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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO 

STUDIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – Universiteto) Studijų skyrius (toliau – Skyrius) 

yra Universiteto administracijos padalinys, atliekantis studijų plėtros, organizavimo, valdymo 

ir kokybės užtikrinimo funkcijas. 

2. Skyriaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais studijas 

reglamentuojančiais teisės aktais, Universiteto statutu, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Vidinės 

studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašu, Kokybės vadovu, Universiteto  dokumentais 

šiais nuostatais ir kitais Universiteto teisės aktais. 

 

II. SKYRIAUS PASKIRTIS IR STRUKTŪRA 

3. Studijų skyriaus paskirtis (misija) – užtikrinti pirmosios ir antrosios pakopų studijų proceso 

sistemiškumą, studijų plėtrą ir kokybę įgyvendinant Universiteto strateginius tikslus. 

4. Skyriaus uždaviniai: 

4.1. propaguoti Bolonijos proceso ir kitų tarptautinių dokumentų nuostatas dėl studijų plėtros, 

derinant su Universiteto strateginėmis nuostatomis, atlikti Bolonijos proceso 

įgyvendinimo Universitete stebėseną; 

4.2. vykdyti Universiteto strategijos įgyvendinimo priemonių, tiesiogiai susijusių su studijų 

plėtra ir studijų kokybės užtikrinimu, stebėseną ir jų įgyvendinimą;  

4.3. organizuoti ir vykdyti studentų priėmimą į pirmosios ir antrosios pakopos studijas, 

administruoti studijų procesą ir studijų kokybę; 

4.4. dalyvauti rengiant ir tobulinant studijų reglamentavimą, Universiteto strateginius 

dokumentus studijų srityje bei organizuoti ir kontroliuoti studijas reglamentuojančių 

dokumentų įgyvendinimą, veiklos atitiktį šiems dokumentams; 

4.5. analizuoti ir vertinti Universiteto studijų procesus ir kokybę, studijų programų paklausą ir 

rentabilumą vidaus bei užsienio rinkose; 

4.6. dalyvauti studijų viešinime,  

4.7. teikti medžiagą Universiteto veiklos ataskaitoms parengti. 

5. Skyrių sudaro: 

5.1. Studijų administravimo grupė – analizuojanti studijų procesus, programų paklausą ir 

rentabilumą, koordinuojanti pirmosios ir antrosios pakopos studijų vykdymą, studentų 

apskaitą, atsakinga už su studijomis susijusios informacijos, duomenų bei dokumentų 

tvarkymą. 

5.2. Studijų kokybės grupė – koordinuojanti studijų kokybės užtikrinimą, studijų programų 

tobulinimo ir akreditacijos eigą bei analizuojanti metodinių, inovatyvių edukacinių 

technologijų ir aktyvių mokymo metodų taikymą studijų procese.  

5.3. Stojančiųjų priėmimo grupė – organizuojanti pirmosios ir antrosios pakopos studentų 

priėmimą, teikianti informaciją ir konsultuojanti priėmimo ir studijų turinio  Universitete 

klausimais. 



 

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS 

6. Skyrius atlieka šias funkcijas: 

6.1. Organizuoja studijų proceso užtikrinimo bendruosius veiksmus:  

6.1.1. organizuoja studijų programų vykdymo būsimaisiais studijų metais planų parengimą; 

6.1.2. rengia ir teikia tvirtinti studijų kalendorių ir studijų metų pagrindines datas, 

koordinuoja studijų grafikų ir kontaktinio darbo tvarkaraščių rengimą,  kontroliuoja 

jų terminų laikymąsi ir darbų atlikimo kokybę;  

6.1.3. koordinuoja pedagoginio darbo (kontaktinio ir nekontaktinio darbo) apimties 

planavimą pagal institutus ir fakultetus bei akademinius centrus studijų metams;  

6.1.4. koordinuoja ir kontroliuoja pedagoginio darbo paskirstymą dėstytojams ir dėstytojų 

individualių užduočių studijų metams parengimą ir šių užduočių įvykdymą;  

6.1.5. skelbia informaciją apie viešuosius konkursus (įskaitant ir tarptautinius) dėstytojų 

etatinėms vietoms užimti;  

6.1.6. dalyvauja dėstytojų ir studijas aptarnaujančio personalo darbuotojų priėmimo į darbą 

atrankos, jų kvalifikacijos, darbo rezultatų apskaitos ir vertinimo ir įforminimo 

procese, kontroliuoja dėstytojų ir studijas aptarnaujančio personalo darbuotojų etatų 

užėmimą;  

6.1.7. koordinuoja ir kontroliuoja Universiteto atskirų studijų programose dėstomų dalykų 

turinio ir apimties suderinamumą, racionalų atskiruose fakultetuose dirbančio 

pedagoginio personalo ir kitų išteklių panaudojimą;  

