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LAIPSNIO NESUTEIKIANČIŲ GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Laipsnio nesuteikiančių gretutinių studijų (toliau – LNGS) organizavimo tvarkos aprašas
(toliau – aprašas) nustato gretutinių studijų inicijavimo, programos parengimo ir vykdymo
tvarką LSMU.
2. LNGS programa šiame apraše suprantama kaip kvalifikacinio laipsnio nesuteikiančios
studijos, kai greta pagrindinės pirmosios pakopos ir (arba) vientisųjų studijų programų
studijuojami kitos studijų krypties privalomieji ir (arba) studento pasirenkami dalykai
(moduliai).
3. LNGS programos tikslas – sudaryti LSMU ir kitų universitetų studentams sąlygas LSMU
greta pagrindinių studijų įgyti papildomas kitos studijų krypties kompetencijas.
4. Šalių sutarimu LSMU studentams yra sudaromos galimybės gretutines studijas studijuoti ir
kituose Lietuvos Respublikos arba užsienio universitetuose.
5. LNGS programa gali būti ne mažesnės kaip 40 ir ne didesnės kaip 60 kreditų apimties.
6. Pagrindinių studijų programos komiteto sprendimu dalis gretutinių studijų programos
dalykų gali būti studijuojami kaip pasirenkamieji pagrindinės studijų programos dalykai.
7. LNGS programa yra mokama studento ir (arba) studijuojančio asmens darbdavio, kitomis
fizinių ar juridinių asmenų lėšomis, tokia apimtimi, kiek viršija pagrindinės studijų
programos nustatytą kreditų skaičių.
8. LNGS organizuojantis fakultetas planuoja galimą studentų skaičių programoje, priėmimas
organizuojamas konkurso būdu.
9. Baigus laipsnio nesuteikiančias gretutines studijas išduodamas jas patvirtinantis
pažymėjimas.
II. LAIPSNIO NESUTEIKIANČIŲ GRETUTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ
ORGANIZAVIMAS
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10. LNGS programos rengimą inicijuoja dekanatas ir organizuoja studijų programos, kurios
pagrindu rengiama gretutinių studijų programa, komitetas (toliau – SPK), fakulteto tarybos
teikimu tvirtina Senatas.
11. LNGS programos apraše pateikiama tokia informacija : programos duomenys (programos
pavadinimas, studijų krypčių grupė, programos apimtis kreditais, studijų forma, atsakingas
padalinys), programos tikslas, studijų rezultatai, dėstomi dalykai ir jų apimtis kreditais.
12. LNGS programos dalykų paskaitų ir pratybų laikas ir vieta skelbiama bendrame studijų
tvarkaraštyje.
13. LNGS programos kreditų apimtis per vienus studijų metus turi neviršyti 24 kreditų.
14. Studentas, turintis skolą iš LNGS programos dalyko, turi vadovautis LSMU studijų
reglamento IX skyriaus devintojo skirsnio nuostatomis.
15. LNGS programos dalykų įvertinimai nėra įskaitomi į semestro vidurkį, bet įrašomi
diplomo priedėlyje.
16. Studentas registruojasi į LNGS iš anksto, likus vienam semestrui iki jų pradžios: jeigu
gretutinės studijos prasideda pavasario semestre – iki rugsėjo 15 dienos, jeigu rudens
semestre – per vasario mėnesį.
17. Studentas, norintis pasirinkti LNGS, turi teikti elektroninį prašymą16 punkte nurodytu
laiku.
18. Į LNGS priimtas studentas su Universitetu pasirašo papildomą susitarimą arba sutartį dėl
LNGS.
19. Studentas, norintis nutraukti LNGS, pateikia prašymą fakulteto, kuriame vykdomos
LNGS, dekanui. Studentas iš LNGS išbraukiamas dekano teikimu, rektoriaus įsakymu.
20. Studentas, nutraukęs LNGS ir norintis jas atnaujinti, rašo prašymą, kaip nurodyta 17
punkte.
21. Nutrauktas LNGS leidžiama atnaujinti studijuojant pirmojoje ir antrojoje studijų
pakopose, vientisosiose studijose arba klausytojo statusu.
22. LNGS studijoms yra taikomos LSMU studijų reglamento nuostatos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Šiuo Aprašu turi vadovautis visi Universiteto padaliniai, vykdantys ir administruojantys
laipsnio nesuteikiančias gretutines studijas.
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