
 

 

Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta 

    

Informacija apie aukštąją mokyklą    

Šiaulių universitetasŠiaulių universitetasŠiaulių universitetasŠiaulių universitetas
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų ir Technologijos, fizinių ir 
biomedicinos mokslų 
nuolatinės ar ištęstinės formos studijų programos iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, 
socialinių, technologijos mokslų ir menų. Be bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros
pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijų, čia vykdomas tęstinis mokymas, siūlomos neformalaus 
visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems 
studijuoti magistrantūroje. 
 
Stojantieji gali rinktis jungtines studijų programas su Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, taip 
pat programas su gretutinėmis studijomis, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.
 
Universitetas sėkmingai dalyvauja miesto, na
personalo ir studentų tarptautinius mainus. Palaikomi glaudūs ryšiai su regiono bei šalies įmonėmis, verslo 
partneriais. 
 
Šiaulių universiteto absolventai, kurių suskaičiuojame daugiau kaip 63 
tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir 
organizacijas.

Šiaulių universitetasŠiaulių universitetasŠiaulių universitetasŠiaulių universitetas    
    

Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Papildoma informacija apie studijų organizavimo tvarką, skirta Šiaulių universitetoŠiaulių universitetoŠiaulių universitetoŠiaulių universiteto    studentams. studentams. studentams. studentams.     

 
Šiaulių universitetasŠiaulių universitetasŠiaulių universitetasŠiaulių universitetas – didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje. Universitetui priklauso 3 fakultetai 
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų ir Technologijos, fizinių ir 
biomedicinos mokslų – ir 2 institutai – Mokslo institutas ir Tęstinių studijų institutas. Universitete vykdomos 
nuolatinės ar ištęstinės formos studijų programos iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, 
socialinių, technologijos mokslų ir menų. Be bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros
pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijų, čia vykdomas tęstinis mokymas, siūlomos neformalaus 
visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems 
studijuoti magistrantūroje.  

ntieji gali rinktis jungtines studijų programas su Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, taip 
pat programas su gretutinėmis studijomis, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Universitetas sėkmingai dalyvauja miesto, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdo akademinio 
personalo ir studentų tarptautinius mainus. Palaikomi glaudūs ryšiai su regiono bei šalies įmonėmis, verslo 

Šiaulių universiteto absolventai, kurių suskaičiuojame daugiau kaip 63 tūkst. (nuo 1998 m. 
tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir 
organizacijas.    
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didžiausia aukštoji mokykla Šiaurės Lietuvoje. Universitetui priklauso 3 fakultetai – 
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų ir Technologijos, fizinių ir 

Tęstinių studijų institutas. Universitete vykdomos 
nuolatinės ar ištęstinės formos studijų programos iš visų 6 studijų sričių: biomedicinos, fizinių, humanitarinių, 
socialinių, technologijos mokslų ir menų. Be bakalauro (pirmosios pakopos), magistrantūros (antrosios 
pakopos) ir doktorantūros (trečiosios pakopos) studijų, čia vykdomas tęstinis mokymas, siūlomos neformalaus 
visuomenės švietimo programos, papildomosios studijos, programos kolegijų absolventams, ketinantiems 

ntieji gali rinktis jungtines studijų programas su Lietuvos bei užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, taip 
pat programas su gretutinėmis studijomis, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis. 

cionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, vykdo akademinio 
personalo ir studentų tarptautinius mainus. Palaikomi glaudūs ryšiai su regiono bei šalies įmonėmis, verslo 

tūkst. (nuo 1998 m. – per 36 tūkst.) ir 
tarp kurių yra nemažai žinomų žmonių, sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, kuria savo verslus ir 



 

 

1.1.1.1. Kaip organizuojamos studijosKaip organizuojamos studijosKaip organizuojamos studijosKaip organizuojamos studijos? ? ? ? 
KKKKada atostogos? Kada ada atostogos? Kada ada atostogos? Kada ada atostogos? Kada 
perlaikymai? Kur pateikiama perlaikymai? Kur pateikiama perlaikymai? Kur pateikiama perlaikymai? Kur pateikiama 
studijų studijų studijų studijų medžiaga?medžiaga?medžiaga?medžiaga?    

    

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)
4.2.1. Studijų metai Universitete prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.
4.2.2. Studijų metai dalijami į semestrus ir atostogų laikotarpius. Paprastai studijų metus sudaro rudens ir 
pavasario semestrai; prireikus gali būti organizuojamas vasaros semestras. Vasaros metu studentams 
skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio neper
4.2.3. Nuolatinių studijų rudens semestras prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi sausio 31 d., pavasario semestras 
prasideda vasario 1 d., baigiasi birželio 30 d.
4.2.4. Rudens ir pavasario semestre fakulteto (instituto) tarybos sprendi
savarankiško darbo savaitė.
4.2.5. Atsiskaitymai už galutinius semestro rezultatus paprastai vyksta egzaminų sesijos (sesijos, žiemos 
sesijos, vasaros sesijos) metu; kai studijos vyksta ciklais, studentų galutiniai pasiekima
pabaigoje, jų akademinis kalendorius tvirtinamas papildomu akademinio padalinio vadovo potvarkiu.
Studijų kalendorius
grafikas (semestrai, sesijos, ato
studijų ciklams, įvairaus pobūdžio darbams, atsiskaitymams ir kt.) nustato fakulteto dekanas (instituto 
direktorius). 
Neišlaikyti egzaminai perlaikomiNeišlaikyti egzaminai perlaikomiNeišlaikyti egzaminai perlaikomiNeišlaikyti egzaminai perlaikomi
 
Studijų medžiaga pateikiama:Studijų medžiaga pateikiama:Studijų medžiaga pateikiama:Studijų medžiaga pateikiama:
programos, kuriose pristatomas dalykas, jo apimtis kreditais ir valandomis, anotacij
rezultatai, turinys, pagrindinė ir papildoma literatūra, studijų ir vertinimo metodai, vertinimo kriterijai, dėstantis 
dėstytojas; 2) detalios studijų dalykų programos studijų dalykų/modulių programose (Syllabus), kurios arba 
publikuojamos atskiru leidiniu, arba talpinamos Moodle aplinkoje; 3) nuodugnioms studijoms reikalinga 
medžiaga pateikiama įvairiai: kai studijų dalykas vykdomas naudojant Moodle aplinką čia pateikiamos 
nuorodos į el. šaltinius, pateikiamos šaltinių kopijos, atvej
testai ir pan.; kai studijų dalykas vykdomas daugiau auditorijose, laboratorijose, medžiaga dėstoma, 
savarankiškai analizuojama pagal pateiktus literatūros sąrašus.

2.2.2.2. Kaip gauti bendrabutį? Kokia Kaip gauti bendrabutį? Kokia Kaip gauti bendrabutį? Kokia Kaip gauti bendrabutį? Kokia 
bendrabučiobendrabučiobendrabučiobendrabučio    kaina? Kokia tvarka kaina? Kokia tvarka kaina? Kokia tvarka kaina? Kokia tvarka 
gyvenant bendrabutyje? Ar visi gyvenant bendrabutyje? Ar visi gyvenant bendrabutyje? Ar visi gyvenant bendrabutyje? Ar visi 
studentai gauna? Kur reikia studentai gauna? Kur reikia studentai gauna? Kur reikia studentai gauna? Kur reikia 

Didelis ŠU bendrabučių privalumas yra tas, kad bendrabučiai įsikūrę netoli mokomųjų korpusų ir miesto 
centrinėje dalyje. Taip pat atvykstantiems iš kitų miestų 

Šiaulių universitetas turi 4 bendrabučius. Studentai šiuo metu apgyvendinami II bendrabutyje P. Višinskio g. 15 

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)    
4.2.1. Studijų metai Universitete prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.
4.2.2. Studijų metai dalijami į semestrus ir atostogų laikotarpius. Paprastai studijų metus sudaro rudens ir 
pavasario semestrai; prireikus gali būti organizuojamas vasaros semestras. Vasaros metu studentams 
skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.  
4.2.3. Nuolatinių studijų rudens semestras prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi sausio 31 d., pavasario semestras 
prasideda vasario 1 d., baigiasi birželio 30 d. 
4.2.4. Rudens ir pavasario semestre fakulteto (instituto) tarybos sprendimu gali būti skelbiama studentų 
savarankiško darbo savaitė. 
4.2.5. Atsiskaitymai už galutinius semestro rezultatus paprastai vyksta egzaminų sesijos (sesijos, žiemos 
sesijos, vasaros sesijos) metu; kai studijos vyksta ciklais, studentų galutiniai pasiekima
pabaigoje, jų akademinis kalendorius tvirtinamas papildomu akademinio padalinio vadovo potvarkiu.
Studijų kalendorius – rektoriaus įsakymu studijų metams patvirtintas ir viešai skelbiamas akademinio darbo 
grafikas (semestrai, sesijos, atostogos). Konkrečius fakulteto studijų grafikus (semestrams, studijų formoms, 
studijų ciklams, įvairaus pobūdžio darbams, atsiskaitymams ir kt.) nustato fakulteto dekanas (instituto 

Neišlaikyti egzaminai perlaikomiNeišlaikyti egzaminai perlaikomiNeišlaikyti egzaminai perlaikomiNeišlaikyti egzaminai perlaikomi po kiekvienos egzaminų sesijos dekano potvarkiu numatytu grafiku.

Studijų medžiaga pateikiama:Studijų medžiaga pateikiama:Studijų medžiaga pateikiama:Studijų medžiaga pateikiama: 1) Universiteto AIS (Akademinėje informacijos sistemoje) dalykų ir modulių 
programos, kuriose pristatomas dalykas, jo apimtis kreditais ir valandomis, anotacij
rezultatai, turinys, pagrindinė ir papildoma literatūra, studijų ir vertinimo metodai, vertinimo kriterijai, dėstantis 
dėstytojas; 2) detalios studijų dalykų programos studijų dalykų/modulių programose (Syllabus), kurios arba 

ojamos atskiru leidiniu, arba talpinamos Moodle aplinkoje; 3) nuodugnioms studijoms reikalinga 
medžiaga pateikiama įvairiai: kai studijų dalykas vykdomas naudojant Moodle aplinką čia pateikiamos 
nuorodos į el. šaltinius, pateikiamos šaltinių kopijos, atvejai analizei, filmuotos medžiagos, savęs vertinimo 
testai ir pan.; kai studijų dalykas vykdomas daugiau auditorijose, laboratorijose, medžiaga dėstoma, 
savarankiškai analizuojama pagal pateiktus literatūros sąrašus.    
Didelis ŠU bendrabučių privalumas yra tas, kad bendrabučiai įsikūrę netoli mokomųjų korpusų ir miesto 
centrinėje dalyje. Taip pat atvykstantiems iš kitų miestų aktualu, kad šalia yra geležinkelio ir autobusų stotys.

