
 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO PIRMOSIOS, ANTROSIOS 

PAKOPŲ IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ STUDENTŲ GRUPIŲ SUDARYMO IR 

ADMINISTRAVIMO NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų 

studentų grupių sudarymo ir administravimo nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti 

vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentu.  

2. Nuostatai reglamentuoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) 

pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų grupių sudarymo ir administravimo 

tvarką. 

3. Nuostatai netaikomi: 

3.1. sudarant trečiosios pakopos studijų studentų grupes; 

3.2. sudarant laipsnio nesuteikiančių studijų studentų grupes. 

4. Studentų grupė – atitinkamas tos pačios studijų programos to paties kurso studentų kartu 

dalyvaujančių studijų veiklose pagal atitinkamos studijų programos tvarkaraštį skaičius. 

 

II SKYRIUS 

GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

5. Studentai studijuoja grupėse ir srautuose pagal studijų tvarkaraštį. Grupių skaičių nustato 

fakulteto dekanas, vadovaudamasis planiniu studentų skaičiumi, teisės aktų nustatyta tvarka, 

taip pat atsižvelgdamas į studentų užsienio kalbą ir tos kalbos žinių lygį. 

6. Maksimalų ir minimalų studentų skaičių grupėje nustato fakulteto dekanas kiekvienai 

fakultete vykdomai studijų programai, atsižvelgdamas į studijų programai būdingą mokymosi 

specifiką ir optimalų Universiteto išteklių panaudojimą. 

6.1. Maksimalus nustatytas studentų skaičius grupėje gali būti viršytas: 

6.1.1. kartojant studijų dalyką / modulį, kai nėra galimybės studijuoti su kitomis grupėmis 

dėl srautų neatitikimo arba jau pasiektas maksimalus studentų skaičius visose atitinkamo 

kurso grupėse; 

6.1.2. atnaujinus studijas po akademinių atostogų, kai nėra galimybės studijuoti su kitomis 

grupėmis dėl srautų neatitikimo arba jau pasiektas maksimalus studentų skaičius visose 

atitinkamo kurso grupėse; 

6.1.3. grupės išformavimo atveju, jei reikia perkelti išformuojamos grupės studentus; 

6.2. grupei sumažėjus iki minimalaus nustatyto studentų skaičiaus fakulteto dekanas(ė), 

tarpininkaujant Studijų centro vadovui, gali priimti sprendimą išformuoti grupę, perkelti  

likusius jos studentus į kitas to paties kurso ir srauto (jei yra galimybė) grupes. 

7. Studijų programų, vykdomų lietuvių kalba, būsimus pirmakursius į grupes priskiria 

Informacinių technologijų centras. 

8. Studijų programų, vykdomų užsienio kalba, būsimus pirmakursius ir per mainų programas 

atvykusius studentus į grupes iki semestro pradžios suskirsto Tarptautinių ryšių ir studijų 

centras, derindamas su dalykus dėstančiais padaliniais.  

 



 

III SKYRIUS 

GRUPĖS KEITIMAS 

 

9. Prašymą dėl grupės keitimo studentas pateikia studijų informacinėje sistemoje (toliau – 

LSMUSIS), užpildydamas privalomą elektroninę formą. 

10. Studentas gali teikti prašymą dėl grupės keitimo vadovaudamasis šiais principais:  

10.1. nenurodyti priežasties, vieną kartą per visą studijų laikotarpį; 

10.2. nurodyti objektyvias, aiškias priežastis, pateikti įrodančius dokumentus ar kitokio 

pobūdžio įrodymus. 

11. Fakulteto dekanas išnagrinėja prašymą per 2 darbo savaites. 

12. Studento prašymo tenkinimo / netenkinimo sprendimą su viza suteikia fakulteto dekanas, o 

Studijų centro specialistas tvirtina studento prašymą priskirdamas studentą į atitinkamą grupę.  

13. Studentas perkeliamas tik į grupes, turinčias mažiausią studentų skaičių, atsižvelgiant į kurso 

srautą arba remiantis fakulteto dekano potvarkiu dėl grupės sudarymo, išformavimo ar 

tolygaus studentų skaičiaus grupėse išlaikymo. 

14. Studijų centras atlieka studento grupės keitimą LSMUSIS tik pasibaigus studijų dalykui / 

moduliui, atsižvelgdamas į studijų tvarkaraščių tinklelį ir iki naujo semestro pradžios. 

15. Studijų centras apie atliktus pakeitimus informuoja studentą, fakulteto dekanatą ir 

akademinius padalinius, kuriuose toliau vyks studento studijos pakeistoje grupėje.  

16. Prašymo netenkinimo viza su sprendimo paaiškinimu studentui yra matoma iš karto po 

dekano vizavimo LSMUSIS.  

17. Dekano sprendimas dėl studento prašymo tenkinimo / netenkinimo yra neskundžiamas. 

 

 

 

 

 


