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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO 

STUDIJŲ DALYKO KARTOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (toliau – VU MF) Taryba, atsižvelgdama į studijų 

dalyko kartojimo procesą reglamentuojančių teisės aktų taisykles, nustato tokią VU MF vykdomų studijų 

programų studijų dalyko kartojimo tvarką (toliau – Tvarka):  

1. Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties skolų 

ir (arba) akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas pagal VU MF vykdomą studijų 

programą, privalo kartoti neišlaikyto dalyko studijas (išskyrus Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

studijų dalykų egzaminų (įskaitų) laikymo eksterno statusu aprašo 3.1.1 punkte numatytus studijų 

programos dalykus, kurių egzaminai (įskaitos) gali būti laikomi ir eksterno statusu).  

2. Dalyko studijas kartoti privalantis studentas ne vėliau nei 10 darbo dienų iki semestro, kuriame 

dėstomas kartojamas dalykas, pradžios per VU MF studijų skyrių turi pateikti VU MF dekanui prašymą 

leisti kartoti dalyko studijas.  

3. Prašymą leisti kartoti dalyko studijas VU MF Studijų skyriaus darbuotojas, administruojantis 

prašymą pateikusio studento studijas, teikia svarstyti VU MF prodekanui studijoms. VU MF 

prodekanui studijoms priėmus sprendimą prašymą tenkinti, VU MF Studijų skyriaus darbuotojas 

parengia VU MF dekano įsakymo leisti kartoti dalyko studijas projektą ir teikia jį VU MF dekanui 

tvirtinti.  

4. Įmoka už studijų programos dalyko kartojimą sumokama ne vėliau kaip iki semestro, 

kuriame dėstomas kartojamas studijų dalykas, pirmojo mėnesio pabaigos.  

5. Dalyko kartojimo sutartį sudarę studentai, nepasinaudoję paslaugomis privalo per 30 

kalendorinių dienų nuo semestro pradžios informuoti MF Studijų skyrių, kad netęs pasirinkto dalyko 

kartojimo, kitaip įmoka už dalyko kartojimą nebus grąžinama. 

6. Dalyko studijų kartoti neleidžiama šiais atvejais:  

6.1. Studentui, privalančiam kartoti dalyko studijas, nepateikus prašymo dėl dalyko 

studijų kartojimo;  

6.2. Prašymą leisti kartoti dalyko studijas pateikus, pasibaigus šios Tvarkos 2 punkte 

nurodytam terminui;  

6.3. Iki 4 punkte numatyto termino nesumokėjus studijų įmokos.  

7. Privalomo kartoti dalyko studijos paprastai kartojamos tame semestre, kuriame tas dalykas yra 

dėstomas. Dalyko kursą kartojančiam studentui taikomi atitinkamo dalyko apraše nurodyti lankomumo 

reikalavimai, savarankiško darbo užduotys, vertinimo tvarka ir kt.  
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8. Studijų programos dalykai, kurių dėl jo turimų kitų dalykų skolų ir (arba) akademinių skolų 

studentas neturėjo teisės studijuoti studijų programoje numatytais terminais, skolomis ir (arba) 

akademinėmis skolomis nelaikomi.  

9. Baigiamojo kurso studentams, kartojantiems dalyko studijas baigiamajame semestre, 

kartojamo studijų dalyko egzaminą (įskaitą) leidžiama laikyti ne vėliau kaip iki gegužės 15 d.  

10. Studentas, kartojantis studijų dalyką, turi teisę vieną kartą laikyti ir vieną kartą perlaikyti 

kartojamo dalyko egzaminą (įskaitą).  

11. Dalyko, kuris yra būtinas norint studijuoti kitus dalykus ir kurio studijas leista kartoti, skola 

ir (arba) akademinė skola privalo būti likviduota per vienerius metus po jos gavimo.  

12. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo Fakulteto tarybos sprendimo ją patvirtinti priėmimo dienos.  

 

 

 