Šiaulių universitetas turi 4 bendrabučius. Studentai šiuo metu apgyvendinami II bendrabutyje P. Višinskio g. 15 
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4.2.1. Studijų metai Universitete prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas. 
4.2.2. Studijų metai dalijami į semestrus ir atostogų laikotarpius. Paprastai studijų metus sudaro rudens ir 
pavasario semestrai; prireikus gali būti organizuojamas vasaros semestras. Vasaros metu studentams 

4.2.3. Nuolatinių studijų rudens semestras prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi sausio 31 d., pavasario semestras 

mu gali būti skelbiama studentų 

4.2.5. Atsiskaitymai už galutinius semestro rezultatus paprastai vyksta egzaminų sesijos (sesijos, žiemos 
sesijos, vasaros sesijos) metu; kai studijos vyksta ciklais, studentų galutiniai pasiekimai vertinami ciklo 
pabaigoje, jų akademinis kalendorius tvirtinamas papildomu akademinio padalinio vadovo potvarkiu. 

rektoriaus įsakymu studijų metams patvirtintas ir viešai skelbiamas akademinio darbo 
stogos). Konkrečius fakulteto studijų grafikus (semestrams, studijų formoms, 

studijų ciklams, įvairaus pobūdžio darbams, atsiskaitymams ir kt.) nustato fakulteto dekanas (instituto 

po kiekvienos egzaminų sesijos dekano potvarkiu numatytu grafiku. 

1) Universiteto AIS (Akademinėje informacijos sistemoje) dalykų ir modulių 
programos, kuriose pristatomas dalykas, jo apimtis kreditais ir valandomis, anotacija, tikslas ir siekiami 
rezultatai, turinys, pagrindinė ir papildoma literatūra, studijų ir vertinimo metodai, vertinimo kriterijai, dėstantis 
dėstytojas; 2) detalios studijų dalykų programos studijų dalykų/modulių programose (Syllabus), kurios arba 

ojamos atskiru leidiniu, arba talpinamos Moodle aplinkoje; 3) nuodugnioms studijoms reikalinga 
medžiaga pateikiama įvairiai: kai studijų dalykas vykdomas naudojant Moodle aplinką čia pateikiamos 

ai analizei, filmuotos medžiagos, savęs vertinimo 
testai ir pan.; kai studijų dalykas vykdomas daugiau auditorijose, laboratorijose, medžiaga dėstoma, 

Didelis ŠU bendrabučių privalumas yra tas, kad bendrabučiai įsikūrę netoli mokomųjų korpusų ir miesto 
aktualu, kad šalia yra geležinkelio ir autobusų stotys. 
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registruotis?registruotis?registruotis?registruotis?    
    

A ir IV bendrabutyje Dubijos g. 1 B.

Visi bendrabučiai yra naujo planavimo. Juose du kambariai (dvivietis ir trivietis) sujungti į vieną bloką, turintį 

atskirą tualetą ir prausyklą. Virtuvės ir dušai yra bendro naudojimo. II bendrabutis yra pritaikytas gyventi 

neįgaliesiems. Jame yra 5 kambari

bendrabučio gyventojams studentams, turintiems 0

slaugantiems asmenims leidžiama gyventi triviečiuose kambariuose. 

būtina pateikti dokumentą, kuriame būtų įrašas apie slaugos ar kito žmogaus pagalbos reikalingumą. 

Nedarbingiems bendrabučio gyventojams studentams, turintiems 0

save apsitarnauti, taip pat iš 

lygį, suteikiama galimybė apsigyventi dviviečiuose kambariuose.

Studentai gali rinktis kambarius pagal savo poreikius ir finansines galimybes. Norintieji mokėti mažiau gali 
rinktis vietą triviečiame (vietos kaina 
privatumą ir pageidaujantys gyventi patogiau gali gyventi vieni dviviečiame kambaryje (mokestis už visą 
kambarį 61 Eur) arba vieni triviečiame kambaryj
gyventi triviečiame kambaryje, kiekvienam mokant už kambarį 
mokesčiai už komunalinius patarnavimus (šildymas, elektra, karštas ir šaltas vanduo, 
atliekų tvarkymas ir išvežimas).

2016/2017 mokslo metais Universiteto bendrabučiuose bus apgyvendinti visi norintys busimieji nuolatinių 

studijų pirmakursiai. 

kambaryje, rašydami prašymą priėmimo komisijoje, pažymėkite norinčio kartu gyventi studento vardą, pavardę, 

fakultetą, bendrabučio ir kambario numerį. Esant galimybei, stengsimės Jūsų prašymą patenkinti. Jeigu turite 

negalią, pridėkite tai patvirtinan

Smulkesnė informacija nuo rugpjūčio 15 dienos darbo dienomis: I

Infrastruktūros valdymo tarnyboje, Vilniaus g. 88, tel. (8 41) 595 700, el.p. 

A ir IV bendrabutyje Dubijos g. 1 B. 

isi bendrabučiai yra naujo planavimo. Juose du kambariai (dvivietis ir trivietis) sujungti į vieną bloką, turintį 

atskirą tualetą ir prausyklą. Virtuvės ir dušai yra bendro naudojimo. II bendrabutis yra pritaikytas gyventi 

neįgaliesiems. Jame yra 5 kambariai, kuriuose gali gyventi judėjimo negalią turintys studentai. Nedarbingiems 

bendrabučio gyventojams studentams, turintiems 0-25 proc. darbingumo lygį, ir jiems padedantiems ar 

slaugantiems asmenims leidžiama gyventi triviečiuose kambariuose. Norint gyventNorint gyventNorint gyventNorint gyvent

būtina pateikti dokumentą, kuriame būtų įrašas apie slaugos ar kito žmogaus pagalbos reikalingumą. 

Nedarbingiems bendrabučio gyventojams studentams, turintiems 0-25 proc. darbingumo lygį ir galintiems 

save apsitarnauti, taip pat iš dalies darbingiems gyventojams studentams, turintiems 30

lygį, suteikiama galimybė apsigyventi dviviečiuose kambariuose. 

Studentai gali rinktis kambarius pagal savo poreikius ir finansines galimybes. Norintieji mokėti mažiau gali 
s vietą triviečiame (vietos kaina – 37 Eur) ar dviviečiame (vietos kaina 

privatumą ir pageidaujantys gyventi patogiau gali gyventi vieni dviviečiame kambaryje (mokestis už visą 
kambarį 61 Eur) arba vieni triviečiame kambaryje (mokestis už visą kambarį 73 Eur). Taip pat galima dviese 
gyventi triviečiame kambaryje, kiekvienam mokant už kambarį – 54 Eur. Į šias nurodytas kainas įskaičiuoti visi 
mokesčiai už komunalinius patarnavimus (šildymas, elektra, karštas ir šaltas vanduo, 
atliekų tvarkymas ir išvežimas). 

2016/2017 mokslo metais Universiteto bendrabučiuose bus apgyvendinti visi norintys busimieji nuolatinių 

studijų pirmakursiai. Studentai,Studentai,Studentai,Studentai, norintys gyventi su konkrečiu asmeniu ar konkrečiame bendrabutyje

kambaryje, rašydami prašymą priėmimo komisijoje, pažymėkite norinčio kartu gyventi studento vardą, pavardę, 

fakultetą, bendrabučio ir kambario numerį. Esant galimybei, stengsimės Jūsų prašymą patenkinti. Jeigu turite 

negalią, pridėkite tai patvirtinančius dokumentus. 

Smulkesnė informacija nuo rugpjūčio 15 dienos darbo dienomis: I-IV 8.00-17.00 ir V 8.00

Infrastruktūros valdymo tarnyboje, Vilniaus g. 88, tel. (8 41) 595 700, el.p. ivt@su.lt
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isi bendrabučiai yra naujo planavimo. Juose du kambariai (dvivietis ir trivietis) sujungti į vieną bloką, turintį 

atskirą tualetą ir prausyklą. Virtuvės ir dušai yra bendro naudojimo. II bendrabutis yra pritaikytas gyventi 

ai, kuriuose gali gyventi judėjimo negalią turintys studentai. Nedarbingiems 

25 proc. darbingumo lygį, ir jiems padedantiems ar 

Norint gyventNorint gyventNorint gyventNorint gyventi su slaugančiu asmeniui su slaugančiu asmeniui su slaugančiu asmeniui su slaugančiu asmeniu 

būtina pateikti dokumentą, kuriame būtų įrašas apie slaugos ar kito žmogaus pagalbos reikalingumą. 

25 proc. darbingumo lygį ir galintiems 

dalies darbingiems gyventojams studentams, turintiems 30-50 proc. darbingumo 

Studentai gali rinktis kambarius pagal savo poreikius ir finansines galimybes. Norintieji mokėti mažiau gali 
37 Eur) ar dviviečiame (vietos kaina – 42 Eur) kambaryje. Mėgstantys 

privatumą ir pageidaujantys gyventi patogiau gali gyventi vieni dviviečiame kambaryje (mokestis už visą 
e (mokestis už visą kambarį 73 Eur). Taip pat galima dviese 

54 Eur. Į šias nurodytas kainas įskaičiuoti visi 
mokesčiai už komunalinius patarnavimus (šildymas, elektra, karštas ir šaltas vanduo, dujos ir komunalinių 

2016/2017 mokslo metais Universiteto bendrabučiuose bus apgyvendinti visi norintys busimieji nuolatinių 

norintys gyventi su konkrečiu asmeniu ar konkrečiame bendrabutyje bei 

kambaryje, rašydami prašymą priėmimo komisijoje, pažymėkite norinčio kartu gyventi studento vardą, pavardę, 

fakultetą, bendrabučio ir kambario numerį. Esant galimybei, stengsimės Jūsų prašymą patenkinti. Jeigu turite 

17.00 ir V 8.00-15.45 bus teikiama 

ivt@su.lt      



 

 

3.3.3.3. Kokie galimi studijų moduliai? (ar Kokie galimi studijų moduliai? (ar Kokie galimi studijų moduliai? (ar Kokie galimi studijų moduliai? (ar 
yra pryra pryra pryra privalomi, alternatyvieji ir ivalomi, alternatyvieji ir ivalomi, alternatyvieji ir ivalomi, alternatyvieji ir 
pasirenkamieji moduliai?pasirenkamieji moduliai?pasirenkamieji moduliai?pasirenkamieji moduliai?) kada ) kada ) kada ) kada 
vykdomi pasirinkimai?vykdomi pasirinkimai?vykdomi pasirinkimai?vykdomi pasirinkimai?    
    

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)
2.3.4. Universiteto studijų programose dalykai (moduliai) pagal statusą yra skirstomi į privalomuosius, 
pasirenkamuosius ir laisvai pasirenkamuosius. Studijuojamo dalyko apimtis Universitete negali būti mažesnė 
kaip 3 kreditai, studijų modulio 
2.3.4.1. Privalomieji dalykai (moduliai) 
pasiekti studijų programoje numatytiems studijų rezultatams.
2.3.4.2. Pasirenkamieji dalykai (moduliai) 
studijų programoje numatytų studijų rezultatų požiūriu galintys pakeisti vienas kitą ir studentų savarankiškai 
pasirenkami iš studijų programoje išdėstyto baigtinio sąrašo.
2.3.4.3. Laisvai pasir
kokių Universitete ar kituose universitetuose akredituotų ir dėstomų dalykų (modulių), kurie gali būti ir kitos 
mokslo ar meno studijų srities, ir iš Universiteto stud
atitinkamiems mokslo metams patvirtinto Laisvai pasirenkamų dalykų (modulių) baigtinio sąrašo.
 
