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ALYTAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ STUDIJŲ PAGAL INDIVIDUALŲ STUDIJŲ 

PLANĄ TVARKA 

 

1. Ši tvarka skirta Alytaus kolegijos (toliau – AK) studentų studijų mobilumo 

didinimui bei į studentų poreikius orientuotų studijų organizavimui. Ši tvarka parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu Nr. XI-242 bei Alytaus kolegijos 

statutu. 

2. Individualus studijų planas – tai studento motyvuotu prašymu Studijų programos 

komiteto sutikimu sudaromas individualus, jo poreikius atitinkantis planas, kuriame nustatytas 

studijuojamų dalykų/modulių ir atsiskaitymų išdėstymas semestro metu. Studijų pagal individualų 

studijų planą forma yra lanksti, suteikianti laisvai pasirenkamo studijų turinio ir tempo galimybes. 

3. Studentui leidžiama savo nuožiūra formuoti originalų pasirenkamųjų (alternatyvių) 

dalykų/modulių rinkinį iš bendrakoleginių modulių. 

4. Studijuoti pagal individualų studijų planą turi teisę: anksčiau baigę Alytaus 

kolegiją; pažangūs studentai, kurių vidurkis ne žemesnis kaip 9,0; dirbantieji, kurių vidurkis ne 

žemesnis kaip 8,0 ir kurie darbą derina su studijomis; neįgalieji; auginantieji vaikus iki 3 metų ar 

prižiūrintieji neįgaliuosius vaikus iki 14 metų; studentės prieš gimdymą ir po gimdymo atostogų 

metu; sergantieji lėtinėmis ir sunkiomis (onkologinėmis) ligomis; studijuojantieji po dalinių studijų 

užsienio aukštosiose mokyklose; užsienio aukštųjų mokyklų studentai; kiti gavę direktoriaus 

leidimą. 

5. Sudarant individualų studijų planą, suderinus su Studijų programų komitetu, 

programoje nurodytus dalykus/modulius galima pakeisti ekvivalentiško turinio dalykais/moduliais 

iš kitos aukštosios mokyklos atitinkamos studijų programos.  

6. Pažangaus studento individualiojo studijų plano vieno semestro apimtis – ne 

daugiau kaip 30 ECTS kreditų, o vienerių mokslo metų – 60 ECTS kreditų. Studentai gali sudaryti 

ir mažesnės kaip 30 ECTS kreditų apimties individualų studijų planą, atitinkamai prailgindami 

studijų trukmę.  

7. Į individualų studijų planą turi būti įtraukti visi pasirinktos studijų programos 

privalomi studijų dalykai/moduliai bei nustatytas skaičius pasirenkamųjų (alternatyvių) 

dalykų/modulių. 

8. Dirbant pagal individualų studijų planą, galimos tokios studijų formos ir atmainos: 

8.1. studijos pagal individualų studijų grafiką (3 priedas) (laikinai derinamos 

nuolatinės ir ištęstinės studijų formos; su dėstytoju suderintas kitas tarpinių atsiskaitymų grafikas; 

viename semestre studijuojama daugiau dalykų/modulių, kitame mažiau), kurį suderinę su 

dėstytojais parengia dekanato darbuotojai; 

8.2. studijos pagal individualizuotas studijų dalykų/modulių programas (2 priedas) 

(jau anksčiau kitoje aukštojoje mokykloje ar AK studijuoti ir įvertinti, bet dėl studijų 

dalyko/modulio senaties neįskaityti dalykai/moduliai; asmuo turi didelės praktinės patirties 

atskirame dalyke; studentas dirba ir prašo gilesnių vienos ar kitos srities žinių), kurias parengia tų 

dalykų/modulių dėstytojai; 

8.3.  studijos nuotoliniu būdu (kai dėstomas dalykas/modulis turi elektronines 

versijas); 

