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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO  

GRETUTINIŲ STUDIJŲ VYKDYMO IR ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gretutinių studijų vykdymo ir organizvimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Švietimo ir mokslo ministro 2010 

m. balandžio 9 d. isakymu Nr. V-501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. kovo 29 d. isakymu Nr. V-528 „Dėl gretutinės krypties studijų vykdymo ir dvigubo 

kvalifikacinio laipsnio teikimo tų studijų krypčių, kuriose nevykdomos akredituotos studijų programos, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos sporto universiteto studijų reglamentu. 

2. Tvarka nustato gretutinių studijų, kurias baigus suteikiamas dvigubas (pagrindinės studijų krypties 

(šakos) ir gretutinės studijų krypties (šakos)) bakalauro laipsnis (toliau – dvigubas bakalauro laipsnis), 

studijų programų rengimo, organizavimo, vykdymo ir dvigubo kvalifikacinio laipsnio teikimo tvarką 

Lietuvos sporto universitete (toliau – Universitetas). 

3. 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. Pirmosios 

pakopos studijų programą, kurioje studentams suteikiamos galimybės įgyti dvigubą bakalauro laipsnį, 

sudaro pagrindinės krypties (šakos) studijos ir gretutinės krypties (šakos) studijos. 

Pagrindinė studijų kryptis (šaka) – studijų kryptis (šaka), kuriai priskirti studijų moduliai pirmosios 

pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau kaip 165 ECTS kreditų 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 moduliai. 

Gretutinė studijų kryptis (šaka) – studijų kryptis (šaka), kuriai priskirti privalomieji ir (ar) studentų 

pasirenkami studijų moduliai pirmosios pakopos studijų programoje sudaro ne mažiau kaip 60 ECTS 

kreditų ir yra pagrindas dvigubam bakalauro kvalifikaciniam laipsniui, kuris teikiamas, kai studijų 

programa greta pagrindinės studijų krypties reikalavimų atitinka ir minimalius kitos studijų krypties 

reikalavimus, įgyti. 

4. Universitetas gali vykdyti gretutinės krypties (šakos) studijas ir teikti atitinkamą dvigubą bakalauro 

laipsnį tik tų krypčių (šakų), kuriose vykdo akredituotas pirmosios pakopos studijų programas.  

5. Universitetas gali vykdyti gretutinės krypties studijas gavęs teigiamą Studijų kokybės vertinimo 

centro sprendimą nustatyta tvarka, kai: 



5.1. Universitetas ketina vykdyti gretutinės krypties studijas kryptyje, kurioje nevykdo akredituotų 

studijų programų, tačiau vykdo akredituotas studijų programas toje pačioje studijų krypčių grupėje; 

5.2. Universitetas ketina vykdyti gretutinės krypties studijas krypčių grupėje, kurioje nevykdo 

akredituotų studijų programų, tačiau yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su kitu universitetu, 

kuriame vykdoma akredituota tos krypties studijų programa, dėl bendrai organizuojamų gretutinės 

krypties studijų. 

6. Lietuvos sporto universitete vykdomos pirmosios pakopos studijų programos: 

6.1. Studijų programos, teikiančios pagrindinės studijų krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 

6.2. Studijų programos, teikiančios dvigubą bakalauro kvalifikacinį laispnį: pagrindinės studijų 

krypties (šakos) ir gretutinės studijų krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 

6.3. Studijų programos, teikiančios pagrindinės studijų krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį 

ir, studentams pasirinkus, teikiančios dvigubą bakalauro kvalifikacinį laispnį: pagrindinės studijų 

krypties (šakos) ir gretutinės studijų krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį; 

 

II. GRETUTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS 

7. Gretutinių studijų programą rengia atitinkamos krypties (šakos) pagrindinę studijų programą 

kuruojantis studijų programos komitetas, nustatydamas, kuri pagrindinės studijų programos dalis 

tenkina minimalius studijų krypties (šakos) reikalavimus, apimančius 60 ECTS kreditų, ir gali būti 

siūloma studentams, siekiantiems dvigubo kvalifikacinio laipsnio kaip gretutinės krypties studijos. 

8. Studijų programą tvirtina Senatas studijų programos komiteto, kuruojančio pagrindinės krypties 

(šakos) studijų programą, teikimu, pritarus Senato studijų komisijai. 