Alternatyvos Alternatyvos Alternatyvos Alternatyvos 
dalykų. 
Dalykų pasirinkimas kitiemsDalykų pasirinkimas kitiemsDalykų pasirinkimas kitiemsDalykų pasirinkimas kitiems

4.4.4.4. Kas sudaro studijų modulį? Kaip Kas sudaro studijų modulį? Kaip Kas sudaro studijų modulį? Kaip Kas sudaro studijų modulį? Kaip 
nustatoma studijų modulių nustatoma studijų modulių nustatoma studijų modulių nustatoma studijų modulių 
apimtis? (kiek valandų atitinka apimtis? (kiek valandų atitinka apimtis? (kiek valandų atitinka apimtis? (kiek valandų atitinka 
kreditus?)kreditus?)kreditus?)kreditus?)    

Studijų dalykas
gebėjimams ugdyti. Pagal turinį studijų dalykai, kaip ir moduliai, skirstomi į bendruosius universitetinius ir 
studijų krypties (šakos), pagal statusą studijų prog
pasirenkamuosius. Įprastinė studijų dalyko apimtis Universitete yra ne mažesnė negu 3 kreditai.
Modulis – iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą 
orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima studijų modulio apimtis Šiaulių universitete 
kreditų, kartotinis 
Studijų kreditas
reikalingas studento darbo laikas. Vieno studijų kredito orientacinė studento darbo apimtis yra apie 27 val. 
Vienų studijų metų nuolatinėse studijose studento darbo apimtis yra 1 600 valandų, tai atitinka 60 kreditų.
 
Studijų dalykas, modulis yra  na
metodų visumavisumavisumavisuma
numatant studijų dalyko, modulio apimtį, pirmiausia įvertinamas siekiamų rezulta

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)    
2.3.4. Universiteto studijų programose dalykai (moduliai) pagal statusą yra skirstomi į privalomuosius, 
pasirenkamuosius ir laisvai pasirenkamuosius. Studijuojamo dalyko apimtis Universitete negali būti mažesnė 
kaip 3 kreditai, studijų modulio – ne mažesnė kaip 10 kreditų.  
2.3.4.1. Privalomieji dalykai (moduliai) – tai bendrieji universitetiniai ir studijų krypties dalykai (moduliai), būtini 
pasiekti studijų programoje numatytiems studijų rezultatams. 
2.3.4.2. Pasirenkamieji dalykai (moduliai) – tai bendrieji universitetiniai ir studijų krypties dalykai (moduliai), 
studijų programoje numatytų studijų rezultatų požiūriu galintys pakeisti vienas kitą ir studentų savarankiškai 
pasirenkami iš studijų programoje išdėstyto baigtinio sąrašo. 
2.3.4.3. Laisvai pasirenkamus studijų dalykus (modulius) studijuojantysis gali savo nuožiūra pasirinkti iš bet 
kokių Universitete ar kituose universitetuose akredituotų ir dėstomų dalykų (modulių), kurie gali būti ir kitos 
mokslo ar meno studijų srities, ir iš Universiteto studijų programų vertinimo komitetų pirmininkų susirinkime 
atitinkamiems mokslo metams patvirtinto Laisvai pasirenkamų dalykų (modulių) baigtinio sąrašo.

Alternatyvos Alternatyvos Alternatyvos Alternatyvos yra pasirenkamųjų dalykų tipas, kai studentas renkasi vieną iš dviejų, rečiau trijų alternat

Dalykų pasirinkimas kitiemsDalykų pasirinkimas kitiemsDalykų pasirinkimas kitiemsDalykų pasirinkimas kitiems mokslo metams vyksta pavasario semestre, iki balandžio mėn. vidurio. 

Studijų dalykas – Universitete dėstomas dalykas, skirtas studijų programą studijuojančiųjų kompetencijai ir 
gebėjimams ugdyti. Pagal turinį studijų dalykai, kaip ir moduliai, skirstomi į bendruosius universitetinius ir 
studijų krypties (šakos), pagal statusą studijų programoje – į privalomuosius, pasirenkamuosius ir laisvai 
pasirenkamuosius. Įprastinė studijų dalyko apimtis Universitete yra ne mažesnė negu 3 kreditai.

iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą 
orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima studijų modulio apimtis Šiaulių universitete 
kreditų, kartotinis – 5 kreditai. 
Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir jiems pas
reikalingas studento darbo laikas. Vieno studijų kredito orientacinė studento darbo apimtis yra apie 27 val. 
Vienų studijų metų nuolatinėse studijose studento darbo apimtis yra 1 600 valandų, tai atitinka 60 kreditų.

Studijų dalykas, modulis yra  naujų žinių turinio, ugdomų gebėjimų, studijų ir studentų pasiekimų vertinimo 
visumavisumavisumavisuma, kurią taikant yra pasiekiami numatyt rezultatai. Į studentą orientuotoje paradigmoje 

numatant studijų dalyko, modulio apimtį, pirmiausia įvertinamas siekiamų rezulta
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2.3.4. Universiteto studijų programose dalykai (moduliai) pagal statusą yra skirstomi į privalomuosius, 
pasirenkamuosius ir laisvai pasirenkamuosius. Studijuojamo dalyko apimtis Universitete negali būti mažesnė 

tai bendrieji universitetiniai ir studijų krypties dalykai (moduliai), būtini 

eji universitetiniai ir studijų krypties dalykai (moduliai), 
studijų programoje numatytų studijų rezultatų požiūriu galintys pakeisti vienas kitą ir studentų savarankiškai 

enkamus studijų dalykus (modulius) studijuojantysis gali savo nuožiūra pasirinkti iš bet 
kokių Universitete ar kituose universitetuose akredituotų ir dėstomų dalykų (modulių), kurie gali būti ir kitos 

ijų programų vertinimo komitetų pirmininkų susirinkime 
atitinkamiems mokslo metams patvirtinto Laisvai pasirenkamų dalykų (modulių) baigtinio sąrašo. 

yra pasirenkamųjų dalykų tipas, kai studentas renkasi vieną iš dviejų, rečiau trijų alternatyvių 

mokslo metams vyksta pavasario semestre, iki balandžio mėn. vidurio.     

Universitete dėstomas dalykas, skirtas studijų programą studijuojančiųjų kompetencijai ir 
gebėjimams ugdyti. Pagal turinį studijų dalykai, kaip ir moduliai, skirstomi į bendruosius universitetinius ir 

į privalomuosius, pasirenkamuosius ir laisvai 
pasirenkamuosius. Įprastinė studijų dalyko apimtis Universitete yra ne mažesnė negu 3 kreditai. 

iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta studijų programos dalis, turinti apibrėžtą tikslą ir 
orientuota į tam tikrus studento gebėjimus; mažiausia galima studijų modulio apimtis Šiaulių universitete – 10 

studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir jiems pasiekti 
reikalingas studento darbo laikas. Vieno studijų kredito orientacinė studento darbo apimtis yra apie 27 val. 
Vienų studijų metų nuolatinėse studijose studento darbo apimtis yra 1 600 valandų, tai atitinka 60 kreditų. 

ujų žinių turinio, ugdomų gebėjimų, studijų ir studentų pasiekimų vertinimo 
, kurią taikant yra pasiekiami numatyt rezultatai. Į studentą orientuotoje paradigmoje 

numatant studijų dalyko, modulio apimtį, pirmiausia įvertinamas siekiamų rezultatų sudėtingumas: 



 

 

sudėtingesniems rezultatams pasiekti numatoma daugiau kreditų. Kiek reikės auditorinio ir studento 
savarankiško darbo rezultatams pasiekti, naujoje programoje aptaria Programos komitetas, vėliau 
orientuojamasi į patirtis, atsižvelgiama į s

5.5.5.5. Informacija apie gretutines studijų Informacija apie gretutines studijų Informacija apie gretutines studijų Informacija apie gretutines studijų 
formas (ar įmanoma pasirinkti, formas (ar įmanoma pasirinkti, formas (ar įmanoma pasirinkti, formas (ar įmanoma pasirinkti, 
kokia tvarka?)kokia tvarka?)kokia tvarka?)kokia tvarka?)    

Gretutinės studijos
pasirengimas specialiosioms tos krypties studijoms ir praktiniam gilinimuisi). 
Šiaulių universitete gretutinės studijos, kai bakalauro studijose įgyjamas gretutinės studi
kvalifikacinis laipsnis arba kvalifikacija, nėra dažnas reiškinys, nes: 1) šis studijų modelis tinka 240 kreditų 
programoms, o ŠU dalis technologijų ir socialinių mokslų srities programų  yra 210 kreditų; 2) racionaliausia 
taikyti šį modelį did
universitete 5 bakalauro programos turi galimybę (SKVC leidimas) vykdyti programoje gretutines 60 kreditų 
studijas. Tai: Anglų filologijos
vertimo raštu bakalauro laipsnis), 
edukologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija), 
filologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija), 
(įgyjamas matematikos ir ekonomikos bakalauro laipsnis arba matematikos ir informatikos bakalauro laipsnis, 
arba  matematikos bakalauro lai
edukologijos ir verslo bakalauro laipsnis).
Pasirinkimas vyksta stojant į programą.

6.6.6.6. Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, Akademinės pažymos. Kur kreiptis, 
norintnorintnorintnorint    jas gauti? Kokios yra jas gauti? Kokios yra jas gauti? Kokios yra jas gauti? Kokios yra 
akademinių pažymų rūšys? Kada akademinių pažymų rūšys? Kada akademinių pažymų rūšys? Kada akademinių pažymų rūšys? Kada 
jas galiu pasirinkti?jas galiu pasirinkti?jas galiu pasirinkti?jas galiu pasirinkti?    

Akademinės pažymos 
841595816). Akademines pažymas, kuriose išvardijami per studijų laikotarpį studijuoti ir pažymiu įvertinti 
studijų dalykai, moduliai, jų apimtis, pasirašo rektorius; jos išduodamos dabar univer
universitetą baigusiems ar studijas nutraukusiems asmenims, dalinių studijų studentams.
Studijų tarnyboje taip pat išrašomos kitos pažymos: 1) pažyma apie studijas universitete studijuojančiam 
asmeniui (užsakoma internetu); 2) pažy
baigusiems asmenims; 3) pažyma apie atliktas praktikas studijas universitete nutraukusiems asmenims; 4) 
pažyma apie pasiektą užsienio kalbos lygį. 
Pažymos su detaliais studijuotais 
asmenims rengiamos iki 14 dienų.

7.7.7.7. Koks akademinių užsiėmimų Koks akademinių užsiėmimų Koks akademinių užsiėmimų Koks akademinių užsiėmimų 
laikas? laikas? laikas? laikas?     

