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GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ VYKDYMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gretutinės krypties (šakos) studijų vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta 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“ (Žin., 2010, Nr. 44-2139; Žin., 2010, Nr. 88-4676; Žin., 2011, Nr. 9-399;
Žin., 2012, Nr. 21-977), Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. V-528 „Gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio
teikimo tų studijų sričių, kuriose nevykdomos akredituotos laipsnį suteikiančių pirmosios
pakopos ar vientisųjų studijų programos, tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 42-2016), Studijų
kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl gretutinės
krypties studijų aprašo rengimo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2012, 7-258) ir
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – Akademija) Senato posėdyje 2012 m. birželio 27
d. (protokolo Nr. 8-SE) patvirtintais Studijų nuostatais.
2. Tvarka nustato gretutinės krypties (šakos) studijų, studijuojantiesiems greta pagrindinės
krypties (šakos) studijų programos pasirenkant kitą gretutinės krypties (šakos) studijų programą
ir tokiu būdu įgyjant dvigubą kvalifikacinį laipsnį, organizavimo ir vykdymo principus ir tvarką
Akademijoje.
3. Pagrindinės šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:
Studijų programa – tam tikros krypties (šakos) studijų turinio, metodų ir materialiųjų
priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo visuma ir jos aprašymas.
Pagrindinė studijų kryptis (šaka) – studijų kryptis (šaka), kuriai priskirti studijų dalykai
(moduliai) pirmosios pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau kaip 165 kreditus ir kurios
bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyja visi šios programos absolventai nepriklausomai nuo to,
kuriai studijų krypčiai priskirti kiti programoje numatyti privalomieji ir (ar) studentų pasirenkami
studijų dalykai (moduliai).
Gretutinė studijų kryptis (šaka) – studijų kryptis (šaka), kuriai priskirti privalomieji ir (ar)
studentų pasirenkami studijų dalykai (moduliai) pirmosios pakopos studijų programoje sudaro ne
mažiau kaip 60 kreditų ir sudaro pagrindą dvigubam bakalauro kvalifikaciniam laipsniui įgyti,
kuris teikiamas, kai studijų programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir
minimalius kitos studijų krypties reikalavimus.
Pagrindinės krypties (šakos) studijos (toliau – pagrindinė studijų programa) – studijų
programos dalis, kurią sudaro ne mažesnės kaip 165 kreditų apimties pagrindinės studijų krypties
dalykai (moduliai) ir ne mažesnės kaip 15 kreditų apimties bendrojo universitetinio lavinimo
moduliai, atitinkanti šios studijų krypties kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus.
Gretutinės krypties (šakos) studijos (toliau – gretutinių studijų programa) – studijų
programos dalis, kurią sudaro studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento
pasirenkami ne mažesnės kaip 60 kreditų apimties kitos studijų krypties (šakos) dalykai
(moduliai), atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) gretutiniam kvalifikaciniam
laipsniui keliamus reikalavimus.
4. Gretutinių studijų programą rengia atitinkamos krypties (šakos) pagrindinės studijų
programos komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro
2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir
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vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 442139; Žin., 2010, Nr. 88-4676; Žin., 2011, Nr. 9-399; Žin., 2012, Nr. 21-977).
5. Gretutinių studijų programą tvirtina Akademijos Senatas Studijų programų komiteto teikimu,
pritarus Studijų kokybės centrui.
II. GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
6. Studijuoti gretutinių studijų programą gali studijuojantieji pirmojoje (bakalauro) pakopoje,
jeigu jų studijų programoje yra numatyta tokia galimybė, pasirinkdami vieną iš Akademijoje
siūlomų gretutinių studijų programų.
7. Pasirinktos gretutinės krypties studijos įforminamos studijų sutarties priedu.
8. Studentai, pasirinkę gretutinės krypties studijas, privalo į jas užsiregistruoti per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pirmojo semestro pradžios.
9. Gretutinės krypties studijų programą pasirinkę studentai į pagrindinės ir/ar gretutinės
krypties studijų programos laisvai ir alternatyviai pasirenkamų ar papildomų grupinių dalykų
(modulių) studijas registruojasi per 5 (penkias) darbo dienas nuo semestro pradžios.