9. Studijų programos, kurią baigus suteikiamas dvigubas (pagrindinės studijų krypties (šakos) ir 

gretutinės studijų krypties (šakos) bakalauro laipsnis (toliau – dvigubas bakalauro laipsnis), apimtis 

turi būti ne mažesnė kaip 240 kreditų, iš jų: 

9.1. ne mažiau kaip 165 kreditų turi sudaryti pagrindinės studijų krypties (šakos) dalykai; 

9.2. ne mažiau kaip 60 kreditų turi sudaryti gretutinės studijų krypties (šakos) dalykai; 

9.3. ne mažiau kaip 15 kreditų turi sudaryti bendrojo universitetinio lavinimo dalykai. 

10. Bendra praktikų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. 

11. Jeigu baigus studijų programą suteikiamas dvigubas bakalauro laipsnis, joje turi būti numatyti 

pagrindinės ir gretutinės krypties (šakos) baigiamieji darbai (projektai), jiems iš viso skiriant ne 

mažiau kaip 15 kreditų. 

12. Studijų programos, pagal kurią sudaryta galimybė studentams pasirinkti gretutinės studijų krypties 

(šakos) studijas ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį, apraše turi būti nurodytos gretutinės krypties (šakos) 

studijų pasirinkimo tvarka.  

 

III. GRETUTINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 



13. Studijuoti gretutinę studijų programą gali pirmosios pakopos studentai, kurių studijų programos 

apraše yra numatyta tokia galimybė. Gretutinių studijų pasirinkimas organizuojamas ir vykdomas 

pagal studijų programos apraše numatytus reikalavimus. 

14. Gretutinę studijų programą kuruojantis studijų programos komitetas bendru sutarimu su pagrindinę 

studijų programą kuruojančiu studijų programos komitetu, studijų programos apraše: 

14.1. Paskelbia priėmimo sąlygas, studentų atrankos kriterijus, nustato gretutinių studijų studentų 

skaičius, atsižvelgiant į realias gretutinių studijų išteklių galimybes.  

14.2. Nustato konkrečius registracijos terminus.  

15. Rekomenduojama studentų registraciją į gretutines studijas vykdyti iki gegužės 1 d. 

16. Studentas, pageidaujantis studijuoti gretutinę studijų programą, privalo raštu kreiptis į pagrindinę 

studijų programą kuruojantį fakulteto dekaną ir parašyti prašymą dėl gretutinių studijų pasirinkimo.  

17. Fakulteto dekanas, atsižvegdamas į studentų prašymus ir gretutinės krypties studijų programos 

komiteto nustatytus studentų atrankos reikalavimus, studentų skaičius ir t.t. formuoja gretutinių studijų 

studentų grupę arba modulius pasirinkusius studentus jungia su tos pačios krypties (šakos) studijų 

programos studentų grupėmis.  

18. Gretutinių studijų studentų studijuojamų modulių eiliškumas nustatomas studijų programos apraše. 

19. Gretutinių studijų programų moduliams vykdyti gali būti sudaromas atskiras tvarkaraštis. 

20. Gretutinių studijų programos vykdymas prasideda tuomet, kai studentas ir fakulteto dekanas 

pasirašo susitarimą dėl gretutinių studijų. Šiame susitarime reglamentuojami studento ir Universiteto 

įsipareigojimai. Susitarimas sudaromas iki gegužės 15 d. 

21. Gretutinių studijų programos modulių įvertinimai įskaičiuojami į svertinį studijų rezultatų vidurkį. 

22. Studentas, turintis skolą iš gretutinių studijų programos modulio ir jį kartojantis, privalo mokėti 

Senato nustatytą mokestį. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Baigusiems gretutinę studijų programą, bet neįvykdžiusiems pagrindinės studijų programos 

reikalavimų studentams išduodama Universiteto nustatytos formos akademinė pažyma. 

24. Gretutines studijas gali studijuoti studentai, įstojusieji į Universitetą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. 

25. Lietuvos sporto universiteto gretutinių studijų vykdymo ir organizavimo tvarką tvirtina ir keičia 

Senatas. 

 

Senato pirmininkas   Aleksas Stanislovaitis 

Senato sekretorius   Albinas Grūnovas 

 

Atsakinga už dokumento sklaidą - A.Terentjevienė – Studijų kokybės priežiūros centro vedėja 


