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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA 
 

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ TVARKA 
 

I. Bendroji dalis 
 

1. Neformaliosios studijos – tai studijos, kai studijuojami atskiri dalykai ar jų ciklai. Jos skirtos 
asmens profesinei kvalifikacijai kelti ar keisti, taip pat jo profesiniam ar bendrajam išsilavinimui plėsti. 

2. Neformaliąsias studijas reguliuoja Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas, VDA 
studijų reglamentas. 

3. Neformaliųjų studijų klausytojų vieno semestro kreditų studijų apimtis negali viršyti 75 
procentų vieno semestro nuosekliųjų studijų kreditų apimties. Konkreti klausytojo studijuojamų dalykų 
apimtis nustatoma sutartyje, sudaromoje su VDA kiekvieną semestrą. 
 

II. Akademijos ir klausytojo teisės ir pareigos 
 

4. Akademija įsipareigoja: 
4.1. kokybiškai ir išsamiai išdėstyti pasirinktus dalykus ar jų ciklus, numatytus studijų sutartyje; 
4.2. klausytojui išklausius pasirinktus dalykus/modulius ar pasirinktų dalykų kursą ir už juos 

atsiskaičius, išduoti akademinę pažymą, liudijančią atskirų dalykų žinių įvertinimą; 
4.3. skirti klausytojui jo studijų koordinatorių iš dėstytojų tarpo; 
4.4. suteikti teisę naudotis akademijos biblioteka. 
5. Klausytojas įsipareigoja: 
5.1. laikytis Akademijos vidaus tvarkos taisyklių ir bendrųjų reikalavimų studentams; 
5.2. vykdyti kitas pareigas, numatytas VDA Neformaliųjų studijų sutartyje; 
5.3. prieš kiekvieno semestro pradžią su fakultetu (katedra) suderinti pasirinktus studijuoti 

dalykus iš VDA siūlomų dalykų. 
5.4. iki sutartyje numatytos datos sumokėti mokestį už studijas. 

 
III. Neformaliųjų studijų pobūdis 

 
6. Studijuojamų dalykų/modulių apimtis nustatoma kreditais ir valandomis.  
7. Žinios vertinamos įvykdžius pasirinkto dalyko/modulio programą; 
8. Studijų trukmė nustatoma Neformaliųjų studijų sutartimi. 
9. Studijuojančiųjų amžius neribojamas. Minimalus išsilavinimas – vidurinis. 
 

 
 
 



 

IV. Studijų kaina 
 

10. Neformaliųjų studijų kaina priklauso nuo kiekviename semestre studijuojamų 
dalykų/modulių kreditų skaičiaus. Neformaliųjų studijų dalyko/modulio kaina apskaičiuojama pagal šią 
formulę: 

 
Neformaliųjų studijų kaina = (semestro kaina /semestro apimtis kreditais)*dalyko/modulio 

apimtis kreditais. 
 

Formulės paaiškinimai: 
Semestro kaina – kaina, kuri tvirtinama kartu su priėmimo taisyklėmis kiekvienais metais; 
Semestro apimtis kreditais – nuosekliųjų studijų semestro kreditų apimtis; 
Dalyko/modulio apimtis kreditais – neformaliųjų studijų sutartyje nurodyto dalyko/modulio apimtis kreditais. 

 
V. Dokumentai ir jų pateikimas 

 
11. Į VDA neformaliąsias studijas norintys užsiregistruoti asmenys prieš dvi savaites iki 

semestro pradžios katedrai pateikia šiuos dokumentus: 
11.1. prašymą (pildomas vietoje); 
11.2. išsilavinimo dokumentus arba notaro patvirtintą jų kopijas (išsilavinimas negali būti 

žemesnis negu vidurinis); 
11.4. viena fotonuotrauka (3 x 4 cm.); 
11.5. paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės kopija. 

 
VI. Baigiamosios nuostatos 

 
12. Ši tvarka įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d. 
13. Įsigaliojus šiai tvarkai netenka galios Rektoriaus įsakymas Nr. SĮ–581 

 


