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STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO STUDIJŲ SRITYJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 1. Studijų programos keitimo studijų srityje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja asmenų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose, studijų programos 

keitimo toje pačioje studijų srityje procedūrą. 

2. Šis Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu 

(Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 

1266  „Dėl asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5234), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2010 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

asignavimų, skirtų studijų programą keičiančio studento studijoms finansuoti, perskirstymo tarp 

aukštųjų mokyklų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 74-3760), Vilniaus 

kolegijos studijų tvarka, tipinėmis studijų sutartimis, kitais dokumentais. 

3. Šis Aprašas taikomas: 

3.1. Vilniaus kolegijos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų 

vietose ir keičiantiems studijų programą toje pačioje studijų srityje Vilniaus kolegijoje ar kitoje 

Lietuvos kolegijoje (toliau – kitoje kolegijoje); 

3.2. asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose kitoje kolegijoje ir 

keičiantiems studijų programą toje pačioje studijų srityje Vilniaus kolegijoje. 

4. Šiame Apraše naudojamos sąvokos: 

4.1. keičiama studijų programa – studijų programa, pagal kurią asmuo studijavo ir kurią 

ketina keisti į kitą pasirinktą studijų programą; 

4.2. pasirinkta studijų programa – studijų programa, pagal kurią asmuo ketina studijuoti. 
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II. STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO FORMALIOSIOS IR  

DALYKINĖS SĄLYGOS 

 
5. Vilniaus kolegijos studentas ar kitos kolegijos studentas, studijuojantis valstybės 

finansuojamoje studijų vietoje, keisti tos pačios studijų srities studijų programą Vilniaus kolegijoje 

gali ne anksčiau kaip baigęs pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą.  

6. Asmuo, norintis keisti studijų programą ir studijuoti pagal pasirinktą studijų programą 

Vilniaus kolegijoje, turi baigti semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į Vilniaus kolegijos 

atitinkamą fakultetą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienomis iki naujojo studijų semestro pradžios. 

Pateikiami dokumentai: 

6.1. prašymas dekanui leisti pakeisti studijų programą, kuriame turi būti nurodyta 

studijuojama ir pasirinkta studijuoti programa; Vilniaus kolegijos studentas, ketinantis keisti studijų 

programą tame pačiame fakultete, prašymą dekanui pateikia to fakulteto atitinkamame studijų 

skyriuje, jei ketina studijuoti pagal kito fakulteto studijų programą, prašymą pateikia to fakulteto 

dekanui; 

6.2. studijų pažymėjimas ir dalykų aprašai (Vilniaus kolegijos studentams, keičiantiems 

studijų programą Vilniaus kolegijoje, dalykų aprašų pateikti nereikia; jei studijų programa keičiama 

tame pačiame fakultete, visų šiame punkte minimų dokumentų pateikti nereikia). 

7. Asmuo, ketinantis studijuoti pagal menų studijų srities programą, turi išlaikyti įgūdžių 

patikrinimo egzaminą, jei nėra laikęs stojamojo egzamino į menų studijų srities programą. 

8. Studijas organizuojantys fakultetai gali numatyti ir papildomų studijų programų keitimo 

sąlygų. 

9. Vilniaus kolegijos atitinkamo fakulteto studijų skyrius informuoja programą keičiantį 

Vilniaus kolegijos ar kitos kolegijos studentą apie sutikimą ar nesutikimą jį priimti ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. 

10. Programą keičiantis kitos kolegijos studentas, gavęs sutikimą studijuoti Vilniaus 

kolegijoje, per 3 darbo dienas turi informuoti apie tai kitos kolegijos studijas administruojantį 

padalinį. 

11. Vilniaus kolegijos studentas, keičiantis studijų programą kitoje kolegijoje, yra 

braukiamas iš Vilniaus kolegijos studentų sąrašų.  

12. Studijų programos keitimas keičiant kolegiją įforminamas nutraukus esamą studijų 

sutartį ir pasirašius naują studijų sutartį, nekeičiant kolegijos – nustatyta tvarka pakeitus esamą 

sutartį. Iš kitos kolegijos atvykusio studento priėmimas įforminamas ir direktoriaus įsakymu. 

13. Programą keičiančio studento dalinių studijų rezultatai įskaitomi vadovaujantis Studijų 

rezultatų įskaitymo tvarka.  
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14. Einamojo semestro akademinių skolų, susidariusių dėl studijų programos keitimo, 

likvidavimo terminas – dvi savaitės iki to semestro egzaminų sesijos pradžios. Už šių dalykų 

kreditus studentas moka Vilniaus kolegijos nustatytą kainą.  

 

III. STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO FINANSINĖS SĄLYGOS 

 

15. Programą keičiančiam studentui išlieka valstybinio studijų finansavimo dalis, bet ne 

didesnė už keičiamos studijų programos norminę studijų kainą: 

15.1. jeigu pasirinktos studijų programos kaina didesnė už keičiamos studijų programos 

kainą, valstybės biudžeto lėšomis apmokama keičiamos studijų programos kaina. Šiuo atveju kainos 

skirtumą nuo semestro studijų pradžios visą studijų laikotarpį apmoka programą keičiantis 

studentas; 

15.2. jeigu pasirinktos studijų programos kaina ne didesnė už keičiamos studijų programos 

kainą, valstybės biudžeto lėšomis apmokama kolegijos nustatyta studijų programos kaina. 

