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 PATVIRTINTA 

Mykolo Romerio universiteto 

Senato 2011 m. lapkričio 18 d. 

nutarimu Nr.1SN-9 

 

 

GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ VYKDYMO REIKALAVIMAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Gretutinės krypties (šakos) studijų vykdymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) 

parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. 

įsakymu Nr. V-501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo 

kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų 

programos, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) 

senato 2011 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 1SN-17 patvirtinta studijų tvarka. 

2. Reikalavimai nustato gretutinės krypties (šakos) studijų (toliau – gretutinės krypties 

studijos), kai studentai greta pagrindinės krypties  studijų programos pasirenka studijuoti kitos 

studijų krypties programą ir gali įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, organizavimo ir vykdymo 

principus ir tvarką universitete.  

3. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos: 

3.1. Studijų programa – tam tikros krypties studijų turinio, metodų ir materialiųjų 

priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.  

3.2. Dviejų krypčių studijų programa – pagrindinės krypties ir Universiteto nustatytos ir 

studento pasirenkamos gretutinės krypties – studijų programa, kurią baigus suteikiamas dvigubas – 

pagrindinės krypties ir gretutinės krypties kvalifikacinis laipsnis. 

3.3. Pagrindinė studijų kryptis – studijų kryptis, kuriai priskirti studijų dalykai pirmosios 

pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau kaip 165 kreditus ir kurios kvalifikacinį laipsnį įgyja 

visi šios programos absolventai nepriklausomai nuo to, kuriai studijų krypčiai priskirti kiti 

programoje numatyti privalomieji ir (ar) studentų pasirenkamieji studijų dalykai.  

3.4. Bendrieji universitetiniai studijų dalykai – universitetiniai dalykai, skirti ugdyti 

mokslo žiniomis ir sąmoningomis vertybinėmis nuostatomis pagrįstai pasaulėžiūrai, bendriesiems ir 

perkeliamiesiems studentų gebėjimams ir kompetencijoms, sudaro 15 kreditų pagrindinės krypties 

studijų apimties.  

3.5. Gretutinė studijų kryptis – studijų kryptis, kuriai priskirti privalomieji ir (ar) 

studentų pasirenkamieji studijų dalykai pirmosios pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau 

kaip 60 kreditų ir sudaro pagrindą dvigubam bakalauro laipsniui įgyti, kuris teikiamas, kai studijų 

programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties 

reikalavimus. 

4. Gretutinės krypties studijų programą rengia atitinkamos krypties pagrindinės studijų 

programos komitetas, nustatydamas, kuri pagrindinės krypties studijų programos dalis tenkina 

minimalius studijų krypties reikalavimus, apimančius 60 kreditų ir gali būti siūloma studentams, 

siekiantiems dvigubo kvalifikacinio laipsnio, kaip gretutinės krypties studijos. Kai suteikiamas 

dvigubas bakalauro laipsnis, turi būti numatyti pagrindinės krypties ir gretutinės krypties 

baigiamieji darbai (projektai), taip pat baigiamieji egzaminai (kai tai nustatyta norminiuose 

aktuose), jiems iš viso skiriant ne mažiau kaip 15 kreditų. 

Straipsnio pakeitimai: 

Mykolo Romerio universiteto senatas, 

Nutarimas 2012-04-27 Nr. 1SN-44. 
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5. Gretutinės krypties studijų programą tvirtina Universiteto senatas fakulteto tarybos 

teikimu, pritarus Senato studijų komisijai.  

 

 

II. GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

6. Gretutinės krypties studijų programą gali pasirinkti pirmosios pakopos studijų 

studentai, kurių studijų programoje tokia galimybė yra numatyta, pasirinkdami vieną iš Universitete 

siūlomų gretutinės krypties studijų programų. 

7. Studentai pasirenka pagrindinės krypties studijas ir į jas registruojasi elektroniniu 

būdu per individualią prieigą prie savo elektroninės studijų knygelės informacinėje sistemoje 

STUDIJOS. Pasirinkdami gretutinės krypties studijas studentai elektroniniu būdu užpildo prašymą 

fakulteto, kuriame studijuoja pagrindinės krypties studijų programą, dekanui ir bendra registracijos į 

studijas tvarka pasirenka gretutinės krypties studijų programos dalykus. Gretutinės krypties studijų 

programos vykdymas prasideda studentui pasirašius gretutinės krypties studijų sutartį fakultete, 

kuris administruoja gretutinės krypties studijas, o pagrindinės krypties studijų fakulteto prodekanas 

sutartį vizuoja. 

