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VILNIAUS KOLEGIJOS APELIACIJŲ  
NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus kolegijos Apeliacijų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja apeliacijų teikimo 

ir nagrinėjimo tvarką Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija). 

2. Apeliacija – tai raštiškas motyvuotas studento prašymas iš naujo svarstyti studijuoto dalyko 

(modulio) baigiamąjį įvertinimą; apeliacijos dėl baigiamojo egzamino ar baigiamojo darbo įvertinimo 

nenagrinėjamos. 

3. Apeliantas – apeliaciją teikiantis studentas. 

4. Šie nuostatai parengti, vadovaujantis Kolegijos statutu, Studijų reglamentu, direktoriaus 

įsakymais ir kitais norminiais dokumentais. 

 

II. APELIACIJŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

5. Apeliaciją gali pateikti visų studijų formų studentai, nesutinkantys su dalyko (modulio) 

baigiamuoju įvertinimu. 

6. Apeliaciją fakulteto dekanui apeliantas turi raštu pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo dalyko (modulio) baigiamojo įvertinimo paskelbimo. 

            7. Gavęs apeliaciją, fakulteto dekanas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įsakymu sudaro 

Apeliacinę komisiją (toliau – komisija), kuri į posėdį renkasi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po 

įsakymo paskelbimo. 

 

 

III. KOMISIJOS SUDARYMAS, JOS FUNKCIJOS IR TEISĖS 

 

8. Komisija sudaroma iš 5 narių, iš kurių vienas turi būti fakulteto studentų atstovybės narys. 

9. Komisijos funkcijos: 

9.1. nagrinėja apeliacijas, užregistruotas nustatyta tvarka; 

9.2. priima sprendimus dėl apeliacijoje išdėstytų reikalavimų; 

9.3. šių nuostatų nustatyta tvarka teikia informaciją apie priimtus sprendimus. 

10. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę: 

10.1. pasitelkti ekspertus; 

10.2. gauti informaciją, susijusią su nagrinėjama apeliacija; 

10.3. posėdžio metu užduoti papildomus klausimus, susijusius su apeliacijos nagrinėjimu, 

apeliantui ir dalyko dėstytojui; 

10.4. sujungti tapačias apeliacijas ir nagrinėti kartu. 

11. Komisija savo darbe vadovaujasi Kolegijos statutu, Studijų reglamentu, studijuojamų 

dalykų programomis, dokumentais, reglamentuojančiais studijų rezultatų vertinimą, studijų proceso 

organizavimą bei šiais nuostatais. 

 

IV. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

12. Komisija apeliaciją privalo išnagrinėti per 3 darbo dienas ir priimti sprendimą. 

13. Apeliacijos nagrinėjamos ir sprendimai priimami Komisijos posėdyje; posėdis teisėtas, jei 

jame dalyvauja 2/3 Komisijos narių. 

14. Komisijos posėdį organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas, kurį komisijos 



nariai išrenka atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. 

15. Komisijos nariams apeliacijų kopijos pateikiamos iš anksto, bet ne vėliau kaip iki posėdžio 

pradžios. 

16. Komisija apeliaciją nagrinėja ir sprendžia: 

16.1. ar būtina reikalauti papildomos informacijos ir dokumentų; 

16.2. kuriuos asmenis reikia kviesti į posėdį. 

17. Komisija, išnagrinėjusi apeliaciją, gali pateikti tolius sprendimus: 

17.1. patenkinti apeliaciją ir baigiamąjį dalyko (modulio) įvertinimą sumažinti ar padidinti; 

17.2. patenkinti apeliaciją ir, jei buvo nustatyti procedūriniai egzamino pažeidimai, siūlyti 

fakulteto administracijai pakartotinai organizuoti egzaminą; 

17.3. nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti ankstesnį dalyko (modulio) įvertinimą. 

18. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma; jei balsai pasiskirsto po lygiai, 

lemia Komisijos pirmininko balsas. 

19. Komisija ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo apeliacijos išnagrinėjimo dienos savo 

sprendimą raštu pateikia fakulteto dekanui, kuris įsakymu patvirtina galutinį dalyko (modulio) 

įvertinimą. Pasikeitus dalyko (modulio) įvertinimui, įrašus studijų apskaitos dokumentuose daro 

atitinkamo skyriaus vedėjas. 

            20. Kol Komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų rezultatais bei 

egzaminavimo tvarka susiję dekanato sprendimai studentui negalioja. 

            21. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Komisijos posėdžio protokolai vienerius metus 

saugomi fakulteto raštinėje, vėliau nustatyta tvarka perduodami į fakulteto archyvą. 

             

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            22. Su Komisijos priimtu sprendimu ir dekano įsakymu apeliantas supažindinamas 

pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo.  

            23. Komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas. 

            24. Komisijos sprendimo dėl apeliacijos ir dekano įsakymo dėl baigiamojo dalyko (modulio) 

įvertinimo kopija segama į apelianto asmens bylą.       

            25. Šie nuostatai tvirtinami Akademinėje taryboje ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. 
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