Akademinė valanda Šiaulių universitete yra 45 minutės, paprastai akademinis užsiėmimas trunka 2 
akademines valandas.
Akademiniai užsiėmimai studentams gali vykti ne daugiau kaip 8 studento darbo valandas per dieną. 

sudėtingesniems rezultatams pasiekti numatoma daugiau kreditų. Kiek reikės auditorinio ir studento 
savarankiško darbo rezultatams pasiekti, naujoje programoje aptaria Programos komitetas, vėliau 
orientuojamasi į patirtis, atsižvelgiama į studijuojančiųjų kontingentą. 
Gretutinės studijos – konkrečios studijų krypties pagrindus apimančios studijos, kurias baigus įgyjamas 
pasirengimas specialiosioms tos krypties studijoms ir praktiniam gilinimuisi). 
Šiaulių universitete gretutinės studijos, kai bakalauro studijose įgyjamas gretutinės studi
kvalifikacinis laipsnis arba kvalifikacija, nėra dažnas reiškinys, nes: 1) šis studijų modelis tinka 240 kreditų 
programoms, o ŠU dalis technologijų ir socialinių mokslų srities programų  yra 210 kreditų; 2) racionaliausia 
taikyti šį modelį dideliame kiekyje programų ir turint didelius studijuojančiųjų srautus. Šiuo metu Šiaulių 
universitete 5 bakalauro programos turi galimybę (SKVC leidimas) vykdyti programoje gretutines 60 kreditų 

Anglų filologijos studijų programa – gretutinės vertimo raštu studijos (įgyjamas anglų filologijos ir 
vertimo raštu bakalauro laipsnis), Sveikatos edukologija – gretutinės pedagogikos studijos (įgyjamas 
edukologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija), Lietuvių filologija
filologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija), Matematika – pedagogas / ekonomika / informatika 
(įgyjamas matematikos ir ekonomikos bakalauro laipsnis arba matematikos ir informatikos bakalauro laipsnis, 
arba  matematikos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija), Kultūrinė edukacija
edukologijos ir verslo bakalauro laipsnis). 
Pasirinkimas vyksta stojant į programą. 
Akademinės pažymos lietuvių kalba ir anglų kalbalietuvių kalba ir anglų kalbalietuvių kalba ir anglų kalbalietuvių kalba ir anglų kalba išrašomos Studijų tarnyboje (Vilniaus g. 88, tel.: 841595817; 
841595816). Akademines pažymas, kuriose išvardijami per studijų laikotarpį studijuoti ir pažymiu įvertinti 
studijų dalykai, moduliai, jų apimtis, pasirašo rektorius; jos išduodamos dabar univer
universitetą baigusiems ar studijas nutraukusiems asmenims, dalinių studijų studentams.
Studijų tarnyboje taip pat išrašomos kitos pažymos: 1) pažyma apie studijas universitete studijuojančiam 
asmeniui (užsakoma internetu); 2) pažyma apie studijų laikotarpį universitete studijas nebaigusiems ir studijas 
baigusiems asmenims; 3) pažyma apie atliktas praktikas studijas universitete nutraukusiems asmenims; 4) 
pažyma apie pasiektą užsienio kalbos lygį.  
Pažymos su detaliais studijuotais dalykų aprašais anksčiau ŠU studijavusiems ir dabar studijuojantiems 
asmenims rengiamos iki 14 dienų. 
Akademinė valanda Šiaulių universitete yra 45 minutės, paprastai akademinis užsiėmimas trunka 2 
akademines valandas. 
Akademiniai užsiėmimai studentams gali vykti ne daugiau kaip 8 studento darbo valandas per dieną. 

5

sudėtingesniems rezultatams pasiekti numatoma daugiau kreditų. Kiek reikės auditorinio ir studento 
savarankiško darbo rezultatams pasiekti, naujoje programoje aptaria Programos komitetas, vėliau 

konkrečios studijų krypties pagrindus apimančios studijos, kurias baigus įgyjamas 
pasirengimas specialiosioms tos krypties studijoms ir praktiniam gilinimuisi).  
Šiaulių universitete gretutinės studijos, kai bakalauro studijose įgyjamas gretutinės studijų krypties 
kvalifikacinis laipsnis arba kvalifikacija, nėra dažnas reiškinys, nes: 1) šis studijų modelis tinka 240 kreditų 
programoms, o ŠU dalis technologijų ir socialinių mokslų srities programų  yra 210 kreditų; 2) racionaliausia 

eliame kiekyje programų ir turint didelius studijuojančiųjų srautus. Šiuo metu Šiaulių 
universitete 5 bakalauro programos turi galimybę (SKVC leidimas) vykdyti programoje gretutines 60 kreditų 

vertimo raštu studijos (įgyjamas anglų filologijos ir 
gretutinės pedagogikos studijos (įgyjamas 

Lietuvių filologija - pedagogas(įgyjamas lietuvių 
pedagogas / ekonomika / informatika 

(įgyjamas matematikos ir ekonomikos bakalauro laipsnis arba matematikos ir informatikos bakalauro laipsnis, 
Kultūrinė edukacija – verslas (įgyjamas 

išrašomos Studijų tarnyboje (Vilniaus g. 88, tel.: 841595817; 
841595816). Akademines pažymas, kuriose išvardijami per studijų laikotarpį studijuoti ir pažymiu įvertinti 
studijų dalykai, moduliai, jų apimtis, pasirašo rektorius; jos išduodamos dabar universitete studijuojantiems, 
universitetą baigusiems ar studijas nutraukusiems asmenims, dalinių studijų studentams. 
Studijų tarnyboje taip pat išrašomos kitos pažymos: 1) pažyma apie studijas universitete studijuojančiam 

ma apie studijų laikotarpį universitete studijas nebaigusiems ir studijas 
baigusiems asmenims; 3) pažyma apie atliktas praktikas studijas universitete nutraukusiems asmenims; 4) 

dalykų aprašais anksčiau ŠU studijavusiems ir dabar studijuojantiems 

Akademinė valanda Šiaulių universitete yra 45 minutės, paprastai akademinis užsiėmimas trunka 2 

Akademiniai užsiėmimai studentams gali vykti ne daugiau kaip 8 studento darbo valandas per dieną. 



 

 

Nuolatinių studijų bakalauro programų studentams auditorinis darbas paprastai planuojamas pirmadieniais 
penktadieniais. 
Ištęstinių studijų atveju bei magist
studijų užsiėmimai vyksta ir šeštadieniais. 

8.8.8.8. Užsiėmimų tvarkaraštis (ar Užsiėmimų tvarkaraštis (ar Užsiėmimų tvarkaraštis (ar Užsiėmimų tvarkaraštis (ar 
privaloma lankyti visas privaloma lankyti visas privaloma lankyti visas privaloma lankyti visas 
paskaitas?)paskaitas?)paskaitas?)paskaitas?)....    

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) 
4.3.1. Paskaitos, pratybo4.3.1. Paskaitos, pratybo4.3.1. Paskaitos, pratybo4.3.1. Paskaitos, pratybo
atsakingo asmens sudarytus ir dekano (direktoriaus) patvirtintus tvarkaraščius. 
4.5.1.2. Studentams 
pateisinamos priežasties praleidę daugiau kaip pusę praktinių ir laboratorinių darbų (tai fiksuoja dėstytojas 
studentų lankomumo lape, e. žiniaraštyje „atlikta“ / „neatlikta“) ir už juos neatsiskaitę studentai, dėstytojo 
siūlymu ir pritaru
katedros sprendimu dekano teikimu gali būti braukiami iš studentų sąrašų pagal procedūrą, aprašytą 
universiteto akademinių skolų likvidavimo, atsiskait
tvarkos apraše
Jeigu dėl objektyvių priežasčių studentas kurį laiką negali dalyvauti auditoriniuose užsiėmimuose, jis kreipiasi į 
dekanatą dėl leidimo studijuoti pagal individualų studijų grafiką.
Individualus studijų grafikas
studento ligos ar kitos svarbios priežasties) studijų ir atsiskaitymų už tarpines užduotis grafikas, leidžiantis 
studentui lankyti auditorinius užs
nuotoliniu būdu ar kt.)..

9.9.9.9. Kokia studijų modulių Kokia studijų modulių Kokia studijų modulių Kokia studijų modulių 
atsiskaitymo tvarka?atsiskaitymo tvarka?atsiskaitymo tvarka?atsiskaitymo tvarka?    

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)
4.6.3. Kiekvieno semestro pabaigoje, kai studijų dalykai, moduliai dėstomi
pabaigoje, kai dėstoma ciklais, vyksta studijų rezultatų vertinimas. Pažangiu laikomas studentas, be 
akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.
4.6.3.4. Nuolatinėse studijose studijų rezul
fakulteto tarybos sprendimu dalykai (moduliai) dėstomi ciklais ir studijų rezultatų vertinimas vyksta kiekvieno 
ciklo pabaigoje, neišlaikytų egzaminų pakartojimas 
doktorantų studijų rezultatų vertinimas gali būti rengiamas ir ne egzaminų sesijos metu.
4.6.3.5. Dalyko (modulio) dėstytojai rengia ir tarpinius studijų rezultatų vertinimus, jie gali būti privalomi, 
turintys įtakos galutiniam
rezultatų siekimo nuoseklumą, visumą. Šie vertinimai ir jų įtakos procentas galutiniam dalyko (modulio) 