6.1.8. organizuoja laisvai pasirenkamųjų dalykų studijas; 

6.1.9. koordinuoja ir organizuoja neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripažinimo procedūrą, konsultuoja pretendentus;  

6.1.10. analizuoja studentų srautus ir pedagoginio personalo užimtumą, teikia siūlymus dėl 

jų perskirstymo. Kartu su fakultetais organizuoja studijų procesą, optimizuoja 

pedagoginio personalo laiko naudojimą;  

6.1.11. analizuoja studentų srautus ir studijoms skirtų patalpų paskirstymą akademiniams 

padaliniams, teikia siūlymus dėl jų perskirstymo. Kartu su fakultetais, organizuoja 

studijų patalpų naudojimą, kontroliuoja jų užimtumą;  

6.1.12. koordinuoja studijų metodinį aprūpinimą, organizuoja metodinių leidinių leidybą, 

koordinuoja studijų metodinės medžiagos pateikimą Elektroninėje talpykloje; 

6.1.13. organizuoja diplomų, jų priedėlių ir akademinių pažymų blankų rengimą, tvarko 

diplomų, jų priedėlių ir akademinių pažymų išdavimą ir apskaitą. 

6.2. Atlieka studijų duomenų tvarkymą ir analizę:  

6.2.1. organizuoja studentų ir klausytojų skaičiaus kitimo statistinę apskaitą Universiteto ir 

išorinėse duomenų bazėse, analizuoja studentų skaičiaus pokyčius, kitimo 

tendencijas ir priežastis; 

6.2.2. analizuoja studijų programų paklausą ir rentabilumą Lietuvos bei užsienio studijų 

rinkose, studijų kokybę teikia pasiūlymus dėl jų perspektyvumo; 

6.2.3. rengia instituciniams paklausėjams pažymas apie studentų studijų būseną;  

6.2.4. surenka, apibendrina ir pateikia rektoriui ir įgaliotoms valstybės institucijoms studijų 

statistinius duomenis, būtinus valstybės asignavimams studijoms apskaičiuoti, 

studijų kainos kompensavimui ir kitiems panašaus pobūdžio veiksmams atlikti; 

6.2.5. rengia statistines ataskaitas įgaliotoms valstybės institucijoms apie studijas ir studijų 

išteklius; 



6.2.6. dalyvauja renkant duomenis, reikalingus Universiteto realiųjų išteklių vertinimui, 

taip pat Universiteto instituciniam vertinimui, studijų programų vertinimui;  

6.2.7. atlieka duomenų rinkimą, sisteminimą ir rodiklių apskaičiavimą, būtiną Universiteto 

strateginio plano (su studijomis susijusių dalių) įgyvendinimui, teikia pasiūlymus 

dėl plano koregavimo;  

6.2.8. rengia studijų procese naudojamų dokumentų formas, organizuoja jų teikimą 

elektroninėje erdvėje arba leidybą. 

6.3. Dalyvauja studijų kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimo procese: 

6.3.1. tiria pedagoginių kompetencijų gerinimo ir nuotolinio mokymo poreikius, rengia 

tobulinimo planus, organizuoja jų įgyvendinimą; 

6.3.2. rengia, kaupia ir skleidžia metodines rekomendacijas studijų kokybės, edukacinių 

technologijų ir aktyvaus mokymo metodų taikymo klausimais; 

6.3.3. organizuoja Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos apraše nustatytas studijų 

proceso dalyvių sociologines apklausas pagal aprobuotas anketas bei organizacines 

schemas, sistemina, analizuoja ir viešina apklausų duomenis, tobulina studijų 

kokybę pagal gautus apklausų rezultatus; 

6.3.4. pagal kompetenciją taiko prevencines priemones, skirtas studentų ir dėstytojų 

akademiniam sąžiningumui stiprinti, kitų akademinės etikos normų laikymuisi; 

6.3.5. organizuoja plagiato prevencijos priemonių taikymą; 

6.3.6. organizuoja studijų proceso dalyvių mokymus, skirtus studijų kokybės užtikrinimo, 

studijų programų ir studijų dalykų aprašų rengimo, edukacinių technologijų bei 

aktyvaus mokymo metodų taikymo ir kitoms specialioms pedagoginėms 

kompetencijoms tobulinti; 

6.3.7. koordinuoja studijų programų rengimo grupių ir studijų programų komitetų darbą 

rengiant naujas ir tobulinant vykdomas studijų programas bei atliekant jų 

savianalizes; 

6.3.8. organizuoja studijų programų savianalizių rengimą, išorinio vertinimo ir 

akreditavimą, taip pat kitų studijų kokybės užtikrinimo procesų stebėseną, analizę ir 

vertinimo rezultatų viešinimą; 

6.3.9. organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas, skirtas aktualiems studijų kokybės 

užtikrinimo klausimams aptarti. 

