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Siekdama nustatyti aiškias studijų proceso įgyvendinimo taisykles ir detalizuodama 

Vilniaus universiteto studijų nuostatus, Medicinos fakulteto taryba 
 
n u t a r i a:   

patvirtinti tokias studijų organizavimo Medicinos fakultete nuostatas:  

 
I. Studento (klausytojo) galutinio dalyko (modulio) atsiskaitymas ligos atveju: 

 Jeigu studentas/ė informuoja, kad dėl ligos negali dalyvauti galutiniame dalyko (modulio) 
atsiskaityme atsiskaitymų tvarkaraštyje nurodytu laiku, atitinkamas atsiskaitymas jam (jai) 
atidedamas iki sesijos perlaikymo termino pabaigos (ateinančio semestro pirmos dvi 
savaitės). 

 Jeigu studentas/ė informuoja, kad dėl ligos negali dalyvauti galutiniame dalyko (modulio) 
atsiskaityme  nustatyto perlaikymo termino metu (dvi pirmos ateinančio semestro savaitės) 
metu, atitinkamas atsiskaitymas jam (jai) atidedamas iki mėnesio pabaigos (kovo 1 d., spalio 
1 d.). Jeigu studentas (klausytojas) neišlaiko egzamino/įskaitos iki atitinkamo termino, jis 
privalo kartoti atitinkamo studijų dalyko kursą. 

 Apie neatvykimą į atitinkamo galutinio dalyko (modulio) atsiskaitymą studentas turi 
informuoti VU MF studijų skyriaus atsakingą darbuotoją (studijų vykdymo koorinatorių (-
ę) galutinio dalyko (modulio) atsiskaitymo dieną, o per tris darbo dienas pristatyti 
neatvykimo priežastį pateisinantį dokumentą. 

II. Studentui, atnaujinusiam studijas, panaikintus studijų programos plano dalykus galima 
pakeisti kitais dalykais. Sprendimą dėl atitinkamų dalykų pakeitimo priima Studijų 
programos komitetas ir Studijų prodekanas. 
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III. Terminai pateikti prašymus VU MF Studijų skyriui dėl persivedimo iš kito universiteto: 
 likus 5 d. d. iki naujo semestro pradžios, norint persivesti iš Lietuvos universitetų,  
 iki liepos 15 d (persivedant į rudens semstrą) ir iki gruodžio 1 d (persivedant į 

pavasario semestrą), norint persivesti iš užsienio universitetų. 
 

IV. Pateisinama priežastis – dokumentais patvirtintas negalėjimas dalyvauti studijų 
procese: nedarbingumo pažymėjimas, policijos, teismo, kitų valstybinių institucijų 
nustatytos formos pažymos, Universiteto rektoriaus įsakymai ir pan. Pateisinama 
priežastimi nelaikoma: nedalyvavimas dėl transporto (atvykimo) problemų, iš anksto 
planuotos atostogos, apgyvendinimo problemos, mokamas ar savanoriškas su 
Universitetu nesusijęs darbas ar kitos priežastys. Priežasties pateisinimą įvertina VU 
Medicinos fakulteto Studijų prodekanas ir patvirtina pateisinamo laikotarpio trukmę. 

  
V. Studentas turi reguliariai tikrinti savo asmens ir kontaktinius duomenis ir, atsiradus 

poreikiui, privalo juos atnaujinti. Studentui nepateikus informacijos apie pasikeitusius 
kontaktinius duomenis, MF neatsako už tuos atvejus, kai dėl šios priežasties studentas 
negauna jam skirtos informacijos. Esant poreikiui papildyti asmens duomenis (pakeitus 
vardą, pavardę ir pan.). studentas privalo raštu arba el.paštu MF Studijų skyriaus 
atsakingam darbuotojui pateikti prašymą ir asmens duomenų papildymą pagrindžiančius 
dokumentus. 

 

  

Tarybos pirmininkas                 prof. dr. Eugenijus Lesinskas 

 