Nuolatinių studijų bakalauro programų studentams auditorinis darbas paprastai planuojamas pirmadieniais 
penktadieniais.  
Ištęstinių studijų atveju bei magistrantūroje, kai studentai atvyksta iš kitų miestų ir derina studijas, darbą, 
studijų užsiėmimai vyksta ir šeštadieniais.  
Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija) Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016 redakcija)     
4.3.1. Paskaitos, pratybo4.3.1. Paskaitos, pratybo4.3.1. Paskaitos, pratybo4.3.1. Paskaitos, pratybos, tiesioginio kontakto konsultacijoss, tiesioginio kontakto konsultacijoss, tiesioginio kontakto konsultacijoss, tiesioginio kontakto konsultacijos vyksta pagal dekanato (instituto direktoriaus) 
atsakingo asmens sudarytus ir dekano (direktoriaus) patvirtintus tvarkaraščius. 
4.5.1.2. Studentams praktinių ir laboratorinių darbųpraktinių ir laboratorinių darbųpraktinių ir laboratorinių darbųpraktinių ir laboratorinių darbų lankymas ir dalyvavimas praktikosedalyvavimas praktikosedalyvavimas praktikosedalyvavimas praktikose
pateisinamos priežasties praleidę daugiau kaip pusę praktinių ir laboratorinių darbų (tai fiksuoja dėstytojas 
studentų lankomumo lape, e. žiniaraštyje „atlikta“ / „neatlikta“) ir už juos neatsiskaitę studentai, dėstytojo 
siūlymu ir pritarus katedrai netenka teisės laikyti egzaminą, įskaitą ir turi kartoti studijų dalyką (modulį) arba 
katedros sprendimu dekano teikimu gali būti braukiami iš studentų sąrašų pagal procedūrą, aprašytą 
universiteto akademinių skolų likvidavimo, atsiskaitymų atidėjimo, egzaminų perlaikymo geresniam pažymiui 
tvarkos apraše. 
Jeigu dėl objektyvių priežasčių studentas kurį laiką negali dalyvauti auditoriniuose užsiėmimuose, jis kreipiasi į 
dekanatą dėl leidimo studijuoti pagal individualų studijų grafiką. 
Individualus studijų grafikas – su studijų programą kuruojančia katedra ir dekanatu suderintas laikinas (dėl 
studento ligos ar kitos svarbios priežasties) studijų ir atsiskaitymų už tarpines užduotis grafikas, leidžiantis 
studentui lankyti auditorinius užsiėmimus kitu laiku, studijuoti kita forma (kartu su ištęstinių studijų grupe, 
nuotoliniu būdu ar kt.).. 
Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)    
4.6.3. Kiekvieno semestro pabaigoje, kai studijų dalykai, moduliai dėstomi
pabaigoje, kai dėstoma ciklais, vyksta studijų rezultatų vertinimas. Pažangiu laikomas studentas, be 
akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.
4.6.3.4. Nuolatinėse studijose studijų rezultatai galutinai įvertinami per egzaminų sesijas, išskyrus atvejus, kai 
fakulteto tarybos sprendimu dalykai (moduliai) dėstomi ciklais ir studijų rezultatų vertinimas vyksta kiekvieno 
ciklo pabaigoje, neišlaikytų egzaminų pakartojimas – semestro pabaigoje. 
doktorantų studijų rezultatų vertinimas gali būti rengiamas ir ne egzaminų sesijos metu.
4.6.3.5. Dalyko (modulio) dėstytojai rengia ir tarpinius studijų rezultatų vertinimus, jie gali būti privalomi, 
turintys įtakos galutiniam pažymiui, ir neturintys įtakos galutiniam pažymiui, bet padedantys užtikrinti studijų 
rezultatų siekimo nuoseklumą, visumą. Šie vertinimai ir jų įtakos procentas galutiniam dalyko (modulio) 
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Nuolatinių studijų bakalauro programų studentams auditorinis darbas paprastai planuojamas pirmadieniais –

rantūroje, kai studentai atvyksta iš kitų miestų ir derina studijas, darbą, 

vyksta pagal dekanato (instituto direktoriaus) 
atsakingo asmens sudarytus ir dekano (direktoriaus) patvirtintus tvarkaraščius.  

dalyvavimas praktikosedalyvavimas praktikosedalyvavimas praktikosedalyvavimas praktikose yra privalomas. Be 
pateisinamos priežasties praleidę daugiau kaip pusę praktinių ir laboratorinių darbų (tai fiksuoja dėstytojas 
studentų lankomumo lape, e. žiniaraštyje „atlikta“ / „neatlikta“) ir už juos neatsiskaitę studentai, dėstytojo 

s katedrai netenka teisės laikyti egzaminą, įskaitą ir turi kartoti studijų dalyką (modulį) arba 
katedros sprendimu dekano teikimu gali būti braukiami iš studentų sąrašų pagal procedūrą, aprašytą Šiaulių 

ymų atidėjimo, egzaminų perlaikymo geresniam pažymiui 

Jeigu dėl objektyvių priežasčių studentas kurį laiką negali dalyvauti auditoriniuose užsiėmimuose, jis kreipiasi į 

su studijų programą kuruojančia katedra ir dekanatu suderintas laikinas (dėl 
studento ligos ar kitos svarbios priežasties) studijų ir atsiskaitymų už tarpines užduotis grafikas, leidžiantis 

iėmimus kitu laiku, studijuoti kita forma (kartu su ištęstinių studijų grupe, 

4.6.3. Kiekvieno semestro pabaigoje, kai studijų dalykai, moduliai dėstomi visą semestrą, ir kiekvieno ciklo 
pabaigoje, kai dėstoma ciklais, vyksta studijų rezultatų vertinimas. Pažangiu laikomas studentas, be 
akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą. 

tatai galutinai įvertinami per egzaminų sesijas, išskyrus atvejus, kai 
fakulteto tarybos sprendimu dalykai (moduliai) dėstomi ciklais ir studijų rezultatų vertinimas vyksta kiekvieno 

semestro pabaigoje. Ištęstinių studijų studentų, 
doktorantų studijų rezultatų vertinimas gali būti rengiamas ir ne egzaminų sesijos metu. 
4.6.3.5. Dalyko (modulio) dėstytojai rengia ir tarpinius studijų rezultatų vertinimus, jie gali būti privalomi, 

pažymiui, ir neturintys įtakos galutiniam pažymiui, bet padedantys užtikrinti studijų 
rezultatų siekimo nuoseklumą, visumą. Šie vertinimai ir jų įtakos procentas galutiniam dalyko (modulio) 



 

 

pažymiui turi atsispindėti dalyko (modulio) vedimo formoje Akadem
aprašyti dalyko (modulio) programoje, apie tai pirmosios paskaitos metu turi būti informuoti studentai ir 
klausytojai. 
4.6.3.14. Studentas dekano leidimu pagal rektoriaus patvirtintą tvarką gali perlaikyti egzaminą (
pažymiui, sumokėjęs senato nustatytą kainą.

10.10.10.10. Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?Kokia egzaminų raštu tvarka?    
    

Šiaulių universitete taikoma kriterinio, kaupiamojo vertinimo sistema. Visuose studijų dalykuose, išskyrus 
baigiamuosius darbus, yra tarpinio vertinimo užduotys, kurių vertinimo kriterijai studentams žinomi iš anksto. 
Kai egzaminas vyksta raštuKai egzaminas vyksta raštuKai egzaminas vyksta raštuKai egzaminas vyksta raštu
metu. Universitete atskirose programose, siekiant objektyvumo, iki egzamino atsiųsti individualūs ar grupės 
darbai, ginami auditorijoje arba pateikiami Moodle aplinkoje kolegų vertinimu
Egzamino užduotys ir kiti studento rašto darbai, turėję įtakos galutiniam įvertinimui studijų dalyke, saugomi 1 
metus.  

11.11.11.11. Kaip vertinamos žinios?Kaip vertinamos žinios?Kaip vertinamos žinios?Kaip vertinamos žinios?    
    

Studentų pasiekimai (žinios, gebėjimai, kompetencijos) studijų dalyke, modulyje vertinami pažymiu, taikant
balę sistemą. Studentai pirmojo užsiėmimo metu sužino, kokios numatytos tarpinės užduotys ir kaip bus 
vertinami studento pasiekimai. Studentų pasiekimams įvertinti naudojami įvairūs metodai: individualūs ir 
grupėje atliekami rašto darbai, projektai, ko
kompetencijos paprastai vertinamos profesinės praktikos metu, ginant baigiamąjį darbą.
Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)ŠU Studijų nuostatus (2016)ŠU Studijų nuostatus (2016)ŠU Studijų nuostatus (2016)
 4.6.1. Universitete taikoma kaupiamojo, kriterinio vertinimo sistema. Stu
vertinimas per semestrą vykdomas 
Kaupiamojo studijų vertinimo sistema
studijų dalyko (modulio) galutinio pažymio (balo)
dedamųjų, surenkamų studijų procese. Dėstytojas nustato ir semestro (ciklo) pradžioje informuoja žodžiu ir 
raštu (pateikiamas popierinis variantas arba informacija paskelbiama Universitete naudojam
mokymosi aplinkoje) studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam 
įvertinimui, privalomų ir galutiniam atsikaitymui įtakos turinčių tarpinių užduočių kiekį ir formuluoja kiekvienos 
tarpinės užduoties 
galutiniam pažymiui. Universitete jis privalomas atsiskaitant už teorinio ir mišraus (teorija ir pratybos arba 
teorija ir laboratoriniai darbai) pobūdžio studijų daly
4.6.2. Universitete atskirais atvejais (pvz., pakviestas kitos aukštosios mokyklos dėstytojas išdėsto kursą 
intensyviai; studentas eksternu laiko egzaminą) gali būti taikoma ne kaupiamojo vertinimo sistema. 

pažymiui turi atsispindėti dalyko (modulio) vedimo formoje Akademinėje informacijos sistemoje, turi būti 
aprašyti dalyko (modulio) programoje, apie tai pirmosios paskaitos metu turi būti informuoti studentai ir 

4.6.3.14. Studentas dekano leidimu pagal rektoriaus patvirtintą tvarką gali perlaikyti egzaminą (
pažymiui, sumokėjęs senato nustatytą kainą. 
Šiaulių universitete taikoma kriterinio, kaupiamojo vertinimo sistema. Visuose studijų dalykuose, išskyrus 
baigiamuosius darbus, yra tarpinio vertinimo užduotys, kurių vertinimo kriterijai studentams žinomi iš anksto. 
Kai egzaminas vyksta raštuKai egzaminas vyksta raštuKai egzaminas vyksta raštuKai egzaminas vyksta raštu, jo tvarką studentas žino iš anksto, nes ją pristato dėstytojas pirmojo užsiėmimo 
metu. Universitete atskirose programose, siekiant objektyvumo, iki egzamino atsiųsti individualūs ar grupės 
darbai, ginami auditorijoje arba pateikiami Moodle aplinkoje kolegų vertinimu
Egzamino užduotys ir kiti studento rašto darbai, turėję įtakos galutiniam įvertinimui studijų dalyke, saugomi 1 

Studentų pasiekimai (žinios, gebėjimai, kompetencijos) studijų dalyke, modulyje vertinami pažymiu, taikant
balę sistemą. Studentai pirmojo užsiėmimo metu sužino, kokios numatytos tarpinės užduotys ir kaip bus 
vertinami studento pasiekimai. Studentų pasiekimams įvertinti naudojami įvairūs metodai: individualūs ir 
grupėje atliekami rašto darbai, projektai, kolokviumai, žodiniai pranešimai, testai, tezės ir kt. Įgytos 
kompetencijos paprastai vertinamos profesinės praktikos metu, ginant baigiamąjį darbą.