Straipsnio pakeitimai: 

Mykolo Romerio universiteto senatas, 

Nutarimai: 2012-04-27 Nr. 1SN-44, 2014-09-08 Nr. 1SN-5. 

8. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į programos dalykų 

studijas registruojasi kartu su tuos dalykus studijuojančiais atitinkamos pagrindinės krypties studijų 

programos studentais.  

8.1. Pirmo kurso studentai registruojasi į gretutinę studijų kryptį per 15 kalendorinių 

dienų nuo pirmojo semestro pradžios, gretutinės krypties studijų dalykus pasirenka iki rugsėjo 30 d. 

8.2. Kitų kursų studentai registruojasi į gretutinę studijų kryptį registravimosi į 

studijas I etapo (pagrindinės registracijos) metu ir pasirašo gretutinės krypties studijų sutartį iki 

registravimosi į studijas II etapo (galutinės registracijos) pradžios. Gretutinės krypties studijų 

dalykus studentai pasirenka registravimosi į studijas II etapo (galutinės registracijos) metu. 

Straipsnio pakeitimai: 

Mykolo Romerio universiteto senatas, 

Nutarimas 2014-09-08 Nr. 1SN-5. 

9. Susidarius nustatyto dydžio gretutinės krypties studijų studentų grupei, gretutinės 

krypties  studijų programos dalykai į tvarkaraštį gali būti įtraukiami papildomai. Jei Universitete 

nėra pagrindinės krypties studijų programos grupių, gretutinės krypties studijos į tvarkaraštį 

įtraukiamos susidarius nustatyto dydžio gretutinės krypties studijų studentų grupei. Nesusidarius 

nustatyto dydžio gretutinės krypties studijų studentų grupei, gretutinės krypties studijų programą 

pasirinkusiems studentams siūloma studijuoti pagal individualų studijų planą.  

10. Gretutinės krypties studijų programos dalykų įvertinimai įskaičiuojami į svertinį 

studijų rezultatų vidurkį. 

 

III. GRETUTINĖS KRYPTIES  STUDIJŲ FINANSAVIMAS 

 

11. Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai gretutinės krypties  

studijų programą gali studijuoti nemokamai, jeigu pagrindinės krypties  ir gretutinės krypties  

studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią apimtį viršijančius studijų kreditus valstybės 

finansuojamose vietose studijuojantys studentai turi sumokėti pagal gretutinės krypties  studijų 

programos įkainius.  

12. Jeigu gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studentas studijavo 

valstybės finansuojamoje vietoje, tačiau studijų metu jos neteko, jis turi sumokėti įmokos už 

studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties  ir gretutinės krypties studijų programos 

kreditų pagal šių krypčių  studijų programos įkainius. 
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13. Gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu valstybės nefinansuojamoje 

vietoje studijuojantis studentas turi sumokėti už tą semestrą pasirinktą gretutinės krypties  studijų 

kreditų skaičių pagal gretutinės krypties studijų programos įkainius. 

14. Jeigu gretutinės krypties studijas pasirinkęs studentas gretutinės krypties studijų 

sutarties pasirašymo metu studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje, o studijų metu tapo 

valstybės finansuojamu studentu, už likusius gretutinės krypties studijų kreditus jis mokėti neturi, 

jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią 

apimtį viršijančius studijų kreditus jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra 

likę pagrindinės krypties  ir gretutinės krypties studijų programos kreditų pagal šių krypčių  studijų 

programos įkainius. 

14.1. Studijuojantieji Policijos veiklos studijų programą (visuomenės saugumo 

kryptis) ir pasirinkę teisės krypties gretutines studijas yra atleidžiami nuo mokesčio už kreditus, 

viršijančius nustatytą 240 kreditų ribą. 

Straipsnio pakeitimai: 

Mykolo Romerio universiteto senatas, 

Nutarimas 2012-04-27 Nr. 1SN-44. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. 2010 ir vėlesniais metais į Universitetą įstojusiems studentams, pirmosios pakopos 

studijų metu šiuose Reikalavimuose numatyta tvarka pasirinkusiems gretutinės krypties  studijų 

programą ir ją baigusiems kartu su pagrindine krypties studijų programa, suteikiamas teisės aktų 

numatytas dvigubas kvalifikacinis laipsnis. 