 

IV. STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO ADMINISTRAVIMAS 
 
 

16. Fakulteto, į kurį atvyksta studentas iš kitos kolegijos, studijų skyrius ne vėliau kaip per 

dvi darbo dienas Studijų tarnybai pateikia pažymą apie studijų programą keičiančių studentų 

atvykimą (1 priedas). Studijų tarnyba kartu su Finansų ir apskaitos skyriumi ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo sutikimo priimti atvykusį studentą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijai ir kitai kolegijai pateikia: 

16.1. pažymą apie studijų programą keičiančių studentų atvykimą; 

16.2. pažymą apie biudžeto pakeitimus, paskelbtą Finansų ministerijos interneto tinklalapyje 

(http://www.finmin.lt > Informacijos rinkmenos (formos) > Pažymos apie biudžeto pakeitimus, 

forma Nr. 2). 

17. Fakulteto, iš kurio išvyko studentas į kitą kolegiją, studijų skyrius ne vėliau kaip per 2 

darbo dienas Studijų tarnybai pateikia pažymą apie studijų programą keičiančių studentų išvykimą 

ir perskirstomus valstybės biudžeto asignavimus (2 priedas). Studijų tarnyba kartu su Finansų ir 

apskaitos skyriumi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kuriuos pateikė kita kolegija, 

gavimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir kitai kolegijai pateikia: 

17.1. pažymą apie studijų programą keičiančių studentų išvykimą ir perskirstomus valstybės 

biudžeto asignavimus; 
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17.2. pažymą apie biudžeto pakeitimus, paskelbtą Finansų ministerijos interneto tinklalapyje 

(http://www.finmin.lt > Informacijos rinkmenos (formos) > Pažymos apie biudžeto pakeitimus, 

forma Nr. 2). 

18. Tarp kolegijų perskirstomų valstybės biudžeto asignavimų programą keičiančio studento 

studijų išlaidoms finansuoti suma apskaičiuojama: 

18.1. jeigu pasirinktos studijų programos kaina yra didesnė už keičiamos studijų programos 

kainą – keičiamos studijų programos kainą, bet ne didesnę už keičiamos ir pasirinktos studijų 

programų normines studijų kainas, padalijus iš 12 ir padauginus iš mėnesių, likusių nuo programą 

keičiančio studento pasirinktos studijų programos studijų pradžios iki atitinkamų biudžetinių metų 

pabaigos, skaičiaus; 

18.2. jeigu pasirinktos studijų programos kaina yra ne didesnė už keičiamos studijų 

programos kainą – pasirinktos studijų programos kainą, bet ne didesnę už keičiamos ir pasirinktos 

studijų programų normines studijų kainas, padalijus iš 12 ir padauginus iš mėnesių, likusių nuo 

programą keičiančio studento pasirinktos studijų programos studijų pradžios iki atitinkamų 

biudžetinių metų pabaigos, skaičiaus. 

19. Perskirstomų valstybės biudžeto asignavimų programą keičiančio studento studijų 

išlaidoms finansuoti suma už einamąjį mėnesį skaičiuojama, jeigu studentas atvyko į naują kolegiją 

iki einamojo mėnesio 15 dienos (įskaitytinai). 

_____________________ 
 
Apsvarstyta ir patvirtinta Akademinės tarybos  
2010 m. rugsėjo 6 d.  posėdyje (protokolas Nr. AT-1) 



      

Studijų programos keitimo studijų srityje 
tvarkos aprašo 
1 priedas 

PAŽYMA  
APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ KEIČIANČIŲ STUDENTŲ ATVYKIMĄ 

__________________________________________ 
(aukštosios mokyklos pavadinimas) 

__________________ 
(data) 

          

Eil. 
Nr. 

Studento 
vardas ir 
pavardė 

Studento 
gimimo 

data 

Informacija apie atvykimą 

aukštosios mokyklos, 
iš kurios studentas 

yra išvykęs, 
pavadinimas 

pasirinkta studijų programa studento 
kurso 

priėmimo 
metai 

pasirinktos studijų 
programos studijų 

kaina, Lt studento studijų 
aukštojoje 
mokykloje 

pradžios data 

mėnesių, už 
kuriuos turi būti 

skaičiuojama 
perskirstomų 
asignavimų 

suma, skaičius 
kodas pavadinimas norminė faktinė 

                     
                     
                     
                     
                     
           
        

(atsakingo asmens pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 

______________ 



       

Studijų programos keitimo studijų srityje 
tvarkos aprašo 
2 priedas 

PAŽYMA  
APIE STUDIJŲ PROGRAMĄ KEIČIANČIŲ STUDENTŲ IŠVYKIMĄ IR PERSKIRSTOMUS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUS 

__________________________________________ 
(aukštosios mokyklos pavadinimas) 

__________________ 
(data) 

           

Eil. 
Nr. 

Studento 
vardas ir 
pavardė 

Studento 
gimimo 

data 

Informacija apie išvykimą Perskirstomų asignavimų 
apskaičiavimas 

aukštosios mokyklos, į 
kurią studentas yra 

atvykęs,  pavadinimas 

keičiama studijų programa 
studento 

kurso 
priėmimo 

metai 

keičiamos studijų 
programos studijų 

kaina, Lt 
studijų 
kaina*, 

Lt 

mėnesių 
skaičius

** 

suma, 
tūkst. 

Lt 
kodas pavadinimas norminė faktinė 

                       
                       
                       
                       

Iš viso   
* Studijų kaina, pagal kurią apskaičiuojama perskirstomų asignavimų suma, nurodoma, vadovaujantis šių Metodinių rekomendacijų 2.1 ir 2.2 punktais. 
** Nurodomas mėnesių, likusių nuo programą keičiančio studento pasirinktos studijų programos studijų pradžios iki atitinkamų biudžetinių metų pabaigos, 
skaičius. 
        

(atsakingo asmens pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 

______________ 