ŠU Studijų nuostatus (2016)ŠU Studijų nuostatus (2016)ŠU Studijų nuostatus (2016)ŠU Studijų nuostatus (2016): 
4.6.1. Universitete taikoma kaupiamojo, kriterinio vertinimo sistema. Studentų studijų rezultatų, pasiekimų 
vertinimas per semestrą vykdomas periodiškai ir sistemingaiperiodiškai ir sistemingaiperiodiškai ir sistemingaiperiodiškai ir sistemingai. 
Kaupiamojo studijų vertinimo sistema – semestro (ciklo) pradžioje dėstytojo nustatyta ir su studentais aptarta 
studijų dalyko (modulio) galutinio pažymio (balo) sukaupimo tvarka. Galutinis balas gali susidėti iš keleto 
dedamųjų, surenkamų studijų procese. Dėstytojas nustato ir semestro (ciklo) pradžioje informuoja žodžiu ir 
raštu (pateikiamas popierinis variantas arba informacija paskelbiama Universitete naudojam
mokymosi aplinkoje) studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam 
įvertinimui, privalomų ir galutiniam atsikaitymui įtakos turinčių tarpinių užduočių kiekį ir formuluoja kiekvienos 
tarpinės užduoties vertinimo kriterijus. Egzaminas gali būti kaip dalis kaupiamojo vertinimo, turinti įtakos 
galutiniam pažymiui. Universitete jis privalomas atsiskaitant už teorinio ir mišraus (teorija ir pratybos arba 
teorija ir laboratoriniai darbai) pobūdžio studijų dalykus (modulius). 
4.6.2. Universitete atskirais atvejais (pvz., pakviestas kitos aukštosios mokyklos dėstytojas išdėsto kursą 
intensyviai; studentas eksternu laiko egzaminą) gali būti taikoma ne kaupiamojo vertinimo sistema. 
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inėje informacijos sistemoje, turi būti 
aprašyti dalyko (modulio) programoje, apie tai pirmosios paskaitos metu turi būti informuoti studentai ir 

4.6.3.14. Studentas dekano leidimu pagal rektoriaus patvirtintą tvarką gali perlaikyti egzaminą (-us) geresniam 

Šiaulių universitete taikoma kriterinio, kaupiamojo vertinimo sistema. Visuose studijų dalykuose, išskyrus 
baigiamuosius darbus, yra tarpinio vertinimo užduotys, kurių vertinimo kriterijai studentams žinomi iš anksto. 

studentas žino iš anksto, nes ją pristato dėstytojas pirmojo užsiėmimo 
metu. Universitete atskirose programose, siekiant objektyvumo, iki egzamino atsiųsti individualūs ar grupės 
darbai, ginami auditorijoje arba pateikiami Moodle aplinkoje kolegų vertinimui.  
Egzamino užduotys ir kiti studento rašto darbai, turėję įtakos galutiniam įvertinimui studijų dalyke, saugomi 1 

Studentų pasiekimai (žinios, gebėjimai, kompetencijos) studijų dalyke, modulyje vertinami pažymiu, taikant 10-
balę sistemą. Studentai pirmojo užsiėmimo metu sužino, kokios numatytos tarpinės užduotys ir kaip bus 
vertinami studento pasiekimai. Studentų pasiekimams įvertinti naudojami įvairūs metodai: individualūs ir 

lokviumai, žodiniai pranešimai, testai, tezės ir kt. Įgytos 
kompetencijos paprastai vertinamos profesinės praktikos metu, ginant baigiamąjį darbą. 

dentų studijų rezultatų, pasiekimų 

semestro (ciklo) pradžioje dėstytojo nustatyta ir su studentais aptarta 
sukaupimo tvarka. Galutinis balas gali susidėti iš keleto 

dedamųjų, surenkamų studijų procese. Dėstytojas nustato ir semestro (ciklo) pradžioje informuoja žodžiu ir 
raštu (pateikiamas popierinis variantas arba informacija paskelbiama Universitete naudojamoje virtualioje 
mokymosi aplinkoje) studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam 
įvertinimui, privalomų ir galutiniam atsikaitymui įtakos turinčių tarpinių užduočių kiekį ir formuluoja kiekvienos 

vertinimo kriterijus. Egzaminas gali būti kaip dalis kaupiamojo vertinimo, turinti įtakos 
galutiniam pažymiui. Universitete jis privalomas atsiskaitant už teorinio ir mišraus (teorija ir pratybos arba 

4.6.2. Universitete atskirais atvejais (pvz., pakviestas kitos aukštosios mokyklos dėstytojas išdėsto kursą 
intensyviai; studentas eksternu laiko egzaminą) gali būti taikoma ne kaupiamojo vertinimo sistema.  



 

 

4.6.3.2. Studentų ir klausytojų 
mokslo ministro patvirtintą studijų rezultatų vertinimo sistemą nuo 1 iki 10 balų, per įskaitą vertinami 
„įskaityta“, „neįskaityta“ bei kiekvienam atsiskaitymui numačius verti
jungtinis (dėsto keli dėstytojai), jie kartu nutaria, koks turi būti galutinis įvertinimas.
    

ĮskaitaĮskaitaĮskaitaĮskaita – studijuojančiojo pasiektų rezultatų tarpinio vertinimo forma, taikoma du ar daugiau semestrus iš eilės 

vykdomose studijų dalyko (modulio) studijose arba du ir daugiau semestrus iš eilės rengiant baigiamąjį darbą. 

Vertinama po pirmosios (atitinkamai antr

atlikta daugiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo, „neįskaityta“, kai atlikta mažiau kaip pusė per 

semestrą numatyto darbo.

12.12.12.12. Kokia akademinių atostogų Kokia akademinių atostogų Kokia akademinių atostogų Kokia akademinių atostogų 
tvarka?tvarka?tvarka?tvarka?    

    

Studentas dėl įvairių 
akademinės atostogos ir studijų sustabdymas, nes abi formos numato laikiną studijų pertraukimą.
 
Studijų pertraukimas Studijų pertraukimas Studijų pertraukimas Studijų pertraukimas 

akademinių atostogųakademinių atostogųakademinių atostogųakademinių atostogų

mokykloje, studijų sustabdymostudijų sustabdymostudijų sustabdymostudijų sustabdymo

 

ŠU Studijų nuostatai (2016) numato tokią akademinių atostogų tvarką:

1. Pažangus studentasPažangus studentasPažangus studentasPažangus studentas
priežasties, turi teisę 
pertraukti studijaspertraukti studijaspertraukti studijaspertraukti studijas

2. Akademinių atostogų išleidžiama dėl ligos, nėštumo ir kūdikio priežiūros; dėl kitos svarbios priežasties 
studijos sustabdomos tik rektoriui leidus dekano (instituto direktoriaus) t

2.1. studijų pertraukimas skaičiuojamos nuo paskutinės išlaikytos egzaminų sesijos arba nuo prašymo 
pateikimo datos, jeigu buvo įskaityti visi tarpiniai atsiskaitymai ir studijų programoje, į kurią studentas 
grįš po studijų pertraukimo, neįvyko pakitimų

4.6.3.2. Studentų ir klausytojų studijų rezultatai per egzaminą vertinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro patvirtintą studijų rezultatų vertinimo sistemą nuo 1 iki 10 balų, per įskaitą vertinami 
„įskaityta“, „neįskaityta“ bei kiekvienam atsiskaitymui numačius vertinimo kriterijus. Jei dalykas (modulis) yra 
jungtinis (dėsto keli dėstytojai), jie kartu nutaria, koks turi būti galutinis įvertinimas.

studijuojančiojo pasiektų rezultatų tarpinio vertinimo forma, taikoma du ar daugiau semestrus iš eilės 

vykdomose studijų dalyko (modulio) studijose arba du ir daugiau semestrus iš eilės rengiant baigiamąjį darbą. 

Vertinama po pirmosios (atitinkamai antrosios, trečiosios) tęstinio dalyko (modulio) dalies „įskaityta“, kai 

atlikta daugiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo, „neįskaityta“, kai atlikta mažiau kaip pusė per 

semestrą numatyto darbo.    

Studentas dėl įvairių priežasčių gali laikinai pertraukti savo studijas. Dažnai painiojamos 2 sąvokos: 
akademinės atostogos ir studijų sustabdymas, nes abi formos numato laikiną studijų pertraukimą.

Studijų pertraukimas Studijų pertraukimas Studijų pertraukimas Studijų pertraukimas ––––    studento inicijuota, rektoriaus įsakymu patvirtinta lai

akademinių atostogųakademinių atostogųakademinių atostogųakademinių atostogų, studijų semestro kartojimo („antramečiavimo“), dalinių studijų kitoje aukštojoje 

studijų sustabdymostudijų sustabdymostudijų sustabdymostudijų sustabdymo.    

ŠU Studijų nuostatai (2016) numato tokią akademinių atostogų tvarką: 

Pažangus studentasPažangus studentasPažangus studentasPažangus studentas, negalintis tęsti studijų dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūros arba kitos svarbios 
priežasties, turi teisę ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį 
pertraukti studijaspertraukti studijaspertraukti studijaspertraukti studijas (išeiti akademinių atostogų, sustabdyti studijas) ir po to jas atnaujinti.
Akademinių atostogų išleidžiama dėl ligos, nėštumo ir kūdikio priežiūros; dėl kitos svarbios priežasties 
studijos sustabdomos tik rektoriui leidus dekano (instituto direktoriaus) t
studijų pertraukimas skaičiuojamos nuo paskutinės išlaikytos egzaminų sesijos arba nuo prašymo 
pateikimo datos, jeigu buvo įskaityti visi tarpiniai atsiskaitymai ir studijų programoje, į kurią studentas 
grįš po studijų pertraukimo, neįvyko pakitimų; 
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studijų rezultatai per egzaminą vertinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro patvirtintą studijų rezultatų vertinimo sistemą nuo 1 iki 10 balų, per įskaitą vertinami 

nimo kriterijus. Jei dalykas (modulis) yra 
jungtinis (dėsto keli dėstytojai), jie kartu nutaria, koks turi būti galutinis įvertinimas. 

studijuojančiojo pasiektų rezultatų tarpinio vertinimo forma, taikoma du ar daugiau semestrus iš eilės 

vykdomose studijų dalyko (modulio) studijose arba du ir daugiau semestrus iš eilės rengiant baigiamąjį darbą. 

osios, trečiosios) tęstinio dalyko (modulio) dalies „įskaityta“, kai 

atlikta daugiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo, „neįskaityta“, kai atlikta mažiau kaip pusė per 

priežasčių gali laikinai pertraukti savo studijas. Dažnai painiojamos 2 sąvokos: 
akademinės atostogos ir studijų sustabdymas, nes abi formos numato laikiną studijų pertraukimą. 

studento inicijuota, rektoriaus įsakymu patvirtinta laikina studijų pertrauka dėl    

, studijų semestro kartojimo („antramečiavimo“), dalinių studijų kitoje aukštojoje 

, negalintis tęsti studijų dėl ligos, nėštumo, kūdikio priežiūros arba kitos svarbios 
ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį ne ilgiau kaip vienus metus ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį 

(išeiti akademinių atostogų, sustabdyti studijas) ir po to jas atnaujinti. 
Akademinių atostogų išleidžiama dėl ligos, nėštumo ir kūdikio priežiūros; dėl kitos svarbios priežasties 
studijos sustabdomos tik rektoriui leidus dekano (instituto direktoriaus) teikimu: 
studijų pertraukimas skaičiuojamos nuo paskutinės išlaikytos egzaminų sesijos arba nuo prašymo 
pateikimo datos, jeigu buvo įskaityti visi tarpiniai atsiskaitymai ir studijų programoje, į kurią studentas 



 

 

2.2. išsaugoma valstybės finansuojama studijų vietaišsaugoma valstybės finansuojama studijų vietaišsaugoma valstybės finansuojama studijų vietaišsaugoma valstybės finansuojama studijų vieta
rezultatų palyginimo detalizuoja Šiaulių universiteto studentų studijų rezultatų palyginimo tvarkos 
aprašas;

2.3. grįžęs po studijų pertraukimo studentas priimam
kaip likus 2 darbo dienoms iki semestro pradžios.