16. Iki 2010 m. į Universitetą įstojusiems studentams, šalia pagrindinės krypties 

studijų programos pasirinkusiems gretutinės krypties studijas, suteikiamas pagrindinėje krypties  

studijų programoje numatytas kvalifikacinis laipsnis ir išduodama Universiteto nustatytos formos 

akademinė pažyma. 

17. Baigusiems gretutinės krypties studijų programą, bet neįvykdžiusiems pagrindinės 

krypties  studijų programos baigimo reikalavimų studentams išduodama Universiteto nustatytos 

formos akademinė pažyma. 

18. Nutraukęs gretutinės krypties studijų sutartį studentas, pageidaujantis įgyti 

pirmosios pakopos kvalifikacinį laipsnį, turi visiškai įvykdyti pagrindinės krypties studijų 

programos reikalavimus. 
 
 

_________________________________________ 
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 Forma patvirtinta Mykolo Romerio 

universiteto Senato 20011 m. lapkričio18 d. 

nutarimu Nr.1SN-9  

 

  

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO IR STUDENTO,  

STUDIJUOJANČIO VALSTYBĖS FINANSUOJAMOJE VIETOJE,  

GRETUTINIŲ STUDIJŲ S U T A R T I S 

 

2011 -         -         Nr. 

Vilnius 

 

Mykolo  Romerio   universitetas   (toliau – Universitetas),   ), atstovaujamas rektoriaus įgalioto dekano .......... 

....................................., ir  ............................................................ fakulteto studentas 

___________________________________________________________________________________________________________

___,  
 (vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data (jei sutartį sudaro ne Lietuvos pilietis)) 

priimamas į valstybės finansuojamą studijų vietą (toliau – valstybės finansuojamas studentas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymu ir kitais teisės aktais, sudarome šią sutartį dėl gretutinių studijų (toliau – sutartis): 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši sutartis nustato studento, pasirinkusio gretutinės krypties studijas, studijų Universitete sąlygas ir tvarką, mokėjimo už 

studijas dydį, studijų įmokos mokėjimo sąlygas.  

2. Studentas studijuoja pagal Universiteto parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus gretutinės krypties studijų planus.  

3. Universitete gretutinės krypties studijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Mykolo 

Romerio universiteto statutu, Studijų tvarka,  gretutinės  krypties studijų vykdymo reikalavimais ir kitais teisės aktais. 

 
II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Studijų dalyko arba studijų dalykų grupės 

pavadinimai 

Studijų pakopa 

 

Studijų dalyko kreditų 

skaičius 

 

Studijų 

laikotarpis 

 

1.     

 

III. STUDIJŲ FINANSINĖS SĄLYGOS 

 

4. Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis studentas gretutinės krypties studijų programą gali studijuoti nemokamai, 

jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią apimtį viršijančius studijų 

kreditus valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis studentas turi sumokėti pagal gretutinės krypties studijų programos 

įkainius. 

5. Jeigu gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studentas studijavo valstybės finansuojamoje vietoje, tačiau studijų 

metu jos neteko, jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties ir gretutinės krypties 

studijų programos kreditų pagal šių krypčių studijų programos įkainius. Studijų įmoka mokama į Universiteto sąskaitą (įmokos 

kodas 101941), banko pavedime nurodant vardą, pavardę, asmens kodą (ar identifikacinį kodą), fakultetą, kursą, studijų dalykų 

kreditų skaičių. 

6. Baigusiam studijas, išstojusiam ar pašalintam iš Universiteto studentui už studijas sumokėti pinigai negrąžinami. 

 

 

IV. UNIVERSITETO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

7.Universitetas įsipareigoja: 

7.1. sudaryti studentui tinkamas sąlygas studijuoti pagal patvirtintus gretutinės studijų krypties studijų planus, atitinkančius 

studijuojamos krypties turinį, pobūdį ir praktinio taikymo galimybes; 

7.2. užtikrinti dėstymo pagal patvirtintą programą kokybę; 

7.3. studentui, baigusiam pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programas ir už jas visiškai atsiskaičius, suteikti 

dvigubą pagrindinės ir gretutinės studijų  krypties (šakos) bakalauro laipsnį ir išduoti tai patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą 

bei diplomo priedėlį;  

7.4. tvarkyti studento asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus; 

7.5. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus Universiteto statute ir kituose Universiteto vidaus tvarką reglamentuojančiuose 

aktuose. 