8.4. studijos pagal atskiram studentui arba studentų grupelei parengtą individualią 

studijų programą (kiekvienam atėjusiam į aukštesnį kursą po įskaitymų parengiama individuali 

studijų programa; kai, įvertinus į aukštesnį kursą atėjusios visos grupės kompetenciją, parengiama 

speciali programa, kurią baigus būtų suteikiamas atitinkamas kvalifikacinis laipsnis; kai visa grupė 

studentų turi nemažai darbo patirties kurioje nors gretimoje siekiamai specialiosios programos 

srityje, jiems pakoreguojama specialioji programa; kai studentas derina studijas dviejose studijų 



programose arba dviejose aukštosiose mokyklose ir yra pasikartojančių studijų dalykų/modulių; kai 

asmuo nesiekia kvalifikacinio laipsnio ir nori studijuoti atskirus dalykus/modulius).  

9. Individualieji studijų planai gali būti koreguojami per pirmąsias dvi mokslo metų 

savaites, t.y. iki rugsėjo 15 d. išskyrus ligos ir kitus svarbius atvejus. 

10. Individualiuosius studijų planus tvirtina direktoriaus pavaduotojas akademinei 

veiklai  arba, jam nesant,  fakulteto dekanas. 

11. Studentas pagal 4 punkte išvardytus kriterijus pageidaujantis studijuoti pagal 

individualų studijų planą direktoriui pateikia nustatytos formos prašymus dėl individualaus studijų 

plano (1 priedas), individualios studijų programos parengimo (2 priedas) ir individualaus studijų 

grafiko (3 priedas). 

12. Per 10 kalendorinių dienų nuo studento prašymų įregistravimo fakultete, 

direktorius pasirašo įsakymą ir informuoja atitinkamą studijų programą kuruojančią katedrą. 

13. Individualią studijų programą studento prašymu per 30 kalendorinių dienų 

parengia atitinkamą programą kuruojanti katedra, tvirtina fakulteto taryba. 

14. Studentams, studijuojantiems pagal individualų studijų planą, paskaitų 

lankomumas yra neprivalomas, tačiau jie privalo atlikti laboratorinius darbus ir praktinius darbus, 

atliekamus su atitinkama įranga arba specialiosiose patalpose. 

15. Už studijas pagal individualų studijų planą studentas moka AK patvirtintą 

papildomą mokestį. Šis mokestis sumokamas per 15 kalendorinių dienų nuo direktoriaus įsakymo 

dėl individualaus studijų plano pasirašymo.  

 ___________________________________ 



1 PRIEDAS 
 

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

 

............................................................................................................................................................... 
(fakultetas, studijų programa, kursas, grupė) 

 

 

 

........................................................ direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL INDIVIDUALAUS STUDIJŲ PLANO 

 

20.... m. ........................................ d. 

Alytus 

 

 
 

 Prašau leisti man 20......–20...... m. m. .............................................. semestrą studijuoti 

pagal 
                                                (rudens, pavasario)  

 

individualų studijų planą, nes  ............................................................................................................... 

 

................................................................,  
 (detalizuoti priežastį) 

 

ir kreiptis į katedras dėl studijų dalykų/modulių plano individualizavimo.  

 

Eil. 

Nr. 

Dalyko/modulio 

kodas 

Dalyko/modulio  

pavadinimas 

Dalyko/modulio dėstytojo sutikimas/ 

nesutikimas įrašant tinkamą žodį ir 

parašas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

Parašas .............................................................................. 

 

Direktoriaus viza ir parašas.............................................................................. 



 

Dekano išvada * 

 

 

 Studentas (-ė) ............................................................................... 20......–20...... m. m. 
                                                                                                    (vardas, pavardė) 

 

....................................................... semestrą studijuoja pagal individualų studijų planą. Studijų  
(rudens, pavasario)  
 

dalykų dėstytojai parengia individualizuotas studijų dalykų/modulių programas (gali būti keičiamos 

tarpinių atsiskaitymų formos, būdai) ir, gavę katedros vedėjo pritarimą, įteikia studijų Dalyko 

programą studentui.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  Dekanas ................................................ 
       (parašas) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 * Šią prašymo dalį pildo fakulteto sekretorius, tvirtina dekanas. Šios dalies kopijos perduodamos į atitinkamas 

katedras apskaitai.  