13.13.13.13. Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?Kaip nutraukti studijas?    
    

Studentas rašo prašymą rektoriui, teikia jį vizuoti dekanui, ir teisės aktų nustatyta tvarka išbraukiamas iš 
studentų sąrašų, prieš tai atsiskaitęs su Universitetu. Dekanatas informuoja studentą apie jo finansinius 
įsipareigojimus valstybei, jeigu yra vals

14.14.14.14. Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?Kokia akademinių skolų tvarka?    

Akademinė skolaAkademinė skolaAkademinė skolaAkademinė skola

nurodyto laiko 

semestro egzaminų sesijos 

privalomos užduotys.privalomos užduotys.privalomos užduotys.privalomos užduotys.

Kiekvieno semestro pabaigoje, kai studijų dalykai (
pabaigoje, kai dėstoma ciklais, vyksta studijų rezultatų vertinimas. 
akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.

Neišlaikytas egzaminasNeišlaikytas egzaminasNeišlaikytas egzaminasNeišlaikytas egzaminas
vertinimo galutinis rezultatas.
 
Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2
įstatymu, studentas, neišlaikęs egzamino (įskaitos), turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai. 
Antrą kartą egzaminą (įskaitą) leidžiama perlaikyti banke sumokėjus Senato patvirtintą įmoką (įskaitai ji 
egzamino perlaikymo įmokai) iki nurodyto termino. 
 
Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas 
(įskaita) laikomas akademine skola.(įskaita) laikomas akademine skola.(įskaita) laikomas akademine skola.(įskaita) laikomas akademine skola.
bakalauro, magistro, diplominiai, pedagogo kvalifikacijai gauti skirti darbai.
 
Akademinę skolą, kurią studentas gavo neatsiskaitęs už privalomas tarpines užduotis (e. žiniaraštyje yra žyma 

išsaugoma valstybės finansuojama studijų vietaišsaugoma valstybės finansuojama studijų vietaišsaugoma valstybės finansuojama studijų vietaišsaugoma valstybės finansuojama studijų vieta; valstybinės vietos išlaikymo klausimus po studijų 
rezultatų palyginimo detalizuoja Šiaulių universiteto studentų studijų rezultatų palyginimo tvarkos 
aprašas; 
grįžęs po studijų pertraukimo studentas priimamas į tą semestrą, iš kurio išėjo; registruojasi ne vėliau 
kaip likus 2 darbo dienoms iki semestro pradžios. 

Studentas rašo prašymą rektoriui, teikia jį vizuoti dekanui, ir teisės aktų nustatyta tvarka išbraukiamas iš 
studentų sąrašų, prieš tai atsiskaitęs su Universitetu. Dekanatas informuoja studentą apie jo finansinius 
įsipareigojimus valstybei, jeigu yra valstybės finansuojamos, tikslinės vietos studentas. 

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)  
Akademinė skolaAkademinė skolaAkademinė skolaAkademinė skola – 1) iki nurodyto termino teigiamu įvertinimu studento 

nurodyto laiko studento neapginti studento neapginti studento neapginti studento neapginti darbaidarbaidarbaidarbai (kursinis, kaip atskiras studijų dalykas, baigiamasis darbas ir kt.); 3) iki 

semestro egzaminų sesijos neįvykdytosneįvykdytosneįvykdytosneįvykdytos įtakos galutiniam studijų dalyko (modulio) pažymiui turinčios 

privalomos užduotys.privalomos užduotys.privalomos užduotys.privalomos užduotys. 

Kiekvieno semestro pabaigoje, kai studijų dalykai (moduliai) dėstomi visą semestrą, ir kiekvieno ciklo 
pabaigoje, kai dėstoma ciklais, vyksta studijų rezultatų vertinimas. Pažangiu laikomas studentas, be Pažangiu laikomas studentas, be Pažangiu laikomas studentas, be Pažangiu laikomas studentas, be 
akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.

 
Neišlaikytas egzaminasNeišlaikytas egzaminasNeišlaikytas egzaminasNeišlaikytas egzaminas – teigiamu įvertinimu egzaminų sesijos metu neišlaikytas egzaminas kaip kaupiamojo 
vertinimo galutinis rezultatas.    „„„„Neįskaityta“ – atlikta mažiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo.

Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2Neišlaikytus sesijos egzaminus (įskaitas) studentas gali perlaikyti 2    kartuskartuskartuskartus
įstatymu, studentas, neišlaikęs egzamino (įskaitos), turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai. 
Antrą kartą egzaminą (įskaitą) leidžiama perlaikyti banke sumokėjus Senato patvirtintą įmoką (įskaitai ji 
egzamino perlaikymo įmokai) iki nurodyto termino.  

Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas 
(įskaita) laikomas akademine skola.(įskaita) laikomas akademine skola.(įskaita) laikomas akademine skola.(įskaita) laikomas akademine skola. Akademinėmis skolomis laikomi taip pat iki nurodyto termino 
bakalauro, magistro, diplominiai, pedagogo kvalifikacijai gauti skirti darbai. 

Akademinę skolą, kurią studentas gavo neatsiskaitęs už privalomas tarpines užduotis (e. žiniaraštyje yra žyma 
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valstybinės vietos išlaikymo klausimus po studijų 
rezultatų palyginimo detalizuoja Šiaulių universiteto studentų studijų rezultatų palyginimo tvarkos 

as į tą semestrą, iš kurio išėjo; registruojasi ne vėliau 

Studentas rašo prašymą rektoriui, teikia jį vizuoti dekanui, ir teisės aktų nustatyta tvarka išbraukiamas iš 
studentų sąrašų, prieš tai atsiskaitęs su Universitetu. Dekanatas informuoja studentą apie jo finansinius 

tybės finansuojamos, tikslinės vietos studentas.  

1) iki nurodyto termino teigiamu įvertinimu studento neperlaikytas egzaminasneperlaikytas egzaminasneperlaikytas egzaminasneperlaikytas egzaminas; 2) iki 

(kursinis, kaip atskiras studijų dalykas, baigiamasis darbas ir kt.); 3) iki 

įtakos galutiniam studijų dalyko (modulio) pažymiui turinčios 

moduliai) dėstomi visą semestrą, ir kiekvieno ciklo 
Pažangiu laikomas studentas, be Pažangiu laikomas studentas, be Pažangiu laikomas studentas, be Pažangiu laikomas studentas, be 

akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą.akademinių skolų iki nurodyto termino įvykdęs to semestro studijų programą. 

teigiamu įvertinimu egzaminų sesijos metu neišlaikytas egzaminas kaip kaupiamojo 
atlikta mažiau kaip pusė per semestrą numatyto darbo. 

kartuskartuskartuskartus. Remiantis Mokslo ir studijų 
įstatymu, studentas, neišlaikęs egzamino (įskaitos), turi teisę šį atsiskaitymą vieną kartą pakartoti nemokamai. 
Antrą kartą egzaminą (įskaitą) leidžiama perlaikyti banke sumokėjus Senato patvirtintą įmoką (įskaitai ji lygi 

Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas Teigiamam įvertinimui neperlaikytas iki rektoriaus įsakymu nurodyto termino dalyko (modulio) egzaminas 
Akademinėmis skolomis laikomi taip pat iki nurodyto termino neapginti 

Akademinę skolą, kurią studentas gavo neatsiskaitęs už privalomas tarpines užduotis (e. žiniaraštyje yra žyma 



 

 

,,neatsiskaitė“), 
užduotis dėstytojo paskirtu laiku 
Studentas, neatsiskaitęs už akademines skolas, braukiamas iš studentų sąrašų arba pateikęs prašymą 
paliekamas kartoti kursą. 

15.15.15.15. Kiek galimaKiek galimaKiek galimaKiek galima    turėti akademinių turėti akademinių turėti akademinių turėti akademinių 
skolų?skolų?skolų?skolų?    

    

Šiaulių universitete studentas neišlaikytus egzaminus, įskaitas gali perlaikyti 2 kartus. Iki egzaminų sesijos 
pabaigos tai padarę kvalifikuojami kaip neturintys akademinių skolų. 
egzaminų perlaikymo savaitė. 
dalykus ir kartu kartoti dalykus, iš kurių turi akademines skolas. 
Turintys daugiau negu 2 akademines skolas braukiami iš studentų sąrašų arba lieka kartoti kursą 
(,,antramečiauti“) ir studijuoja dalykus dar kartą. 

Visos procedūros, kuriose tenka dalyvauti studentui, siekiančiam likviduoti savo akademines skolas, ir terminai 
detaliai aprašyti rektoriaus įsakymu patvirtintame 
atsiskaitymų atidėjimo, egzaminų perlaikym
internete. 

16.16.16.16. Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?Kaip baigti studijas?    
    

Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)
7.1. Asmuo laikomas baigusiu Universitetą, kai yra įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. 

Baigusiems studijas 
7.1.1.  Atsiskaičiusieji už bakalauro studijų programą gina baigiamąjį (bakalauro) darbą ir (arba) laiko studijų 

programose numatytus baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus.
ginami (laikomi) Rektoriaus įsakymu, dekano (instituto direktoriaus) teikimu sudarytos Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijos, kuri ir suteikia bakalauro kvalifikacinį laipsnį, posėdyje. Baigusiam bakalauro studijas 
asmeniui gali bū

7.1.2. Atsiskaičiusiems už magistrantūros studijų programą magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia dekano 
teikimu, Rektoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 4 narių, dirbančių toje studijų kryptyje, Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisija.

7.1.2.1. Tarpkryptinės magistrantūros absolventui suteikiamas tos krypties, kuri vyrauja studijų programoje, 
magistro laipsnis.

7.2. Asmeniui, surinkusiam pagal atitinkamą studijų programą reikiamą kreditų skaičių, gali būti Vyriausybės 

,,neatsiskaitė“), galima likviduoti per egzaminų perlaikgalima likviduoti per egzaminų perlaikgalima likviduoti per egzaminų perlaikgalima likviduoti per egzaminų perlaikymo savaitę,ymo savaitę,ymo savaitę,ymo savaitę, prieš tai atsiskaičius už privalomas tarpines 
užduotis dėstytojo paskirtu laiku arba pakartojus kursą. arba pakartojus kursą. arba pakartojus kursą. arba pakartojus kursą.     
Studentas, neatsiskaitęs už akademines skolas, braukiamas iš studentų sąrašų arba pateikęs prašymą 
paliekamas kartoti kursą.  