 

V. STUDENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
8.  Studentas įsipareigoja: 

8.1. studijuoti pagal patvirtintus gretutinės krypties studijų planus; 

8.2.  laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, Universiteto statuto, Studijų tvarkos, Akademinės etikos kodekso, vidaus tvarkos 

taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

8.3. laiku mokėti Universiteto nustatytas  su studijomis susijusias įmokas; 
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8.4. vykdyti Universiteto valdymo organų ir kitų įgaliotų asmenų, komisijų, komitetų sprendimus. 

 

VI. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA 

 

9. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi šalys. 

10. Sutartis pasibaigia: 

10.1. sėkmingai įvykdžius pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programos (ų) reikalavimus ir išdavus tai 

patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą bei diplomo priedėlį;  

10.2. pasikeitus studijų finansavimo pobūdžiui; 

10.3. šios sutarties 11 ir 12 punktuose numatytais pagrindais ją nutraukus. 

11. Studentas turi teisę bet kada nutraukti šią sutartį išstodamas iš Universiteto. 

12. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama pašalinus studentą už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų, Universiteto statuto 

bei vidaus tvarką reglamentuojančių aktų pažeidimus bei studijų programoje nustatytų reikalavimų nevykdymą.  

13. Nutraukus šią sutartį studentas, pageidaujantis įgyti pirmosios pakopos kvalifikacinį laipsnį, turi visiškai įvykdyti 

pagrindinės krypties studijų programų reikalavimus. 

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

14. Sutartyje neaptarti studento studijų Universitete klausimai sprendžiami vadovaujantis Studijų tvarka ir kitais teisės aktais. 

15. Studentas privalo raštu informuoti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas apie pasikeitusius savo rekvizitus. Neįvykdžius 

šio įsipareigojimo, studentas negali reikšti pretenzijų, kad nebuvo gautas pranešimas ir pan., jei  Universitetas atliko veiksmus 

pagal paskutinius jai žinomus studento adresą ar rekvizitus. 

16. Informacija apie studijų eigą gali būti teikiama studento šioje sutartyje nurodytam kontaktiniam asmeniui arba įstatymų 

suteiktus įgaliojimus turinčioms valstybės institucijoms. 

17. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

18. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas studentui, kitas 

saugomas Universitete studento asmens byloje. 

19. Studentas patvirtina, kad jis susipažino su sutarties sąlygomis prieš pasirašydamas sutartį ir jas suprato, sutinka, kad 

Universitetas teisėtai tvarkytų studento asmens duomenis.  

 

VIII. SUTARTIES ŠALYS IR JŲ REKVIZITAI  

 

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Tel. (8 5) 271 4625, faks. (8 5) 267 6000, Duomenys 

kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111951726, ats. sąsk. LT857300010002492590, AB „Swedbank“, Banko 

kodas 73000.  

 

Studentas……………………………….…………………..............……….............................……………………………..………….. 

(vardas, pavardė) 

..…………………………………………………………………………..................………........................……………………………. 

 ( gyv. vieta, kontaktiniai telefonai, el.paštas) 

 

*Studento kontaktinis asmuo 

..………………………………………….…………………..............……….............................………………………..……………….. 

(vardas, pavardė) 

..…………………………………………………………………………..................………........................……………………………. 

 ( gyv. vieta, kontaktiniai telefonai, el.paštas, kuriam įgaliojate teikti  informaciją apie studijas) 

 

*Studentas gali kontaktinio asmens duomenų nenurodyti. Studentas, pateikdamas informaciją apie savo kontaktinį asmenį, 

garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga ir kad jis yra informavęs kontaktinį asmenį apie jo duomenų teikimą 

Universitetui. 

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Mykolo Romerio universitetas    Studentas 

 

___________________________________________                      ________________________________________________    

        (parašas)      (vardas, pavardė)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
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 Forma patvirtinta Mykolo Romerio 

universiteto Senato 20011 m. lapkričio 18 d. 
nutarimu Nr.1SN- 9 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO IR STUDENTO,  

STUDIJUOJANČIO VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE,  

 GRETUTINIŲ STUDIJŲ S U T A R T I S 

 

2011 -         -         Nr. 