6.4. Teikia metodinę ir edukacinę pagalbą diegiant edukacines technologijas ir aktyvaus 

mokymo metodus: 

6.4.1. organizuoja ir techniškai užtikrina e. studijų proceso (įskaitant ir tęstines bei kitas 

podiplomines studijas) palaikymą ir plėtrą (administruoja virtualias mokymosi 

aplinkas, techniškai aptarnauja vaizdo paskaitų kūrimą, transliavimą, įrašymą 

saugojimą); 

6.4.2. teikia individualią metodinę techninę paramą e. mokymosi studijų modulių kūrėjams 

bei teikėjams; 

6.4.3. užtikrina Universiteto e. mokymuisi skirtos techninės ir programinės įrangos 

palaikymą ir plėtrą; 

6.4.4. teikia mokymo, konsultacines ir technines paslaugas Universiteto socialiniams 

partneriams e. mokymo ir edukacinių technologijų srityje. 

6.5. Organizuoja ir vykdo stojančiųjų priėmimą į pirmosios ir antrosios pakopos visų formų 

studijas: 



6.5.1. parengia studentų (įskaitant užsieniečių) ir klausytojų priėmimo taisykles ir pateikia 

Universiteto senatui jas tvirtinti;  

6.5.2. konsultuoja stojančiuosius priėmimo ir studijų sąlygų Universitete klausimais; 

6.5.3. teikia informaciją dėl universiteto stipendijų, dėl Valstybinio studijų fondo 

administruojamų socialinių stipendijų bei dėl Valstybinio studijų fondo teikiamų 

paskolų; 

6.5.4. vykdo stojančiųjų į nuosekliąsias studijas prašymų ir dokumentų priėmimą, duomenų 

suvedimą į duomenų bazes, kai to neatlieka Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendram priėmimui organizuoti;  

6.5.5. teikia duomenis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendram priėmimui 

organizuoti, atstovauja Universitetui šios organizacijos valdyboje; 

6.5.6. teikia asmenų, ketinančių studijuoti, duomenis fakultetų atrankos komisijoms, kai 

studentų priėmimas vykdomas atskirąja tvarka;  

6.5.7. rengia Universiteto rektoriaus įsakymų projektus dėl studentų priėmimo į 

Universitetą, parengia priimtųjų studentų asmens bylas ir jas perduoda fakultetų 

dekanatams;  

6.5.8. organizuoja studijų sutarčių tarp Universiteto ir studentų bei klausytojų pasirašymą, 

kontroliuoja jų registraciją; 

6.5.9. analizuoja studentų ir klausytojų priėmimo rezultatus, tendencijas ir jų priežastis.  

6.6. Koordinuoja studijų marketingo plano parengimą ir įgyvendinimą:  

6.6.1. dalyvauja studijų programų populiarinime ir viešinime, skatinant moksleivių, 

studentų, mokytojų bei dėstytojų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

6.6.2. dalyvauja rengiant įvairaus pobūdžio informacinius leidinius apie studijas 

Universitete, vertina ir koreguoja šių leidinių turinį Bolonijos proceso ir studijų 

kokybės užtikrinimo nuostatų atitikties požiūriu;  

6.6.3. populiarina tarp moksleivių ir kitų suinteresuotų asmenų Universiteto studijų 

programas, platina informaciją apie studijas įvairiomis šiuolaikinėmis informacijos 

sklaidos priemonėmis;  

6.6.4. dalyvauja įrengiant Universiteto ekspozicijas studijų mugėse ir parodose, 

organizuojant atvirų durų dienas Universitete, kitus su studijomis susijusius 

renginius.  

6.7. Atlieka šiuos su studijų programų rengimu, tobulinimu, išoriniu vertinimu ir akreditacija 

susijusius darbus:  

6.7.1. organizuoja naujų studijų programų rengimo metinio plano parengimą ir pateikimą 

tvirtinti;  

6.7.2. organizuoja naujų studijų programų registraciją studijų ir mokymo programų 

registre, AIKOS sistemoje;  

6.7.3. organizuoja naujos studijų programos ir jos studijų dalykų / modulių aprašų viešąją 

prieigą.  

6.8. Teikia paslaugas studentams: 

6.8.1. organizuoja studentų prašymų valstybės paskoloms gauti teikimą, tvarko Lietuvos 

valstybinio studijų fondo valdybos paskirstytų paskolų studentams dokumentus; 

6.8.2. organizuoja studentų prašymų socialinėms stipendijoms teikimą; 

6.8.3. organizuoja vardinių stipendijų studentams skyrimą; 

6.8.4. organizuoja paramos neįgaliems studentams teikimą. 



