakartotinai ginti baigiamąjį darbą studentas privalo pateikti fakulteto dekano 
vardu ne vėliau kaip iki studijų proceso grafike numatytos baigiamojo darbo rengimo pradžios. 
 
 

IX. STUDENTŲ PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS 
 

78. Studentai gali būti skatinami už aukštus studijų rezultatus, už pasiekimus mokslo, 
meno, sporto, kultūros srityse, aktyvią akademinę ir visuomeninę veiklą, už gerus darbo rezultatus, 
turtinant Kolegijos bazę, už Kolegijos vardo garsinimą ir kt. 

79. Paskatų formos: 
79.1. padėka; 
79.2. padėkos raštas; 
79.3. premija. 
80. Nuobaudos gali būti skiriamos už studento pareigų, prisiimtų studijų sutartimi ir 

išvardintų šiuose Nuostatuose, nevykdymą 
81. Nuobaudų formos: 
81.1. pastaba; 
81.2. papeikimas; 
81.3. šalinimas iš Kolegijos. 
82. Paskatos ir nuobaudos studentui skiriamos direktorius įsakymu fakulteto dekano 

teikimu. 
83. Nustačius akademinio nesąžiningumo (,,nusirašinėjimo“) atvejį, studento laikytas 

egzaminas ar kitas atsiskaitymas nutraukiamas ir jo atliktas darbas neįskaitomas. Dėl šios 
priežasties atsiradusiai akademinei skolai likviduoti nesuteikiama teisė ją likviduoti nemokamai.  
 
 

X. KOLEGIJOS STUDENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

84. Studentų teises ir pareigas reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas, Kolegijos 
statutas ir kiti teisės aktai. 

85. Kolegijos klausytojų teisės ir pareigos turi neprieštarauti jų su Kolegija pasirašytai 
Klausytojo sutarčiai. 

86. Kolegijos studentai turi teisę: 
86.1. Kolegijoje įgyti pasirinktos studijų programos aukštąjį koleginį išsilavinimą; 
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86.2. pasirinkti studijų programą, specializaciją, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli 
dėstytojai); 

86.3. studijuoti pagal individualų studijų grafiką; 
86.4. studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus 

Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje pagal Mokslo ir studijų įstatymo nustatytus atvejus; 
86.5. vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;  
86.6. siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;  
86.7. atsiskaityti už darbus taikydami individualius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios 

negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o individualus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti 
numatyti tikslai;  

86.8. kreiptis į fakulteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų Kolegijoje arba kitoje 
aukštojoje mokykloje rezultatai;  

86.9. gauti studijų pertrauką, neprarandant studento statuso ir Nuostatų 58 punkte 
numatytais atvejais – neprarasti valstybinio studijų finansavimo.  

86.10. nustatyta tvarka keisti studijų programą ir studijų formą; 
86.11. naudotis Kolegijoje esama studijų programai vykdyti reikalinga mokymo/si, 

metodine bei moksline literatūra ir materialiniais bei techniniais ištekliais;  
86.12. nutraukti studijas ir vėliau būti priimtiems studijuoti Kolegijos nustatyta tvarka;  
86.13. gauti su studijomis susijusią informaciją;  
86.14. dalyvauti tarptautinėse studentų mainų programose; 
86.15. dalyvauti Kolegijos valdymo ir savivaldos institucijų veikloje;  
86.16. dalyvauti Kolegijos visuomeniniame gyvenime: rinkti Studentų atstovybę ir būti 

išrinktais į ją; siūlyti/būti siūlomais skirti grupių seniūnais, burtis į klubus, draugijas, asociacijas, 
visuomenines organizacijas, būti renkamais į jų valdymo organus Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka;  

86.17. dalyvauti tiriamojoje, techninėje ir kūrybinėje veikloje;  
86.18. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paskolas studijoms, gyvenimo išlaidoms, dalinėms 

studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis; 
86.19. savarankiškai sudaryti sutartis su darbdaviais, gauti jų finansinę paramą studijoms; 
86.20. nustatyta tvarka gauti materialinę paramą ir stipendiją; 
86.21. laisvai (tačiau gerbiant kitų Akademinės bendruomenės narių teises) reikšti savo 

mintis ir pažiūras; 
86.22. kreiptis į Kolegijos Apeliacijų komisiją dėl savo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo;  
86.23. pateikti raštiškus pareiškimus ar skundus dėl savo teisių ar teisėtų interesų 

pažeidimo ir per 15 dienų gauti Kolegijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens atsakymą raštu; 
86.24. vieną kartą Kolegijos nustatyta tvarka nemokamai laikyti neišlaikytus egzaminą 

(peržiūrą) arba įskaitą (darbą). 
87. Kolegijos studentų pareigos:  
87.1. vykdyti Studijų sutarties su Kolegija sąlygas; 
87.2. vykdyti studijų programoje numatytus reikalavimus; 
87.3. uoliai studijuoti, lavinti savo gebėjimus, plėsti kultūrinius interesus; 
87.4. nuolat domėtis ir savarankiškai susipažinti su viešai skelbiamais Kolegijos teisės 

aktais, reglamentuojančiais studijų organizavimą, studijų kainos mokėjimą ir kt. 
87.5. vykdyti Kolegijos dėstytojų teisėtus reikalavimus, savivaldos institucijų ir Kolegijos 

direktoriaus, fakulteto dekano teisėtus sprendimus;  
87.6. tausoti Kolegijos turtą; 
87.7. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas valstybės remiamas paskolas; 
87.8. teisės aktų nustatyta tvarka mokėti mokestį už studijas; 
87.9. baigus, nutraukus ar pertraukus studijas, atsiskaityti su Kolegija; 
87.10. gerbti Kolegijos bendruomenės narius ir deramai atstovauti Kolegijai, laikytis 

moralės ir etikos normų; 
87.11. nepažeisti Kolegijos statuto, Studentų etikos kodekso, kitų teisės aktų. 
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XI. STUDIJŲ FINANSAVIMAS 
 