Vilnius 

 

Mykolo  Romerio   universitetas   (toliau – Universitetas),   ), atstovaujamas rektoriaus įgalioto dekano ............... 

....................................., ir  ............................................................ fakulteto studentas 

___________________________________________________________________________________________________________

___,  
 (vardas, pavardė, asmens kodas/gimimo data (jei sutartį sudaro ne Lietuvos pilietis)) 

priimtas į valstybės nefinansuojamą studijų vietą (toliau – mokantis studentas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymu ir kitais teisės aktais, sudarome šią sutartį dėl gretutinių studijų (toliau – sutartis): 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši sutartis nustato studento, pasirinkusio gretutinės krypties studijas, studijų Universitete sąlygas ir tvarką, mokėjimo už 

studijas dydį, studijų įmokos mokėjimo sąlygas.  

2. Studentas studijuoja pagal Universiteto parengtus ir nustatyta tvarka patvirtintus gretutinės krypties studijų planus.  

3. Universitete gretutinės studijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Mykolo Romerio 

universiteto statutu, Studijų tvarka,  gretutinės  krypties  studijų vykdymo reikalavimais ir kitais teisės aktais. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

Eil. 

Nr. 

 

Studijų dalyko arba studijų dalykų grupės 

pavadinimai 

Studijų pakopa 

 

Studijų dalyko kreditų 

skaičius 

 

Studijų 

laikotarpis 

 

1.     

 

III. STUDIJŲ FINANSINĖS SĄLYGOS 

 

4. Gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas turi 

sumokėti už tą semestrą pasirinktą gretutinės krypties studijų kreditų skaičių pagal gretutinės krypties studijų programos 

įkainius. 

5. Šioje sutartyje nustatyta tvarka studentas moka Universiteto priėmimo metu nustatytą studijų kainą. Studijų kaina 

lygi__________litų už vieną kreditą, bendra studijų kaina – __________ litų, kuri atitinka šios Sutarties II skyriuje nustatytą 

kreditų skaičių. 

6. Šios sutarties 5 punkte nurodytos studijų kainos dydis gali būti indeksuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.  

7. Studijų kainos dalis lygi kiekvieno semestro  pasirinktų kreditų skaičių mokama sekančiai: 

- už pirmą semestrą turi būti sumokama per penkiolika kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos 

(išskyrus atvejus, kai studentams, kuriems reikalinga paskola, mokėjimo laikotarpis dekano sutikimu nukeliamas 

iki paskolos gavimo); 

-  už vėlesnius semestrus - per kiekvieno semestro pirmąsias 15 dienų (išskyrus atvejus, kai studentams, kuriems 

reikalinga paskola, mokėjimo laikotarpis dekano sutikimu nukeliamas iki paskolos gavimo).  

Studijų kaina mokama į Universiteto sąskaitą (įmokos kodas 101941) banko pavedime nurodant vardą, pavardę, 

asmens kodą (ar identifikacinį kodą), fakultetą, kursą, studijų dalykų kreditų skaičių. 

8. Baigusiam studijas, išstojusiam ar pašalintam iš Universiteto studentui už studijas sumokėti pinigai negrąžinami. 

9. Jeigu gretutinės krypties studijas pasirinkęs studentas gretutinės krypties studijų sutarties pasirašymo metu studijavo 

valstybės nefinansuojamoje vietoje, o studijų metu tapo valstybės finansuojamu studentu, už likusius gretutinės krypties studijų 

kreditus jis mokėti neturi, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programų kreditų suma neviršija 240. Už šią 

apimtį viršijančius studijų kreditus jis turi sumokėti įmokos už studijas dalį ta apimtimi, kiek yra likę pagrindinės krypties ir 

gretutinės krypties studijų programos kreditų pagal šių krypčių studijų programos įkainius. 

