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ASMENS,  STUDIJUOJANČIO  VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOJE, 

STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmens, studijuojančio Vilniaus dailės akademijoje, studijų programos keitimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato studijų programos keitimo sąlygas ir tvarką. 

2. Aprašas taikomas Vilniaus dailės akademijos (toliau – Akademija) vientisųjų studijų 

programose, pirmosios ir antrosios studijų pakopų  programose studijuojantiems asmenims, 

norintiems keisti studijų programą (toliau – programą keičiantis studentas).  

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 

2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 100 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1266 „Dėl Asmens, studijuojančio 

valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (TAR, 2015, Nr. 2015-01991), Akademijos Studijų reglamentu (Senato patvirtintas 

2013 m. sausio 16 d., protokolas Nr. S-1). 

 

II. STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO  SĄLYGOS 

 

4. Keisti tos pačios studijų srities studijų programą Akademijoje galima ne anksčiau kaip 

baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. 

5. Asmuo, norintis keisti studijų programą,  negali turėti akademinių skolų už paskutinį baigtą 

semestrą. 

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

didesnė už keičiamos studijų programos norminę studijų kainą: 

6.1. jeigu pageidaujamos studijų programos kaina didesnė už keičiamos studijų programos 

kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama keičiamos studijų programos 

kaina. Šiuo atveju kainos skirtumą nuo semestro studijų pradžios apmoka programą keičiantis 

studentas; 

6.2. jeigu pageidaujamos studijų programos kaina ne didesnė už keičiamos studijų 

programos kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama aukštosios mokyklos 

nustatyta studijų programos kaina. 

 

III. STUDIJŲ PROGRAMOS KEITIMO TVARKA 

 

7.  Studentas, norintis keisti studijų programą, turi  raštu kreiptis į Akademijos fakulteto, 

kuriame ketina studijuoti, dekaną ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios. 

Prašyme leisti pakeisti studijų programą turi būti nurodyta studijuojama ir norima studijuoti 

programa. 
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8. Prašymas svarstomas, jeigu studentas neturi akademinių skolų ir studentų skaičiaus 

programoje didinimas atitinka esamus dėstytojų ir materialiuosius išteklius, būtinus studijų 

programos vykdymo kokybei užtikrinti.  

9. Akademijos fakulteto dekanas, suderinęs su programos, kurioje studentas nori studijuoti, 

vadovu ir programos, iš kurios išeina, vadovu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo 

pateikimo informuoja programą keičiantį studentą apie sprendimą leisti ar neleisti pakeisti studijų 

programą ir sprendimą dėl studijų rezultatų įvertinimo ir užskaitymo.  

10. Programą keičiančio studento dalinių studijų rezultatai įskaitomi įvertinus jų atitiktį 

pageidaujamos studijų programos formaliesiems (studijų sritis, programos rūšis, studijų forma ir 

kita) ir dalykiniams (dalykų studijų tikslai, turinys, numatomi studijų rezultatai, apimtis ir kita) 

reikalavimams. Įskaityti galima ne daugiau kaip 75 procentus pageidaujamos pirmosios, antrosios 

pakopų studijų ir vientisųjų studijų programos apimties. 

11. Studijų programų neatitikimai likviduojami sudarant klausytojo sutartį. Pakeitus studijų 

programą, įforminami studijų sutarties pakeitimai, kurie yra neatsiejama sutarties dalis. 

12. Kai pageidaujama studijų programa yra kitame fakultete, prašymas turi būti suderintas 

su abiejų fakultetų dekanais. Apie sutikimą keisti studijų programą studentą informuoja fakulteto, 

kuriame yra pageidaujama studijuoti programa, dekanas.  

13. Programą keičiantis studentas, gavęs sutikimą studijuoti pagal kitą studijų programą 

kitoje aukštojoje mokykloje, per 3 darbo dienas informuoja keičiamą studijų programą 

administruojančio fakulteto dekaną ir pateikia prašymą nutraukti studijas Akademijoje dėl perėjimo 

studijuoti į kitą aukštąją mokyklą. Studijų sutartis nutraukiama, kai studentas atsiskaito su 

Akademija  

14. Studijų programos pakeitimas įforminamas rektoriaus įsakymu ir esamos sutarties 

pakeitimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


