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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ, IŠVYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ PAGAL KULTŪRINIŲ MAINŲ IR DARBO
PROGRAMAS, PAANKSTINTO EGZAMINAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų, išvykstančių į užsienį pagal kultūrinių
mainų ir darbo programas, paankstinto egzaminavimo tvarkos aprašas nustato Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (toliau – VGTU) studentų, turinčių teisę pavasario sesijos egzaminus laikyti
anksčiau, negu numatyta VGTU studijų grafike, organizavimo procedūras.
2. Išvykos gali būti organizuojamos tik tiems studentams, kurie yra teigiamai išlaikę visus
einamojo semestro studijų programoje numatytus egzaminus, atsiskaitę už kursinius darbus,
projektus bei neturi kitų akademinių įsiskolinimų.
II.

PAANKSTINTAS EGZAMINAVIMAS IR IŠVYKOS Į UŽSIENĮ PAGAL
KULTŪRINIŲ MAINŲ IR DARBO PROGRAMAS

3. Teisę anksčiau laikyti pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas turi tik tie studentai, kurie
dalyvauja tarptautinėse kultūrinių mainų ir darbo programose bei kurių paskutinės sesijos svertinis
įvertinimų vidurkis ne mažesnis kaip:
- 8,5 – studijuojančių socialinių mokslų srityje;
- 8,0 – studijuojančių fizinių mokslų ir menų srityje;
- 7,5 – studijuojančių technologijos mokslų srityje.
Jeigu studento paskutinės sesijos svertinis įvertinimų vidurkis yra mažesnis, negu numatyta
šiame punkte, studento prašymą anksčiau laikyti pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas turi teisę
tenkinti arba netenkinti fakulteto dekanas (instituto direktorius), atsižvelgdamas į studento
pažangumo rezultatus.
4. Dėl leidimo paankstintai laikyti pavasario sesijos egzaminus ir įskaitas studentai į savo
fakulteto dekaną su prašymu privalo kreiptis ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki numatomo
išvykimo datos. Visi prašymai privalo būti pateikti fakultetų dekanatams ir registruojami raštinėje.
5. Prie prašymo paankstintai laikyti pavasario sesijos egzaminus studentas privalo pridėti
dokumentą, įrodantį jo dalyvavimą tarptautinėse studentiškų mainų ir darbo programose.
6. Studentai, teigiamai išlaikę visus studijų programoje numatytus to kurso, kuriame
studijuoja, egzaminus (įskaitas, kursinius darbus ir projektus), į užsienį pagal kultūrinių mainų ir
darbo programas gali išvykti nuo gegužės 25 d. iki rugsėjo 22 d.
7. Praktikų atlikimo trukmė dėl išvykimo į užsienį nekeičiama.
8. Dekanui leidus, praktika gali būti atliekama išvykos į užsienį pagal kultūrinių mainų ir
darbo programas metu. Šiam atvejui studentas turi pateikti praktikos vadovo dėstytojo sutikimą, kad
išvykos vieta ir darbo pobūdis atitinka praktikos programą.
9. Studentai, gavę fakulteto dekano leidimus laikyti egzaminus anksčiau, negu numatyta
VGTU studijų grafike, juos privalo pateikti dėstytojams iki gegužės 5 d.
10. Paankstinto egzaminavimo laiką visiems norintiems laikyti egzaminus (vykdyti kitus
atsiskaitymus) dėstytojas skelbia vieną kartą nuo gegužės 6 d. iki gegužės 20 d.
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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, išvykusiems
į užsienį pagal kultūrinių mainų ir darbo programą ir grįžusiems į universitetą iki rugsėjo 22 dienos
bei laiku užsiregistravusiems studijuoti pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų
registravimo mokslo metams tvarką, išsaugoma teisė studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje
(jeigu tai patvirtinta rotacijos protokolu).
12. Studentai, pageidaujantys išvykti į užsienį pagal šiame dokumente minėtas tarptautines
programas, bet neatsiskaitę už to kurso, kuriame studijuoja, egzaminus (įskaitas, kursinius darbus,
projektus, praktikas), į užsienį gali išvykti tik pateikę prašymą pertraukti studijas vieneriems
metams.
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