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PATVIRTINTA 

LŢŪU Senato posėdyje 

2011 m. geguţės 25 d. (protokolas Nr. 595) 

 

GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO LIETUVOS ŽEMĖS 

ŪKIO UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Lietuvos ţemės ūkio universiteto (toliau – Universiteto) gretutinių studijų organizavimo 

ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gretutinių studijų, kaip pirmosios pakopos 

studentams sudaromos galimybės greta pagrindinės studijų krypties (šakos) programos studijuoti 

kitos studijų krypties (šakos) programą ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, parengimo, 

organizavimo ir vykdymo tvarką Universitete.  

2. Tvarka parengta pagal 2010 m. balandţio 9 d. LR ŠM ministro įsakymu Nr. V-501 

patvirtintą Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 

reikalavimų aprašą ir jo paskesnius pakeitimus, taip pat pagal 2011 m. kovo 29 d. LR ŠM ministro 

įsakymu Nr. V-528 patvirtintą Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio 

laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos laipsnį suteikiančių 

pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų programos, tvarkos aprašą.  

3. Pirmosios pakopos studijų programa gali būti sudaryta iš pagrindinės krypties (šakos) ir 

gretutinės krypties (šakos) studijų.  

4. Pagrindinės krypties (šakos) studijos – studijų programos didţioji dalis, kurią sudaro ne 

maţesnės kaip 165 kreditų apimties studijų krypties (šakos), kurioje studijų programa registruota, 

dalykai (moduliai) ir ne maţesnės kaip 15 kreditų apimties bendrieji universitetinių studijų 

dalykai, atitinkanti šios studijų krypties (šakos) kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.  

5. Gretutinės krypties (šakos) studijos – studijų programos maţoji dalis, kurią sudaro 

studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami ne maţesnės kaip 60 

kreditų apimties kitos studijų krypties (šakos) dalykai (moduliai), atitinkanti minimalius šios 

studijų krypties (šakos) gretutiniam kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.  

 

II. GRETUTINIŲ STUDIJŲ VYKDYMO TEISĖS ĮGIJIMO TVARKA  

6. Studijų programų, pagal kurias studijuojant suteikiamas dvigubas bakalauro laipsnis, 

rengimas arba gretutinių studijų įtraukimas į atnaujinamas studijų programas yra atliekamas šia 

tvarka:  

6.1. studijų programos rengimo grupė ar Studijų programos komitetas (kai studijų 

programa atnaujinama) įvertina: a) studentų ir darbdavių lūkesčius dėl gretutinių studijų 

reikalingumo konkrečiose studijų kryptyse ir b) gretutinių studijų integravimo į studijų programą 

galimybes studijų programos, tikslų, studijų rezultatų (siekinių) atţvilgiu;  

6.2. studijų programos, kurioje numatoma gretutinių studijų galimybė, apraše turi būti 

nurodytas tikslus krypčių (šakų), kurių gretutines studijas galės studentai rinktis, sąrašas arba 

viena konkreti gretutinių studijų kryptis (šaka);  

6.3. gretutinių studijų krypčių (šakų) sąrašas arba viena konkreti studijų kryptis (šaka) yra 

parenkama iš:  

6.3.1. tų studijų krypčių (šakų), kuriose Universitetas vykdo akredituotas studijų 

programas;  

6.3.2. tų studijų krypčių, kuriose Universitetas nevykdo akredituotų studijų programų, 

tačiau vykdo akredituotas studijų programas toje pačioje studijų krypčių grupėje;  

6.3.3. tų studijų krypčių, kuriose Universitetas nevykdo akredituotų studijų programų, 

tačiau yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su kitu universitetu, kuriame vykdoma akredituota 

tos krypties studijų programa, dėl bendrai organizuojamų gretutinės krypties studijų;  
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6.4. pagal pasirinktas gretutinių studijų kryptis (šakas) parengiami gretutinių krypčių 

(šakų) studijų 60 kreditų apimties studijų aprašai iš studijų dalykų, kurie yra įtraukti į akredituotas 

studijų programas ir atitinka gretutinių studijų tikslus ir studijų rezultatus (siekinius);  

6.5. studijų programos rengimo grupė ar studijų programos komitetas parengtus gretutinių 

studijų krypčių (šakų) aprašus teikia svarstyti fakulteto tarybai, jai pritarius – Universiteto senatui. 

Kai gretutinės studijos yra numatomos pagal Universitete akredituotas tų pačių krypčių (šakų) 

studijų programas, tai Universiteto senato tvirtinimas yra galutinis. Kai gretutinės studijos yra 

numatomos pagal Universitete neakredituotas studijų programas, tačiau Universitetas turi toje 

pačioje studijų krypčių grupėje akredituotų studijų programų ir kai gretutinės studijos yra 

numatomos pagal bendradarbiavimo sutartį su kitu universitetu, Universiteto senato patvirtinti 

gretutinių studijų aprašai yra teikiami Studijų kokybės vertinimo centrui LR ŠM ministro įsakymu 

Nr. V-528 patvirtintame Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio 

teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos laipsnį suteikiančių pirmosios 

pakopos ar vientisųjų studijų programos, tvarkos apraše nurodyta tvarka.  