 
Šiaulių universitete studentas neišlaikytus egzaminus, įskaitas gali perlaikyti 2 kartus. Iki egzaminų sesijos 
pabaigos tai padarę kvalifikuojami kaip neturintys akademinių skolų. Akademinėms skolomsAkademinėms skolomsAkademinėms skolomsAkademinėms skoloms

rlaikymo savaitė. Tik dvi akademines skolas Tik dvi akademines skolas Tik dvi akademines skolas Tik dvi akademines skolas turintiems leidžiama studijuoti aukštesnio semestro 
dalykus ir kartu kartoti dalykus, iš kurių turi akademines skolas.  
Turintys daugiau negu 2 akademines skolas braukiami iš studentų sąrašų arba lieka kartoti kursą 
(,,antramečiauti“) ir studijuoja dalykus dar kartą.  

 
Visos procedūros, kuriose tenka dalyvauti studentui, siekiančiam likviduoti savo akademines skolas, ir terminai 
detaliai aprašyti rektoriaus įsakymu patvirtintame Šiaulių universiteto akademinių skolų likvidavimo, 
atsiskaitymų atidėjimo, egzaminų perlaikymo geresniam pažymiui tvarkos apraše

 
Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016)Pagal ŠU Studijų nuostatus (2016) 

Asmuo laikomas baigusiu Universitetą, kai yra įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. 
Baigusiems studijas absolventams išduodamas studijų baigimą patvirtinantis dokumentas.

Atsiskaičiusieji už bakalauro studijų programą gina baigiamąjį (bakalauro) darbą ir (arba) laiko studijų 
programose numatytus baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus.    Baigiamieji darbai (k
ginami (laikomi) Rektoriaus įsakymu, dekano (instituto direktoriaus) teikimu sudarytos Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijos, kuri ir suteikia bakalauro kvalifikacinį laipsnį, posėdyje. Baigusiam bakalauro studijas 
asmeniui gali būti suteikta ir atitinkama kvalifikacija. 

Atsiskaičiusiems už magistrantūros studijų programą magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia dekano 
teikimu, Rektoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 4 narių, dirbančių toje studijų kryptyje, Baigiamųjų darbų 

nimo komisija. 
Tarpkryptinės magistrantūros absolventui suteikiamas tos krypties, kuri vyrauja studijų programoje, 

magistro laipsnis. 
Asmeniui, surinkusiam pagal atitinkamą studijų programą reikiamą kreditų skaičių, gali būti Vyriausybės 
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prieš tai atsiskaičius už privalomas tarpines 

Studentas, neatsiskaitęs už akademines skolas, braukiamas iš studentų sąrašų arba pateikęs prašymą 

Šiaulių universitete studentas neišlaikytus egzaminus, įskaitas gali perlaikyti 2 kartus. Iki egzaminų sesijos 
Akademinėms skolomsAkademinėms skolomsAkademinėms skolomsAkademinėms skoloms likviduoti skirta 

turintiems leidžiama studijuoti aukštesnio semestro 

Turintys daugiau negu 2 akademines skolas braukiami iš studentų sąrašų arba lieka kartoti kursą 

Visos procedūros, kuriose tenka dalyvauti studentui, siekiančiam likviduoti savo akademines skolas, ir terminai 
Šiaulių universiteto akademinių skolų likvidavimo, 

o geresniam pažymiui tvarkos apraše, jis viešai skelbiamas 

Asmuo laikomas baigusiu Universitetą, kai yra įvykdęs visus pasirinktos studijų programos reikalavimus. 
absolventams išduodamas studijų baigimą patvirtinantis dokumentas. 

Atsiskaičiusieji už bakalauro studijų programą gina baigiamąjį (bakalauro) darbą ir (arba) laiko studijų 
Baigiamieji darbai (kvalifikaciniai egzaminai) 

ginami (laikomi) Rektoriaus įsakymu, dekano (instituto direktoriaus) teikimu sudarytos Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijos, kuri ir suteikia bakalauro kvalifikacinį laipsnį, posėdyje. Baigusiam bakalauro studijas 

Atsiskaičiusiems už magistrantūros studijų programą magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia dekano 
teikimu, Rektoriaus įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 4 narių, dirbančių toje studijų kryptyje, Baigiamųjų darbų 

Tarpkryptinės magistrantūros absolventui suteikiamas tos krypties, kuri vyrauja studijų programoje, 

Asmeniui, surinkusiam pagal atitinkamą studijų programą reikiamą kreditų skaičių, gali būti Vyriausybės 



 

 

nustatyta tvarka 
7.3. Asmenims, sėkmingai baigusiems bakalauro, magistrantūros studijas ar doktorantūrą ir įgijusiems 

kvalifikacinį ar mokslo laipsnį, Universitetas išduoda nustatytos formos diplomą ir diplomo p
arba diplomą (doktorantūros atveju). Diplomo priedėlyje (priede) nurodomi visi studijuoti dalykai, jų apimtis 
kreditais, auditorinių valandų skaičius ir įvertinimas.

7.4. Asmenims, baigusiems laipsnio nesuteikiančias studijas ir įgijusiems kval
baigusiems atskirus studijų dalykus ar modulius arba pripažinus asmens profesinę patirtį ir turimas 
kompetencijas, reikalingas tam tikrai veiklai atlikti, Universitetas išduoda nustatytos formos studijų 
pažymėjimą. 

7.5. Bakalauro ir mag
studijų programos dalykų (modulių) įvertinimai ne žemesni kaip „gerai“ ir visų įvertinimų svertinis vidurkis ne 
mažesnis kaip 9,5, baigiamasis darbas ir (arba) kvalifikacini
išduodamas diplomas su pagyrimu.

7.6. Studijų baigimą patvirtinantis dokumentas išduodamas, kai studentas atsiskaito su Universitetu.
7.7. Studentams, nebaigusiems studijų, ir klausytojams po to, kai jie atsiska

akademinės pažymos, kuriose nurodomi visi išlaikyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.
7.8. Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarką Universitete reglamentuoja Baigiamųjų darbų rengimo ir 

gynimo tvarkos aprašo bendrieji princip
 

Visa informacija interneteVisa informacija interneteVisa informacija interneteVisa informacija internete    

Aktualūs, su studijomis susiję klausimai, viešai skelbimai ŠU interneto svetainėje šiais adresais:
• Pagrindiniai studijas reglamentuojantys dokumentai:

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16607&Itemid=17401&lang=lt
• Papildomos finansinės ir kt. galimybės negalę turintiems studentam

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=1306&lang=lt
• Studijų procesą detalizuojantys aspektai (studijuojami dalykai, pr

kainos, socialinės ir kitos stipendijos, paskolos ir kt.)
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=articl

• Studijų programų vertinimas ir akreditavimas
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7625&Itemid=470&

Informaciją parengė Šiaulių universiteto administracija ir studentų atstovybė. 

nustatyta tvarka pripažįstamas aukštasis išsilavinimas ir suteikiama kvalifikacija.
Asmenims, sėkmingai baigusiems bakalauro, magistrantūros studijas ar doktorantūrą ir įgijusiems 

kvalifikacinį ar mokslo laipsnį, Universitetas išduoda nustatytos formos diplomą ir diplomo p
arba diplomą (doktorantūros atveju). Diplomo priedėlyje (priede) nurodomi visi studijuoti dalykai, jų apimtis 
kreditais, auditorinių valandų skaičius ir įvertinimas. 

Asmenims, baigusiems laipsnio nesuteikiančias studijas ir įgijusiems kval
baigusiems atskirus studijų dalykus ar modulius arba pripažinus asmens profesinę patirtį ir turimas 
kompetencijas, reikalingas tam tikrai veiklai atlikti, Universitetas išduoda nustatytos formos studijų 

 
Bakalauro ir magistrantūros studijų absolventams, studijų programas įvykdžiusiems ypač gerai (visi 

studijų programos dalykų (modulių) įvertinimai ne žemesni kaip „gerai“ ir visų įvertinimų svertinis vidurkis ne 
mažesnis kaip 9,5, baigiamasis darbas ir (arba) kvalifikaciniai egzaminai įvertinti „labai gerai“ arba ,,puikiai“), 
išduodamas diplomas su pagyrimu. 

Studijų baigimą patvirtinantis dokumentas išduodamas, kai studentas atsiskaito su Universitetu.
Studentams, nebaigusiems studijų, ir klausytojams po to, kai jie atsiska

akademinės pažymos, kuriose nurodomi visi išlaikyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.
Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarką Universitete reglamentuoja Baigiamųjų darbų rengimo ir 

gynimo tvarkos aprašo bendrieji principai. 

Aktualūs, su studijomis susiję klausimai, viešai skelbimai ŠU interneto svetainėje šiais adresais:
Pagrindiniai studijas reglamentuojantys dokumentai: 
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16607&Itemid=17401&lang=lt
Papildomos finansinės ir kt. galimybės negalę turintiems studentams:
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=1306&lang=lt
Studijų procesą detalizuojantys aspektai (studijuojami dalykai, praktikos, apeliacijos ir ginčai, studijų 
kainos, socialinės ir kitos stipendijos, paskolos ir kt.) 
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=4491&Itemid=1300&lang=lt
Studijų programų vertinimas ir akreditavimas 
http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7625&Itemid=470&

 
Informaciją parengė Šiaulių universiteto administracija ir studentų atstovybė.  
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pripažįstamas aukštasis išsilavinimas ir suteikiama kvalifikacija. 
Asmenims, sėkmingai baigusiems bakalauro, magistrantūros studijas ar doktorantūrą ir įgijusiems 

kvalifikacinį ar mokslo laipsnį, Universitetas išduoda nustatytos formos diplomą ir diplomo priedėlį (priedą) 
arba diplomą (doktorantūros atveju). Diplomo priedėlyje (priede) nurodomi visi studijuoti dalykai, jų apimtis 

Asmenims, baigusiems laipsnio nesuteikiančias studijas ir įgijusiems kvalifikaciją, bei asmenims, 
baigusiems atskirus studijų dalykus ar modulius arba pripažinus asmens profesinę patirtį ir turimas 
kompetencijas, reikalingas tam tikrai veiklai atlikti, Universitetas išduoda nustatytos formos studijų 

istrantūros studijų absolventams, studijų programas įvykdžiusiems ypač gerai (visi 
studijų programos dalykų (modulių) įvertinimai ne žemesni kaip „gerai“ ir visų įvertinimų svertinis vidurkis ne 

ai egzaminai įvertinti „labai gerai“ arba ,,puikiai“), 

Studijų baigimą patvirtinantis dokumentas išduodamas, kai studentas atsiskaito su Universitetu. 
Studentams, nebaigusiems studijų, ir klausytojams po to, kai jie atsiskaito su Universitetu, išduodamos 

akademinės pažymos, kuriose nurodomi visi išlaikyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai. 
Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarką Universitete reglamentuoja Baigiamųjų darbų rengimo ir 

Aktualūs, su studijomis susiję klausimai, viešai skelbimai ŠU interneto svetainėje šiais adresais: 

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=16607&Itemid=17401&lang=lt 
s: 

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=1306&lang=lt  
aktikos, apeliacijos ir ginčai, studijų 

e&id=4491&Itemid=1300&lang=lt  

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7625&Itemid=470&lang=lt  