 

IV. UNIVERSITETO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

 10. Universitetas įsipareigoja: 

10.1. sudaryti studentui tinkamas sąlygas studijuoti pagal patvirtintus gretutinės krypties studijų planus, atitinkančius 

studijuojamos krypties turinį, pobūdį ir praktinio taikymo galimybes; 

10.2. užtikrinti dėstymo pagal patvirtintą programą kokybę; 

10.3. studentui, baigusiam pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programas ir už jas visiškai atsiskaičius, suteikti 

dvigubą pagrindinės ir gretutinės studijų  krypties (šakos) bakalauro laipsnį ir išduoti tai patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą 

bei diplomo priedėlį; 

10.4. tvarkyti studento asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus; 

10.5. vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus Universiteto statute ir kituose Universiteto vidaus tvarką reglamentuojančiuose 

aktuose. 
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V. STUDENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

11.  Studentas įsipareigoja: 

11.1. studijuoti pagal patvirtintus gretutinės studijų krypties studijų planus; 

11.2.  laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, Universiteto statuto, Studijų tvarkos, Akademinės etikos kodekso, vidaus tvarkos 

taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

11.3. laiku mokėti Universiteto nustatytas  su studijomis susijusias įmokas; 

11.4. vykdyti Universiteto valdymo institucijų ir kitų įgaliotų asmenų komisijų, komitetų sprendimus. 

 

VI. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA 

 

12. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi šalys. 

13. Sutartis pasibaigia: 

13.1. sėkmingai įvykdžius pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų programos (ų) reikalavimus ir išdavus tai 

patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą bei diplomo priedėlį; 

13.2. pasikeitus studijų finansavimo pobūdžiui; 

13.3. šios sutarties 14 ir 15 punktuose numatytais pagrindais ją nutraukus. 

14. Studentas turi teisę bet kada nutraukti šią sutartį išstodamas iš Universiteto. 

15. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama pašalinus studentą už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų, Universiteto statuto 

bei vidaus tvarką reglamentuojančių aktų pažeidimus bei studijų programoje nustatytų reikalavimų nevykdymą.  

16. Nutraukus šią sutartį studentas, pageidaujantis įgyti pirmosios pakopos kvalifikacinį laipsnį, turi visiškai įvykdyti 

pagrindinės krypties studijų programos reikalavimus. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

17. Sutartyje neaptarti studento studijų Universitete klausimai sprendžiami vadovaujantis Studijų tvarka ir kitais teisės aktais. 

18. Studentas privalo raštu informuoti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas apie pasikeitusius savo rekvizitus. Neįvykdžius 

šio įsipareigojimo, studentas negali reikšti pretenzijų, kad nebuvo gautas pranešimas ir pan., jei Universitetas atliko 

veiksmus pagal paskutinius jai žinomus studento adresą ar rekvizitus. 

19. Informacija apie studijų eigą gali būti teikiama studento šioje sutartyje nurodytam kontaktiniam asmeniui arba įstatymų 

suteiktus įgaliojimus turinčioms valstybės institucijoms. 

20. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

21. Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas studentui, kitas 

saugomas Universitete studento asmens byloje. 

22. Studentas patvirtina, kad jis susipažino su sutarties sąlygomis prieš pasirašydamas sutartį ir jas suprato, sutinka, kad 

Universitetas teisėtai tvarkytų studento asmens duomenis.  

 

VIII. SUTARTIES ŠALYS IR JŲ REKVIZITAI 

 

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Tel. (8 5) 271 4625, faks. (8 5) 267 6000, Duomenys 

kaupiami ir saugomi, Juridinių asmenų registre, kodas 111951726, ats. sąsk. LT857300010002492590, AB „Swedbank“, Banko 

kodas 73000. 

 

Studentas……………………………….…………………..............……….............................……...............................………………

………………….. 
(vardas, pavardė) 

..…………………………………………………………………………..................………...................................................…………

…………………. 
 ( gyv. vieta, kontaktiniai telefonai, el. paštas) 

*Studento kontaktinis asmuo   

..………………………………………….…………………..............……….............................……………………………………….. 
(vardas, pavardė) 

..…………………………………………………………………………..................………........................……………………………. 
 ( gyv. vieta, kontaktiniai telefonai, el. paštas, kuriam įgaliojate teikti  informaciją apie studijas) 

 

*Studentas gali kontaktinio asmens duomenų nenurodyti. Studentas, pateikdamas informaciją apie savo kontaktinį asmenį, 

garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga ir kad jis yra informavęs kontaktinį asmenį apie jo duomenų teikimą 

Universitetui. 

 

IX. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 

Mykolo Romerio universitetas                                                   Studentas 

 

__________________________________                                         ______________________________________________    

        (parašas)  (vardas, pavardė)             (parašas)          (vardas, pavardė) 