6.9. Inicijuoja ir rengia studijų plėtros, dėstytojų ir studijas aptarnaujančio personalo 

darbuotojų kompetencijų tobulinimo, studijų kokybės užtikrinimo planus, naujų 

edukacinių technologijų taikymui, savaiminio mokymosi rezultatų integracijai į studijas 

bei koordinuoja šių planų įgyvendinimą.  

6.10. Dalyvauja studentų ir klausytojų apeliacijų nagrinėjime. 

6.11. Kaupia ir sistemina informaciją, tvarko Universiteto tinklalapio informaciją apie 

studijas, Skyriaus informaciją Elektroninėje talpykloje. 

6.12. Pagal kompetenciją konsultuoja fakultetų dekanus, akademinių centrų direktorius, 

Universiteto administracijos ir kitų padalinių darbuotojus, Studentų atstovybės narius 

studijų administravimo klausimais.  

6.13. Bendradarbiauja su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, studijų kokybės vertinimo 

agentūromis, formalaus ir neformalaus švietimo organizacijomis, vyriausybinėmis bei 

nevyriausybinėmis struktūromis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, keičiasi 

patirtimi, diegia studijų administravimo naujoves.  

6.14. Atlieka kitas Skyriui priskirtas funkcijas, taip pat rektoriaus ir prorektoriaus, atsakingo 

už studijas, pavedimus.  

 

IV. SKYRIAUS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

7. Skyrius turi teisę ir pareigą: 

7.1. teikti siūlymus Universiteto rektoriui, prorektoriams ir visai bendruomenei dėl 

Universiteto veiklos, studijų plėtros, turinio, konkurencingumo ir kokybės gerinimo;  

7.2. informuoti Universiteto rektorių, prorektorių atsakingą už studijas, bendruomenę apie 

Skyriaus veiklą ir jam aktualius klausimus; 

7.3. gauti informaciją iš fakultetų, institutų, centrų, kitų administracijos padalinių Skyriaus 

funkcijoms atlikti;  

7.4. konsultuotis su fakultetais, institutais, kitais akademiniais ir akademinės infrastruktūros 

padaliniais, Studentų atstovybe, kitomis studentų organizacijomis, Universiteto akademine 

bendruomene, su šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis universitetinių 

studijų srityje, sprendžiant aktualias studijų plėtros ir kokybės gerinimo problemas.  

8. Skyrius yra atsakingas už: 

8.1. šiuose Nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą;  

8.2. Universiteto kokybės vadove ir Universiteto veiklos procesų aprašuose Skyriui priskirtų 

procedūrų kokybišką atlikimą;  

8.3. Universiteto baigimo diplomų, jų priedėlių ir akademinių pažymų blankų apskaitą; 

8.4. Skyriaus dokumentų tvarkymą ir jų perdavimą reikiamu laiku Universiteto archyvui. 

8.5. darbo, priešgaisrinę ir civilinę saugą Skyriuje.  

 

V. PERSONALAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

9. Skyriaus veiklą organizuoja ir už ją atsakingas Skyriaus vedėjas (toliau – Vedėjas), kuris yra 

pavaldus prorektoriui, atsakingam už studijas.  

10. Grupių veiklai organizuoti gali būti skiriamas grupės vadovas arba funkcijos pavedamos 

grupės specialistui.  

11. Skyriaus darbuotojų skaičius ir pareigybės yra nustatomos pagal Skyriaus vykdomas funkcijas, 

jų derinimo galimybes ir apimtis. Darbuotojų etatų sąrašą tvirtina rektorius.  

12. Darbuotojų pareigos ir atsakomybė apibrėžiama pareiginiuose nuostatuose.  



13. Skyrius, vykdydamas jam nustatytas funkcijas, bendradarbiauja su fakultetais, institutais, 

centrais, kitais Universiteto administracijos padaliniais, Studentų atstovybe, kitomis studentų 

organizacijomis.  

 

VI. SKYRIAUS TURTAS 

14. Skyriaus turtą sudaro nustatyta tvarka jam priskirtas Universiteto turtas ir jo veiklai numatytos 

Universiteto biudžeto lėšos. Skyrius gali turėti lėšų, uždirbtų atlikus paslaugas, kitų teisėtais 

būdais gautų lėšų. 

15. Skyriaus turtas registruojamas nustatyta tvarka, jo apskaitą tvarko Finansų tarnyba. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Skyrius reorganizuojamas arba likviduojamas Universiteto statute nustatyta tvarka. 

_____________________________ 

 


