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UTENOS KOLEGIJOS
STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) Studentų ir klausytojų vidaus tvarkos taisyklės (toliau –
Taisyklės) reglamentuoja studijų organizavimo bendrąsias nuostatas, studentų ir klausytojų teises ir
pareigas, skatinimo priemones ir drausmines nuobaudas.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Kolegijos Statutu, Akademinės etikos kodeksu, Studijų nuostatais, kitais teisės aktais.
II SKYRIUS
STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
3. Studentų ir klausytojų priėmimas į Kolegiją organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis
Kolegijos Priėmimo taisyklėmis, Studijų nuostatais.
4. Studijų tvarką Kolegijoje reglamentuoja Statutas, Studijų nuostatai.
5. Studijos vyksta pagal fakultetų dekanų patvirtintus tvarkaraščius, kurie skelbiami Kolegijos
Virtualioje mokymosi aplinkoje (toliau – VMA) Moodle ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki
semestro pradžios.
6. Kiekvienai akademinei grupei fakulteto dekano įsakymu studijų laikotarpiui paskiriami
kuratoriai.
III SKYRIUS
STUDENTŲ IR KLAUSYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
7. Kolegijos studentai ir klausytojai turi šias teises:
7.1. studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
7.2. studijuoti pagal individualų studijų planą, individualų studijų grafiką, individualią studijų
programą, nuotoliniu būdu, vadovaudamasis Studijų nuostatų nustatyta tvarka;
7.3. studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus
Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;
7.4. vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
7.5. rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
7.6. siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba ją pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;
7.7. atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti
nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti numatyti studijų
rezultatai;
7.8. pretenduoti į nemokamą mokslą Mokslo ir studijų įstatymo, kitų teisės aktų, Kolegijos
statuto, Akademinės tarybos nustatyta tvarka;
7.9. kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų Kolegijoje arba kitoje
Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
7.10. kreiptis į Kolegijos administraciją, Ginčų nagrinėjimo komisiją dėl savo interesų
pažeidimo;
7.11. Kolegijos statuto nustatyta tvarka nutraukti ir atnaujinti studijas;

7.12. išeiti akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai
rekomendavus, arba dėl nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, taip pat kartą per studijų laikotarpį dėl
asmeninių priežasčių, bet ne ilgesniam kaip vienų studijų metų laikotarpiui, neprarandant studento
statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje
studijavo prieš išeidami akademinių atostogų;
7.13. stabdyti studijas dėl svarbių asmeninių priežasčių; vieną kartą pertraukti studijas galima
ne ilgiau kaip vienus metus, o per visą mokymosi laiką – ne daugiau kaip 2 kartus, išskyrus vaiko
priežiūros atostogas;
7.14. studento, klausytojo rašytiniu prašymu gauti studijų pažymą apie išlaikytus modulius
(dalykus);
7.15. laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
7.16. dalyvauti Kolegijos valdymo ir kituose organuose į kuriuos deleguojami studentų
atstovai Mokslo ir studijų įstatymo, Kolegijos Statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.17. rinkti Studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į klubus, draugijas ir kitas
asociacijas;
7.18. gauti stipendijas Mokslo ir studijų įstatymo, Stipendijų skyrimo nuostatų ir kitų teisės
aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
7.19. atlikti savanorišką praktiką arba stažuotę, kuri nėra studijų programos dalis;
7.20. gauti akademinę ir socialinę pagalbą, konsultacijas įsidarbinimo galimybių klausimais;
7.21. studentas, neišlaikęs egzamino ar kito galutinio atsiskaitymo, turi teisę šį atsiskaitymą
vieną kartą nemokamai kartoti Kolegijos nustatyta tvarka;
7.22. naudotis kitomis įstatymų, Kolegijos statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
8. Kolegijos studentai ir klausytojai turi šias pareigas:
8.1. siekti studijų programos apraše numatytų studijų rezultatų;
8.2. laikytis Mokslo ir studijų įstatymo, Kolegijos statuto, Akademinės etikos kodekso,
Studijų nuostatų, šių Taisyklių, kitų teisės aktų nuostatų;
8.3. vykdyti Kolegijos valdymo organų sprendimus, fakulteto dekano įsakymus, katedrų
vedėjų nurodymus, teisėtus dėstytojų reikalavimus.
8.4. saugoti ir tausoti Kolegijos turtą, nešiukšlinti Kolegijos patalpose ir teritorijoje;
8.5. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Kolegijai dėl savo kaltės padarytą materialinę žalą;
8.6. laikytis viešosios tvarkos Kolegijos mokymo, Studentų namų ir kitose patalpose,
teritorijoje, kitose viešose vietose.
IV SKYRIUS
PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
9. Studentai ir klausytojai gali būti skatinami už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę
veiklą, pasiekimus mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ir kitoje veikloje. Skatinimo priemonės
gali būti tokios:
9.1. padėka raštu ar žodžiu;
9.2. piniginė išmoka ar dovana.
10. Studentai gali būti skatinami Studentų atstovybės, fakulteto dekano, katedros vedėjo,
socialinių partnerių siūlymu, Kolegijos direktoriaus įsakymu.
11. Už studento, klausytojo pareigų netinkamą vykdymą studentams gali būti skiriamos šios
drausminės nuobaudos:
11.1. pastaba;
11.2. papeikimas;
11.3. griežtas papeikimas;
11.4. pašalinimas iš Kolegijos.
12. Nuobaudos skiriamos Kolegijos direktoriaus įsakymu. Drausminė nuobauda skiriama tik
gavus rašytinį studento, klausytojo paaiškinimą arba pažeidimą įrodančius dokumentus.

13. Drausmines nuobaudas studentai, klausytojai gali apskųsti Kolegijos Ginčų tarp studentų,
klausytojų ir administracijos bei kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijai, šios komisijos nuostatų
nustatyta tvarka.
14. Studentas, klausytojas gali būti pašalintas iš Kolegijos fakulteto dekano teikimu,
direktoriaus įsakymu, jei nevykdo studijų sutartyje ir studijų programoje nustatytų reikalavimų,
pažeidžia Akademinės etikos kodekso nuostatas, Statutą, Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančius
teisės aktus.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Taisyklės ir jų pakeitimai tvirtinami Akademinės tarybos sprendimu, suderinus su
Studentų atstovybe.
16. Taisyklės įsigalioja nuo Akademinės tarybos sprendimo priėmimo datos.
SUDERINTA su Utenos kolegijos Studentų atstovybe. Utenos kolegijos Studentų atstovybės
2021 m. gegužės 11 d. posėdžio nutarimas Nr. 28.
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