88. Valstybės biudžeto lėšos studijoms skiriamos: studijų kainai valstybės finansuojamose 
studijų vietose sumokėti, valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausius studijų rezultatus 
pasiekusių studentų sumokėtai studijų kainai kompensuoti, tiksliniam studijų finansavimui, 
valstybės paskoloms arba valstybės remiamoms paskoloms, socialinėms stipendijoms ir kitai 
paramai. 

89. Kolegijoje studentai studijuoja valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų 
vietose. 

90. Metinę studijų kainą kiekvienais metais direktoriaus teikimu tvirtina Kolegijos taryba, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.  

91. Studijų procesui finansuoti skiriama Kolegijos biudžeto dalis, suformuota iš valstybės 
biudžeto skiriamų lėšų valstybės finansuojamose vietose studijuojančiųjų studijoms apmokėti bei 
studijuojančiųjų už studijas sumokėtų lėšų. 

92. Su studijuojančiaisiais valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose studijų 
vietose sudaroma studijų sutartis, kuri yra mokėjimo už studijas pagrindas. 

93. Studijų kainą arba jos dalį už valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantį studentą 
gali sumokėti studijuojančiojo darbdaviai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys teisės aktų numatyta 
tvarka. 

94. Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis studentas po su Kolegijos studentų 
atstovybe suderinto vienerių studijų metų studijų laikotarpio, po kurio atliekama žinių patikra, 
netenka valstybės finansavimo studijoms, jeigu šio laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra 
daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu Kolegijos atitinkamos studijų programos ir 
formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis.  

95. Valstybės finansavimo netekęs studentas už studijas turi mokėti Kolegijos patvirtintą 
studijų kainą, o jo valstybės finansuojamą vietą užima geriausiai valstybės nefinansuojamoje vietoje 
studijuojantis studentas. 

96. Iš Kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam 
nutraukus studijas, į šią vietą gali būti perkeliamas toje pačioje studijų programoje, tame pačiame 
kurse valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas. Studento perkėlimas 
vykdomas pasibaigus studijų semestrui, vadovaujantis Studentų perkėlimo į laisvas valstybės 
finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašu.  

97. Studentas, studijavęs valstybės finansuojamoje vietoje, ir išbrauktas iš Kolegijos arba 
studijas nutraukęs savo noru, teisės aktų numatyta tvarka privalo į valstybės biudžetą grąžinti 
studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį. 

98. Į valstybės finansuojamą vietą nepretenduoja, teisės į studijų kainos kompensavimą 
neturi ir už studijas visą studijų kainą moka: 

98.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų 
programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, 
išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus; 

98.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų 
programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės 
biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas); 

98.3. užsieniečiai, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenumato kitaip. 
99. Studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Kolegijai tarpininkaujant: 
99.1. teikiama finansinė parama neįgaliesiems; 
99.2. skiriamos socialinės stipendijos; 
99.3. teikiamos valstybės paskolos bei valstybės remiamos paskolos; 
99.4. kompensuojama sumokėta studijų kaina arba jos dalis. 
100. Mokesčiai už studijas gali būti sumažinti tik Kolegijos direktoriaus įsakymu. 
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XII. STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
 

101. Kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė. Studentų atstovybė 
savo veikloje vadovaujasi Studentų atstovybės įstatais, Asociacijų įstatymu, Kolegijos statutu ir 
kitais teisės aktais. 

102. Jos veikla grindžiama viešumo, savivaldos, lygiateisiškumo ir kitais demokratijos 
principais.  

103. Studentų atstovybė rūpinasi studentų teisėmis ir laisvėmis, padeda organizuoti studijų 
procesą, spręsti studentų socialinius klausimus. Studentų atstovybės deleguoti nariai dalyvauja 
Kolegijos valdymo institucijų veikloje su sprendžiamojo balso teise. 

104. Kolegijos Studentų atstovybė turi teisę:  
104.1. gauti informaciją visais studijų klausimais iš Kolegijos padalinių; 
104.2. išreikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais; 
104.3. raštiškai kreiptis pakartotinai svarstyti Kolegijos savivaldos institucijų priimtus 

sprendimus; 
104.4. jungtis į asociacijas ar kitas sąjungas įstatymų nustatyta tvarka;  
104.5. dalyvauti studentų tarptautinių organizacijų veikloje; 
104.6. organizuoti šalies studentų renginius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
105. Kolegija remia Studentų atstovybę, skiria patalpas ir pagal galimybes lėšų jos veiklai 

finansuoti. 
106. Studentų atstovybė atsiskaito už Kolegijos skirtas lėšas Kolegijos statuto nustatyta 

tvarka. 
 
 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

107. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos. 
Pakeitimus gali inicijuoti Kolegijos direktorius, Studijų tarnyba, fakultetai ir Studentų atstovybė. 
Pasiūlymai teikiami Akademinės tarybos pirmininkui. 

108. Nuostatai keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
 
 

      
 
 