 



2 PRIEDAS 

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

 

............................................................................................................................................................... 
(fakultetas, studijų programa, kursas, grupė) 

 
 

 

........................................................ Direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL INDIVIDUALIOS STUDIJŲ PROGRAMOS PARENGIMO 

 

20.... m. ........................................ d. 

Alytus 

 

 

Prašau leisti man nuo 20......–20...... m. m. ...................................................semestro 
                                                                                                                                                (rudens, pavasario)  

studijuoti pagal individualią studijų programą, nes................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................., 
                                                                                                 (detalizuoti priežastį ir pateikti argumentus) 

ir kreiptis į studijų programą kuruojančią katedrą dėl individualios studijų programos parengimo.  

 

Studento parašas ......................................................................... 

 

Studijų programą kuruojančios katedros vedėjo viza ir parašas...................................... 

 

Direktoriaus viza ir parašas............................................................................ 

 

 

Dekano išvada * 

 

 

Studentui (-ei) ................................................................nuo 20......–20...... m. m. 
 (vardas, pavardė) 

 

....................................................... semestro leidžiama studijuoti pagal individualią studijų 

programą. (rudens, pavasario)  

 

...................................................................katedra iki 20...m........mėn........d. parengia individualią 

studijų programą ir teikia ją tvirtinti fakulteto tarybai.  
 

 

 Dekanas ............................................... 
                                           (parašas) 

 

 
 

 

*  Šią prašymo dalį pildo fakulteto sekretorius, tvirtina dekanas. Šios dalies kopija perduodama į atitinkamą 

katedrą.  



3 PRIEDAS 

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

 

............................................................................................................................................................... 
(fakultetas, studijų programa, kursas, grupė) 

 
 

 

........................................................ direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL INDIVIDUALAUS STUDIJŲ GRAFIKO 

 

20.... m. ........................................ d. 

Alytus 

 

 

 

Prašau leisti man laikinai 

 

nuo .......................................... iki ......................................... dėl 

...............................................................   ............................................ 
   (data)                                                                        (data) 
 

 

................................................................................................................................................................................................................... 
 

(priežastis) 

 

šiuos studijų plano dalykus studijuoti pagal individualų studijų grafiką. 
                                                                                                  

 

Eil. 

Nr. 

Dalyko/modulio 

kodas 

Dalyko/modulio 

pavadinimas 

Dalyko/modulio 

dėstytojas 

Dalyko/modulio 

dėstytojo 

sutikimas/nesutikimas 
(įrašant tinkamą žodį) 

Dalyko/modulio 

dėstytojo 

parašas 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Studento parašas .............................................................................. 

 

 

Fakulteto dekano viza ir parašas.............................................................................. 



 

 

 

 

Dekano išvada * 

 

 

 Studento (-ės) ..................................................................................... individualus  
                                                   (vardas, pavardė) 

 

studijų planas nuo ........................................ iki .......................................... . 
                                        (data)                                           (data) 
  
 

 

Eil. 

Nr. 

Dalyko/modulio  

kodas 

Dalyko/modulio  

pavadinimas 

Dalyko/modulio  

dėstytojas 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 
 

 

 

 

  Pakeitimą suderino ............................................  
                                                             (fakulteto sekretorius, vardas, pavardė, parašas) 
 

 
 

 

 

  Dekanas......................................................... 
    (parašas) 

 

 
 

 

 
 

* Šią prašymo dalį, suderinęs keitimą su dėstytojais, pildo fakulteto sekretorius, tvirtina dekanas. Studentas gauna 

šio dokumento kopiją.  

Jei studijų plano keitimas numatomas visam semestrui, fakulteto studijų duomenų bazių administratorius padaro 

atitinkamus pakeitimus duomenų bazėje.  

 


