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N U O S T A T A I  
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Individualių studijų programų nuostatai (toliau – nuostatai) nustato reikalavimus individualioms studijų 

programoms, jų rengimo tvarką, studijų pagal individualias studijų programas vykdymą. 

2. Individualių studijų programų nuostatuose vartojamos sąvokos: 

Individuali studijų programa (toliau - ISP) – tai studijų programa, kuri sudaroma vykdomų Lietuvos 

sporto universitete (toliau – LSU) studijų programų pagrindu studentui pageidaujant; ISP nusako 

studijuojamus dalykus, jų išdėstymą laike, atsiskaitymo formas ir tvarką.  

Pagrindinė studijų programa – tai LSU vykdoma studijų programa, kurios pagrindu sudaroma individuali 

studijų programa. 

Pirmojo tipo ISP – tai ISP, kurią sudarant pagrindinėje studijų programoje numatyti privalomi studijų 

dalykai nekeičiami kitais.  

Antrojo tipo ISP – tai ISP, kurią sudarant pagrindinėje studijų programoje numatyti privalomi studijų 

dalykai iš dalies keičiami kitais.   

3. LSU gali sudaryti sąlygas studijuoti pagal ISP pažangiems nuosekliųjų studijų studentams. 
 

2. REIKALAVIMAI INDIVIDUALIOMS STUDIJŲ PROGRAMOMS 

4. ISP turi būti sudaroma taip, kad ją įvykdžiusio studento žinios, mokėjimai ir įgūdžiai atitiktų tuos, kuriuos 

įgytų įvykdęs pagrindinę studijų programą. 

5. Sudarant antrojo tipo ISP, kitais dalykais gali būti keičiama ne daugiau kaip 20 procentų pirmosios 

pakopos ir 25 procentai antrosios pakopos privalomųjų pagrindinės studijų programos dalykų (skaičiuojant 

kreditais).   
 

3. INDIVIDUALIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS  

6. Studentas, norintis studijuoti pagal ISP, privalo pateikti prašymą fakulteto dekanui; studentas, norintis 

studijuoti pagal antrojo tipo ISP, prašymą pateikia iki gegužės 15 d.  

7. Dekanas, nusprendęs patenkinti studento prašymą, parengia ISP projektą ir suderinęs su studentu teikia 

svarstyti pagrindinės studijų programos komitetui.   

8. Pagrindinės studijų programos komitetas pateikia išvadą dėl ISP atitikimo 4, 5 punktuose keliamiems 

reikalavimams. Esant teigiamai išvadai ISP teikiama tvirtinti.  

9. Pirmojo tipo ISP, kurių vykdymui nereikalingos papildomos lėšos, tvirtinamos Rektoriaus įsakymu 

atitinkamo fakulteto dekano teikimu.  

10. Antrojo tipo ISP, kurių vykdymui nereikalingos papildomos lėšos, tvirtina LKKA Senatas, Rektoriaus 

teikimu.  

11. Pirmojo tipo ISP, kurių vykdymui reikalingos papildomos lėšos, tvirtinamos Rektoriaus įsakymu 

atitinkamo fakulteto dekano teikimu. Įsakyme turi būti nurodyta, kiek papildomų lėšų reikės ISP vykdymui, 

iš kokių šaltinių bus apmokama. 

12. Antrojo tipo ISP, kurių vykdymui reikalingos papildomos lėšos, tvirtina LKKA Senatas Rektoriaus, 

gavusio atitinkamo fakulteto dekano prašymą ir ISP projektą, teikimu. Prašyme nurodoma, kiek papildomų 

lėšų reikės ISP vykdymui, iš kokių šaltinių bus apmokama.  
 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Studentas, studijuojantis pagal ISP, keliamas į aukštesnį kursą, kai įvykdo ne mažiau kaip 36 kreditų 

apimties studijų programos reikalavimus.  

14. Studijų trukmė: pirmosios pakopos ISP – ne ilgiau negu 5 metai; antrosios pakopos ISP – ne ilgiau negu 

3 metai. 

15. Studentas, studijuojantis daugiau negu 4 metus pirmoje pakopoje arba daugiau negu du metus antroje 

pakopoje, patenka į iš dalies valstybės finansuojamą vietą (išimtis neakivaizdinės formos studijos). 

16. Studento individualios studijų programos vykdymo apskaitos dokumentai yra juridinis pagrindas išduoti 

atitinkamo kvalifikacinio laipsnio diplomą ir priedėlį. Diplomas išduodamas įvykdžius studijų programos 

reikalavimus. 
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