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UTENOS KOLEGIJOS
STUDENTŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) studentų vidaus tvarkos taisyklės (toliau –
Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu (Ţin., 2000,
Nr. 27-715 su pakeitimais ir papildymais) ir Utenos kolegijos statutu (Ţin., 2007, Nr. 62-2372),
Kolegijos studijų nuostatais, studentų etikos kodeksu ir kitais teisės aktais.
2. Taisyklės reglamentuoja studijų organizavimo bendrąsias nuostatas, studentų teises
ir pareigas, skatinimo priemones ir drausminės atsakomybės taikymą.
II.

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

3. Studentų priėmimas į Kolegiją organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis
priėmimo į Kolegija taisyklėmis, suderintomis su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija.
4. Studijų Kolegijoje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo
įstatymas, Kolegijos statutas, studijų nuostatai ir kiti norminiai teisės aktai.
5. Paskaitos ir kiti mokomieji uţsiėmimai vyksta pagal Kolegijos fakultetų dekanų
patvirtintus tvarkaraščius, kurie skelbiami dėstytojams ir studentams ne vėliau kaip prieš 10 dienų
iki semestro pradţios.
6. Švarą ir tvarką visose mokymo ir kitų uţsiėmimų patalpose ir auditorijose uţtikrina
Ūkio tarnybos darbuotojai, o tinkamą organizacinės technikos veikimą auditorijose - informacinių
technologijų specialistai.
7. Kiekvienai akademinei grupei mokslo metams fakulteto dekano įsakymu paskiriami
kuratoriai, kurie dirba vadovaudamiesi Kolegijos studijų nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis,
dėstytojų etikos kodeksu, pareiginiais nuostatais, Kolegijos direktoriaus, fakulteto dekano
įsakymais ir nurodymais.
8. Kuratorius akademinei grupei dekano ar katedros vedėjo nurodymu teikia
informaciją, renka duomenis, pildo reikalingą dokumentaciją apie studentą.
III.

STUDENTŲ TEISĖS

9. Kolegijos studentai turi šias teises:
9.1. pasirinkti studijų programą, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai),
studijuoti pagal individualias studijų programas Kolegijoje nustatyta tvarka;
9.2. vertinti studijų programos ir jos vykdymo kokybę;
9.3. studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus
Kolegijoje arba kitoje aukštojoje mokykloje;
9.4. nustatyta tvarka sustabdyti ir tęsti studijas, išeiti akademinių atostogų neprarasdami
studento statuso;
9.5. laikyti egzaminus (įskaitas), atsiskaityti uţ darbus taikant alternatyvius būdus,
jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka;
9.6. kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų rezultatai pasiekti
Kolegijoje arba kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje;
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9.7. kreiptis į Kolegijos administraciją, Apeliacinę ir Ginčų komisijas dėl savo teisių ar
teisėtų interesų paţeidimo;
9.8. laisvai, tačiau gerbiant kitų akademinės bendruomenės narių teises, reikšti savo
mintis ir paţiūras;
9.9. dalyvauti Kolegijos studentų savivaldoje;
9.10. rinkti Studentų atstovybę ir būti išrinktais į ją;
9.11. laisvai burtis į klubus, draugijas, asociacijas;
9.12. naudotis kitomis įstatymų, Kolegijos statuto, studijų nuostatų ir kitų norminių
teisės aktų nustatytomis teisėmis.
IV. STUDENTŲ PAREIGOS
10. Kolegijos studentai privalo:
10.1. vykdyti studijų programoje numatytus reikalavimus;
10.2. vykdyti kitas pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo
įstatyme, Kolegijos statute, studijų nuostatuose, Kolegijos studentų etikos kodekse, studentų vidaus
tvarkos taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
10.3. vykdyti Kolegijos direktoriaus, fakulteto dekano įsakymus, kitų administracijos
darbuotojų ir dėstytojų nurodymus;
10.4. vykdyti Kolegijos savivaldos organų sprendimus ir nutarimus;
10.5. gerbti Kolegijos bendruomenės narius ir deramai atstovauti Kolegiją
visuomenėje;
10.6. nevėluoti į paskaitas ir kitus uţsiėmimus, paskaitų ir kitų uţsiėmimų metu elgtis
kultūringai, būti dėmesingais, netrukdyti dėstytojui ir grupės studentams, neuţsiiminėti pašaliniais
darbais;
10.7. dalyvauti Kolegijos akademinės bendruomenės veikloje;
10.8. saugoti Kolegijos bibliotekoje esančius vadovėlius, kitus leidinius, laiku grąţinti
paimtą literatūrą;
10.9. saugoti ir tausoti Kolegijos turtą, nešiukšlinti nei patalpose, nei fakultetų ir
studentų namų teritorijoje;
10.10. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Kolegijai dėl savo kaltės padarytą materialinę
ţalą;
10.11. elgtis kultūringai, nepaţeidinėti viešosios tvarkos Kolegijos ir studentų namų
patalpose ir teritorijoje, kitose viešose vietose;
10.12. laikytis bendrųjų moralės ir etikos normų reikalavimų;
10.13. saugoti studento paţymėjimą, studijų knygelę ir kitus su studijomis susijusius
dokumentus (bibliotekos skaitytojo paţymėjimą, leidimą gyventi studentų namuose ir kt.).
11. Kolegijos studentams draudţiama:
11.1. savavališkai naudoti asmeniniams reikalams Kolegijos inventorių ir įrangą;
11.2. būti su paltais ar striukėmis paskaitose ir kituose uţsiėmimuose;
11.3. rūkyti ir gerti alkoholinius gėrimus arba būti apsvaigus Kolegijos patalpose ir jos
teritorijoje;
11.4. vartoti toksines, psichotropines ir narkotines medţiagas;
11.5. paskaitų, kitų uţsiėmimų, egzaminų (įskaitų) metu naudotis mobiliaisiais
telefonais (jų garso reţimas turi būti išjungtas);
11.6. atsiskaitymų, egzaminų (įskaitų) metu nusirašinėti, naudotis „paruoštukėmis“.
V.

PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS

12. Kolegijos studentai uţ labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, aukštus
pasiekimus kultūrinėje, sportinėje, mokslinėje ar kitoje veikloje gali būti skatinami. Skatinimo
priemonės yra šios:
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12.1. padėkos ar pagyrimo raštas;
12.2. ţodinė padėka;
12.3. piniginė išmoka;
12.3. vertinga dovana.
13. Studentai, dekano teikimu, Studentų atstovybės siūlymu, skatinami Kolegijos
direktoriaus įsakymu.
14. Uţ studentų pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme,
Kolegijos statute, studijų nuostatuose, studentų etikos kodekse, šiose taisyklėse ir kituose teisės
aktuose nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir paţeidimus, Kolegijos direktorius gali skirti šias
drausmines nuobaudas:
14.1. pastabą;
14.2. papeikimą;
14.3. grieţtą papeikimą;
14.4. pašalinimą iš Kolegijos.
15. Nuobaudos fakulteto dekano teikimu skiriamos Kolegijos direktoriaus įsakymu.
Drausminė nuobauda skiriama gavus rašytinį studento pasiaiškinimą arba paţeidimą įrodančius
dokumentus. Drausminė nuobauda skiriama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paţeidimo
paaiškėjimo dienos.
16. Studentai gali būti pašalinti iš Kolegijos jeigu jie:
16.1. šiurkščiai paţeidė Kolegijos statutą, studijų nuostatus, studentų etikos kodeksą,
šias taisykles ir kitus teisės aktus;
16.2. nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.
17. Studentai iš Kolegijos pašalinami fakulteto dekano teikimu Kolegijos direktoriaus
įsakymu. Įsakyme nurodoma studijų nutraukimo prieţastis.
18. Jeigu drausminė nuobauda skiriama Studentų atstovybės nariui, turi būti gautas jos
sutikimas, išskyrus tuos atvejus, kai drausminė nuobauda skiriama uţ studijų programos
reikalavimų nevykdymą.
19. Pašalintam iš Kolegijos studentui, jam pageidaujant, gali būti išduota akademinė
paţyma. Akademinė paţyma išduodama tik studentui atsiskaičius su Kolegija ir sumokėjus
Kolegijos nustatytą mokestį.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Utenos kolegijos studentų vidaus tvarkos taisyklės, suderinus su Studentų
atstovybe, tvirtinamos Akademinės tarybos nutarimu ir skelbiamos viešai Kolegijos interneto
svetainėje.
___________________________________

