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GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Gretutinių studijų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato gretutinių 

studijų pasirinkimo, organizavimo ir vykdymo principus ir tvarką Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje (toliau – LMTA, Akademija).  

 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

LMTA studijų nuostatais ir kitais studijas reglamentuojančiais teisės aktais.  

 

3. Pagrindinės Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Gretutinės studijos – pagrindinės krypties studijų programose numatytos ir nurodytos 

kitos krypties studijos (įskaitant ir pedagogikos studijų modulį, skirtą pedagogo kvalifikacijai įgyti), 

kurioms skiriama iki 60 kreditų. Gretutinės studijos sudaromos iš konkrečios studijų krypties 

pirmosios pakopos studijų programose dėstomų studijų dalykų (modulių).  

3.2. Pagrindinės krypties studijų programa – studijų programos dalis, kurios pagrindu 

suteikiamas kvalifikacinis laipsnis. Pagrindinės krypties studijų programos (įskaitant praktiką ir 

baigiamojo darbo rengimą) rezultatams pasiekti paprastai skiriama ne mažiau kaip 120 kreditų.  

3.3. Pedagoginių studijų modulis – studijų dalis, kurią sudaro kvalifikacijai įgyti būtini 

studijų dalykai ir pedagoginė praktika, kurių pagrindu suteikiama pedagogo kvalifikacija. 

 

II. GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Gretutines studijas gali studijuoti pirmosios pakopos studentai, kai pagrindinės krypties 

studijų programoje yra numatyta gretutinių studijų pasirinkimo galimybė. Tokios gretutinės studijos 

vyksta pagal numatytą pagrindinės krypties studijų programos studijų planą. 

 

5. Jei pagrindinės krypties studijų programoje nenumatyta gretutinių studijų pasirinkimo 

galimybė, studentas gali jas rinktis iš atitinkamais studijų metais LMTA siūlomo gretutinių studijų 

sąrašo ir studijuoti jas klausytojo statusu.  

 

6. Studentas, norintis studijuoti gretutines studijas, privalo per 5 darbo dienas nuo semestro 

pradžios pateikti Akademijos nustatytos formos prašymą dėl gretutinių studijų.  

 

7. Į gretutines studijas studentas priimamas rektoriaus įsakymu.  

 

8. Į gretutines studijas priimtas studentas, kai jo pagrindinės krypties studijų programoje yra 

numatyta gretutinių studijų pasirinkimo galimybė, pasirašo papildomą susitarimą prie studijų 

sutarties. 

 

9. Su į gretutines studijas priimtu studentu, kai jo pagrindinės krypties studijų programoje 

nenumatyta gretutinių studijų pasirinkimo galimybė, sudaroma klausytojo sutartis. 

 

10. Gretutines studijas pasirinkę studentai į pagrindinės krypties ir/ar gretutinių studijų 

programos laisvai ir alternatyviai pasirenkamų ar papildomų dalykų (modulių) studijas registruojasi 

bendra registracijos į studijų dalykus (modulius) tvarka. 

 

11. Pagrindinės krypties studijų programoje numatytų gretutinių studijų dalykų (modulių) 

įvertinimai įskaitomi į semestro sesijos vidurkį ir įrašomi į diplomo priedėlį.  
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12. Baigusiems pagrindinės krypties studijų programoje numatytas gretutines studijas, bet 

neįvykdžiusiems pagrindinės krypties studijų programos reikalavimų studentams išduodama 

Akademijos nustatytos formos akademinė pažyma. 

 

13. Studentui, klausytojo statusu sėkmingai baigusiam gretutinių studijų programą, 

rektoriaus įsakymu išduodamas Studijų pažymėjimas, liudijantis jų baigimą. Studijų pažymėjimas 

išduodamas kartu su akademine pažyma.  

 

14. Studentas, norintis nutraukti gretutines studijas, privalo pateikti motyvuotą prašymą 

fakulteto dekanui. Studentas iš gretutinių studijų išbraukiamas rektoriaus įsakymu. Studento įvertinti 

gretutinių studijų dalykai (moduliai) įskaitomi ir įrašomi į diplomo priedėlį.  

 

15. Studentas, nutraukęs gretutines studijas, turi visiškai įvykdyti pagrindinės krypties 

studijų programos reikalavimus.  

 

III. GRETUTINIŲ STUDIJŲ FINANSAVIMAS 
 

16. Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai gretutines studijas gali 

studijuoti nemokamai, jeigu pagrindinės krypties studijų programoje numatytų gretutinių studijų 

apimtis neviršija 240 kreditų.  

 

17. Jei pagrindinės krypties studijų programoje numatytų gretutinių studijų dalykai 

(moduliai) viršija 240 kreditų apimtį, tai už kiekvieną papildomą gretutinių studijų dalyką (modulį) 

studentai turi sumokėti Akademijos nustatyto dydžio įmoką. 

 

18. Studentas, klausytojo statusu studijuojantis gretutines studijas, moka už jas Akademijos 

nustatyto dydžio įmoką. 

 

19. Studentas, turintis akademinę skolą iš gretutinių studijų dalyko (modulio) ir jį 

kartojantis, privalo mokėti Akademijos nustatyto dydžio studijų dalyko (modulio) įmoką. 

 

20. Studentas, nutraukęs pagrindinės studijų krypties programoje numatytas gretutines 

studijas ir turintis akademinių skolų iš gretutinių studijų, privalo jas likviduoti, pakartotinai 

studijuodamas tą patį dalyką (modulį) ar pasirinkęs kitą tame pačiame semestre pagrindinės krypties 

studijų programoje numatytą laisvai ar alternatyviai pasirenkamą studijų dalyką (modulį) ir 

sumokėdamas Akademijos nustatyto dydžio dalyko (modulio) įmoką. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Šis Tvarkos aprašas ir jo pakeitimai tvirtinami Senato nutarimu. 

 

22. Šis Tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. 

 

____________________________________________________ 