 

III. GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

7. Gretutines studijas organizuoja fakultetai, kurių vykdomose studijų programose yra 

numatytos gretutinės studijos.  

8. Studijų programų, kuriose yra numatytos gretutinės studijos pagal 2 ir daugiau studijų 

krypčių (šakų), studentai turi teisę laisvanoriškai pasirinkti iš sudaryto gretutinių studijų krypčių 

(šakų) sąrašo pageidaujamą gretutinių studijų kryptį (šaką). Gretutinių studijų pasirinkimą 

organizuoja fakulteto dekanas iki gretutinių studijų pradţios likus ne maţiau kaip 2 mėnesiams. 

Gretutinių studijų pasirinkimo rezultatai įforminami fakulteto dekano potvarkiu.  

9. Kai konkrečią gretutinių studijų socialinių mokslų kryptį (šaką) pasirenka maţiau kaip 

12 studentų ir kai konkrečią gretutinių studijų biomedicinos ir technologijos mokslų kryptį (šaką) 

pasirenka maţiau kaip 8 studentai, šiems studentams siūloma perţiūrėti savo gretutinių studijų 

pasirinkimus. Nepakitus studentų pageidavimams, jų pasirinktos gretutinės krypties (šakos) 

dalykai studijuojami pagal individualų studijų planą.  

10. Studijų metu studentai turi teisę keisti gretutinių studijų kryptį (šaką). Šis keitimas 

įforminamas fakulteto dekano potvarkiu. Susidarę gretutinių studijų dalykų skirtumai likviduojami 

dalinių studijų tvarka.  

11. Gretutinės studijos organizuojamos glaudţiai bendradarbiaujant fakultetams, kurių 

studijų programose yra numatytos gretutinės studijos ir fakultetams, kurių akredituotų studijų 

programų pagrindu gretutinės studijos yra numatytos. Gretutinių studijų mokomųjų uţsiėmimų ir 

egzaminų tvarkaraščiai integruojami į bendruosius fakultetų mokomųjų uţsiėmimų ir egzaminų 

tvarkaraščius ir sudaromi bendrąja tvarka. Esant galimybei gretutinių studijų uţsiėmimai jungiami 

prie akredituotų studijų programų pagrindinės krypties (šakos) studijų uţsiėmimų. Organizuojant 

gretutines studijas reikia laikytis šių studijų apraše nustatyto eiliškumo.  

12. Gretutinių studijų studentai per  studijų semestrą turi sukaupti gretutinių studijų apraše 

nurodytą kreditų skaičių. Gretutinėse studijose pasiekti studijų rezultatai (išlaikyti ir neišlaikyti 

egzaminai, studijų dalykų galutiniai įvertinimai, akademinės skolos) nulemia tas pačias pasekmes 

studentų judumui, skatinamųjų stipendijų skirstymui kaip ir pagrindinės krypties (šakos) studijų 

rezultatai.  

13. Studentas, turintis akademinę skolą iš gretutinių studijų dalyko (modulio) ir jį 

kartojantis, privalo mokėti pagal Universiteto senato ar tarybos patvirtintą studijų kainą, 

apskaičiuotą proporcingai kartojamo studijų dalyko apimčiai.   

14. Gretutinės studijos baigiamos ginant gretutinių studijų krypties (šakos) baigiamąjį 

darbą. Gretutinės krypties (šakos) baigiamasis darbas rengiamas ir ginamas pagal šiems darbams 

nustatytus reikalavimus fakultete, kurio akredituotos studijų programos pagrindu gretutinės 

studijos yra vykdomos.  

15. Apgynus gretutinių studijų baigiamąjį darbą, bet neapgynus pagrindinės krypties 

(šakos) baigiamojo darbo, studentui išduodama akademinė paţyma apie baigtas gretutinės krypties 

studijas.  
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16. Studijų programa, kurioje yra numatytos gretutinės krypties (šakos) studijos, yra 

nebaigta, jeigu nėra apgintas gretutinių studijų baigiamasis darbas.  

17. Studijų programos, kurioje numatytos gretutinės studijų krypties (šakos) studijos, 

absolventui yra išduodamas bakalauro diplomas, liudijantis pagrindinės krypties (šakos) ir 

gretutinės krypties (šakos) kvalifikacinių laipsnių suteikimą.   

18. Kai gretutinės studijos organizuojamos pagal bendradarbiavimo sutartį su kitu 

universitetu, gretutinių studijų organizavimo ir vykdymo sąlygos turi būti aptartos 

bendradarbiavimo sutartyje ar prieduose prie jos.  
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