
Studijuoji Agrotechnologijų fakultete, bet abejoji, ar tinkamai pasirinkai studijas...  

 

Kokiais atvejais galima keisti studijų formą?  

35.1. Studentas, pageidaujantis keisti studijų formą, prašymą dekano vardu pateikia to fakulteto 

atitinkamam studijų skyriui.  

35.2. Prašyme turi būti nurodyta studijuojama programa ir studijų forma ir norima studijuoti studijų 

forma.  

35.3. Studijų formos keitimas įforminamas pasirašius Susitarimą pakeisti studijų sutartį.  

37. Einamojo semestro dalykų (modulių) kreditų skirtumų, susidariusių dėl studijų programos ar 

studijų formos keitimo, likvidavimo terminas – dvi savaitės iki to semestro egzaminų sesijos pradžios. 

Studentai nepriklausomai nuo jų studijų finansavimo pobūdžio už šių dalykų (modulių) kreditus moka 

nustatytą kainą.  

 

Kokiais atvejais galima keisti studijų programą?  

34.1. Studentas, pageidaujantis keisti studijų programą, turi būti baigęs pirmąjį semestrą.  

34.2. Studijų programą pageidaujantis keisti studentas semestrą turi baigti be akademinių skolų.  

34.3. Studijų programos keitimas galimas, jei ketinamoje studijuoti studijų programoje yra laisvų 

studijų vietų.  

34.6. Studentas, pageidaujantis keisti studijų programą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo  

studijų semestro pradžios turi pateikti prašymą:  

34.6.1. jei ketina keisti studijų programą tame pačiame fakultete, prašymą dekano vardu 

pateikia to fakulteto atitinkamam studijų skyriui;  

34.6.2. jei ketina studijuoti pagal kito fakulteto studijų programą, prašymą pateikia to 

fakulteto dekanui;  

34.6.3. prašyme turi būti nurodyta studijuojama ir norima studijuoti programa, taip pat 

pateiktas studijų pažymėjimas, reikalingas studijų rezultatams įskaityti.  

34.7. Studijų programos keitimo sąlygas numato Studijų rezultatų įskaitymo tvarka.  

34.8. Tos pačios studijų srities programą keičiančiam valstybės finansuojamam studentui išlieka 

valstybinio studijų finansavimo dalis, bet ne didesnė už keičiamos studijų programos norminę studijų 

kainą; studijų programos keitimo finansines sąlygas numato Studijų įmokų mokėjimo tvarka. Jei 

valstybės finansuojamas studentas nori keisti kitos studijų srities programą, jis pretenduoja tik į 

valstybės nefinansuojamą studijų vietą.  

34.9. Programą keičiantis studentas, gavęs sutikimą studijuoti pagal pasirinktą studijų programą 

kitame fakultete, per 3 darbo dienas turi informuoti apie tai fakulteto, kuriame studijavo pagal 

keičiamą studijų programą, studijų skyrių.  



34.10. Studijų programos keitimas įforminamas Susitarimu pakeisti studijų sutartį ir dekano įsakymu. 

Jei studijų programa pasirenkama kitame fakultete, studijų programos keitimas įforminamas minėtu 

Susitarimu ir direktoriaus įsakymu.  

 