10. Gretutinės studijų programos dalykų (modulių) įvertinimai įskaičiuojami į svertinį studijų
rezultatų vidurkį ir įtraukiami sudarant pažangiausių studijuojančiųjų eilę. Gretutinės studijų
programos dalykai (moduliai) ir jų įvertinimai įrašomi į diplomo priedėlį.
11. Studentas, turintis akademinę skolą iš gretutinės studijų programos dalyko (modulio) ir jį
kartojantis, privalo mokėti Akademijos Tarybos nustatyto dydžio studijų dalyko (modulio)
įmoką.
12. Gretutinės studijos baigiamos ginant baigiamąjį darbą ar baigiamąjį projektą ir/ar laikant
baigiamąjį egzaminą (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose). Baigiamasis darbas ar
projektas rengiamas ir ginamas (baigiamasis egzaminas laikomas) pagal baigiamiesiems
darbams (baigiamajam egzaminui) keliamus reikalavimus, numatytus baigiamųjų darbų
aprašuose.
13. Studentas, norintis nutraukti gretutinės krypties studijas, ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo
dienos iki naujo semestro pradžios privalo pateikti motyvuotą prašymą fakulteto dekanui.
Studentas iš gretutinės studijų programos išbraukiamas rektoriaus įsakymu. Studento
išklausyti gretutinės krypties studijų dalykai įskaitomi ir į diplomo priedėlį įrašomi kaip
pasirenkamieji, nesuteikiant dvigubo kvalifikacinio laipsnio.
14. Studentas, nutraukęs gretutinės krypties studijas ir turintis akademinių skolų iš gretutinės
krypties studijų programos dalykų (modulių), privalo jas likviduoti, pakartotinai
studijuodamas tą patį dalyką (modulį) ir sumokėdamas Akademijos Tarybos nustatyto dydžio
dalyko (modulio) įmoką.
15. Studentas, nutraukęs gretutinės krypties studijas, turi visiškai įvykdyti pagrindinės krypties
studijų programos reikalavimus.
III. GRETUTINĖS KRYPTIES STUDIJŲ FINANSAVIMAS
16. Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys studentai gretutinės krypties studijų
programą gali studijuoti nemokamai, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties studijų
programų apimtis neviršija 240 kreditų. Už kiekvieną išklausytą dalyką (modulį), dėl kurio
nustatyta kreditų apimtis yra viršijama, studijuojantieji turi sumokėti Akademijos Tarybos
nustatyto dydžio dalykų (modulių) įmokas.
17. Jeigu priedo prie pagrindinės sutarties dėl pasirinktų gretutinės krypties studijų 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 programų dalykų (modulių).
18. Jeigu priedo prie pagrindinės sutarties (dėl pasirinktų gretutinės krypties studijų) pasirašymo
metu studentas studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje, jis kiekvieną semestrą privalo
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sumokėti už studijuojamus pagrindinės krypties ir pasirinktos gretutinės krypties studijų
dalykus (modulius), atsižvelgiant į Akademijos Tarybos nustatyto dydžio dalykų (modulių)
įmokas.
19. Jeigu gretutinės krypties studijas pasirinkęs studentas priedo prie pagrindinės sutarties (dėl
pasirinktų gretutinės krypties studijų) pasirašymo metu studijavo valstybės nefinansuojamoje
vietoje, o studijų metu tapo valstybės finansuojamu studentu, už likusius gretutinės krypties
studijų dalykus (modulius) jis mokėti neturi, jeigu pagrindinės krypties ir gretutinės krypties
studijų programų apimtis neviršija 240 kreditų. Už kiekvieną išklausytą dalyką (modulį), dėl
kurio nustatyta kreditų apimtis yra viršijama, studijuojantieji turi sumokėti Akademijos
Tarybos nustatyto dydžio dalykų (modulių) įmokas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Įstojusiems į Akademiją 2014 ir vėlesniais metais, pirmosios pakopos studijų metu
pasirinkusiems gretutinės krypties studijų programą ir ją baigusiems kartu su pagrindinės
krypties studijų programa, suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis teisės aktų nustatyta
tvarka.
21. Baigusiems gretutinės krypties studijų programą, bet neįvykdžiusiems pagrindinės krypties
studijų programos reikalavimų studentams išduodama Akademijos nustatytos formos
akademinė pažyma.
22. Ši tvarka įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.
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