
 
UTENOS KOLEGIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2022-2023 M.M. SEMESTRŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS, SESIJŲ, PERLAIKYMŲ 

BEI ATOSTOGŲ DATŲ 

 

2022 m. birželio    d. Nr. V -  

Utena 

 

Vadovaudamasi Utenos kolegijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 947 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

balandžio 1 d. nutarimo Nr. 322 redakcija, TAR 2020-04-03, Nr. 7014), 64.14 punktu ir Utenos 

kolegijos studijų nuostatų, patvirtintų 2019 m. balandžio 26 d. Akademinės tarybos sprendimu Nr. 

AT-17 (Utenos kolegijos Akademinės tarybos 2022 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. AT-14 redakcija), 

25 punktu, 

s k e l b i u 2022-2023 m. m. semestrų pradžios ir pabaigos datas, sesijų, perlaikymų 

bei atostogų datas: 

RUDENS SEMESTRAS 2022 M. RUGSĖJO 1 D. – 2023 M. SAUSIO 29 D.  

Įžanginė sesija ištęstinių studijų studentams pagal 

patvirtintą tvarkaraštį 

2022 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. spalio 16 d.  

(baigiamųjų kursų įžanginė sesija gali vykti ir kitu laiku) 

Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos  2022 m. gruodžio 19 d. – 2023 m. sausio 1 d. 

Žiemos egzaminų sesija 
Pagal patvirtintą studijų grafiką priklausomai nuo studijų 

programos ir studijų formos iki sausio 29 d. 

PAVASARIO SEMESTRAS 2023 M. SAUSIO 30 D. – 2023 M. BIRŽELIO 18 D. 

Įžanginė sesija ištęstinių studijų studentams pagal 

patvirtintą tvarkaraštį 

2023 m. sausio 30 d. – 2023 m. kovo 12 d.  

(baigiamųjų kursų įžanginė sesija gali vykti ir kitu laiku) 

Perlaikymai po rudens semestro  nuolatinių ir 

ištęstinių studijų studentams, nemokamai pagal 

perlaikymo grafiką. 

2023 m. vasario 6 d. – 2023 m. vasario 18 d. 

Pavasario egzaminų sesija 
Pagal patvirtintą studijų grafiką priklausomai nuo studijų 

programos ir studijų formos iki birželio 18 d. 

Perlaikymai po pavasario semestro  nuolatinių ir 

ištęstinių studijų studentams, nemokamai pagal 

perlaikymo grafiką. 

2023 m. birželio 19 d. – 2023 m. liepos 1 d. 

Vasaros atostogos, praktikos pagal studijų grafiką 

nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, 

perlaikymai 

2023 m. birželio 19 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

 

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui, 

pavaduojanti direktorių                    Vitalija Bartuševičienė 

 

  

Parengė 

Agnė Gustienė 


