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STUDIJŲ PAGAL INDIVIDUALŲ STUDIJŲ GRAFIKĄ  
TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Ši tvarka reglamentuoja studento studijas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje 

(toliau - Kolegija) pagal individualų studijų grafiką. 
2. Individualus studijų grafikas – tai studijų grafikas, kuris sudaromas studentui vykdomų 

studijų programos pagrindu. 
3. Studijos pagal individualų studijų grafiką – studento studijos pagal fakulteto dekano 

patvirtintą individualų semestro studijų grafiką. Tai individualus, su dėstytoju ir studijų programos 
komiteto pirmininku suderintas semestro konsultacijų, tarpinių, praktinių bei savarankiškai atliktų 
darbų atsiskaitymų grafikas. Studentas studijuoja savarankiškai dėstytojui konsultuojant. 
Individualus studijų grafikas nesuteikiamas pirmame semestre studijuojantiems studentams. 

4. Studijuoti pagal individualų studijų grafiką, neturintys akademinių ir finansinių skolų 
(išskyrus studentus, turinčius specialiuosius poreikius), gali:  

4.1. studentai, studijuojantys po dalinių studijų užsienio aukštosiose mokyklose; 
4.2. studentai, derinantys kelių studijų programų studijas / studijas keliose aukštosiose 

mokyklose; 
4.3. studentai, derinantys studijas ir darbą (pagal studijuojamą studijų programą); 
4.4.studentai, kurie pateikia papildomus dokumentus, pagrindžiančius poreikį studijuoti 

pagal individualių studijų grafiką. 
5. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo pakeitimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
 

 
II SKYRIUS 

INDIVIDUALAUS STUDIJŲ GRAFIKO PARENGIMAS  
 

6. Studentas, pageidaujantis studijuoti pagal individualų studijų grafiką, per pirmąsias dvi 
semestro savaites fakulteto dekanui pateikia prašymą. 

7. Individualų studijų grafiką, atsižvelgiant į studento prašymą, parengia fakulteto dekano 
įgaliotas asmuo. Studentas individualų studijų grafiką suderina su dėstytoju ir studijų programos 
komiteto pirmininku. Studijų programos komiteto pirmininkas individualų studijų grafiką (1 priedas) 
teikia tvirtinti fakulteto dekanui. Patvirtinto individualaus studijų grafiko kopija saugoma asmens 
byloje, originalas atiduodamas studentui. 

8. Individualus studijų grafikas turi būti sudarytas taip, kad pagal jį studijuojamų dalykų 
studijų rezultatai atitiktų tuos, kuriuos įgytų studentas studijuodamas pagal bendrą paskaitų 
tvarkaraštį. 
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III SKYRIUS 
STUDENTO, STUDIJUOJANČIO PAGAL INDIVIDUALŲ STUDIJŲ GRAFIKĄ,  

PAREIGOS IR TEISĖS 
 

9. Pareigos: 
9.1. Laikytis individualiame studijų grafike numatytų tarpinių ir galutinių dalyko 

atsiskaitymo terminų. 
9.2. Pagal fakulteto dekano patvirtintą semestro paskaitų tvarkaraštį, arba dėstytojų 

konsultacijų grafike numatytu metu atlikti praktinius, laboratorinius ir kontrolinius darbus.  
9.3 Dalyvauti profesinės veiklos praktikose studijų proceso grafike numatytu laiku. 
10. Teisės: 
10.1. Gauti iš studijų programos komiteto pirmininko ir dalykų dėstytojų visą informaciją, 

susijusią su studijomis pagal individualų studijų grafiką. 
10.2. Dalyvauti paskaitose tvarkaraštyje numatytu laiku. 
10.3. Konsultuotis su dėstytojais semestro dėstytojų konsultavimo grafike numatytu laiku 

arba iš anksto suderinus su dėstytojais. 
 
 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
11. Aprašas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 31 d. 
12. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais.  
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Studijų pagal individualų grafiką 
tvarkos aprašo 
1 priedas  

 
 

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJOS 

.................................... FAKULTETAS 
 

TVIRTINU 
Dekanė 
(parašas) 
(vardas, pavardė) 
20    -      - 

 
INDIVIDUALUS STUDIJŲ GRAFIKAS 

 
 
Studento ..........................................................,  grupė................ 

(vardas pavardė) 

Studijų programos pavadinimas ............................................... 
 

Dalykas 
Kreditų 
skaičius 

Atsiskaitymo 
forma 

Data 
Dėstytojo vardas ir 

pavardė 
Dėstytojo 
parašas 

Pastabos (tarpinio 
ir galutinio 

atsiskaitymo 
datos) 

       

       

       

 
Studijų programos komiteto pirmininkas    _____________________      ________________ 
              (parašas)                (vardas pavardė) 
 
Studentas        _____________________      ________________ 
              (parašas)                (vardas pavardė) 


