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DALYKŲ (MODULIŲ) EGZAMINŲ LAIKYMO EKSTERNO STATUSU 
IR DALYKO KARTOJIMO TVARKA  

 

Pasibaigus dalyko (modulio) egzamino perlaikymo terminui ir turint ne daugiau kaip 15 studijų kreditų apimties 
skolų arba akademinių skolų, studentas gali: 

1. Kartoti dalyko (modulio) studijas. 

1.1. Studentas gali kartoti visus dalykus (modulius), tačiau tik pasirenkam ieji dalykai (moduliai) ir 
bendrauniversitetiniai dalykai gali būti keičiami kitais dalykais (moduliais).  

1.2. Jei dalykas (modulis) nebedėstomas, tai studijų programos, kurioje studentas studijuoja, komitetas pasiūlo 
dalyką (modulį), kuriuo gali būti pakeistas nebedėstomas dalykas (modulis). 

1.3. Dalyko (modulio) kartojimo kaina lygi vieno studijų kredito kainai, padaugintai iš dalyko (modulio) kreditų 
skaičiaus. Įmoka už dalyko (modulio) kartojimą sumokama iki semestro, kuriame dėstomas dalykas 
(modulis), pirmojo mėnesio pabaigos. 

2. Perlaikyti dalyką (modulį) eksterno statusu.  

2.1. Eksterno statusu studentas gali laikyti visų studijų programos dalykų (modulių) egzaminus, išskyrus šiuos 
dalykus (modulius): Bendrųjų universitetinių studijų dalykas (modulis); Kursinis darbas / Mokslo tiriamasis 
darbas; Profesinė praktika; Bakalauro baigiamasis darbas; Baigiamasis egzaminas; Baigiamasis darbo 
projektas; Magistro baigiamasis darbas. 

2.2. Studijų dalykų (modulių) egzaminų laikymas eksternu organizuojamas rudens semestre per pirmas dvi 
lapkričio savaites, pavasario semestre per pirmas dvi balandžio savaites.  

2.3. Dalykų – Baigiamojo darbo projektas II ir Kursinis darbas / Mokslo tiriamasis darbas – atveju, perlaikymo 
eksterno statusu galimybė taikoma tik paskutiniame studijų semestre, suderinus su studijų programos 
komiteto vadovu. Baigiamojo darbo projektas II negali būti ginamas, kol neapgintas Baigiamojo darbo 
projektas I. 

2.4. Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio studijų semestro galutiniam egzaminų 
perlaikymo terminui ir (ar) paskutinio studijų semestro galutiniam egzaminų terminui, turintiems ne daugiau 
kaip 15 kreditų apimties skolų ir (arba) akademinių skolų, Fakulteto dekanas gali leisti atitinkamus dalykus 
(modulius) dar vieną kartą perlaikyti eksterno statusu iki baigiamųjų darbų gynimo (baigiamųjų egzaminų 
laikymo) pradžios. 

2.5. Dalyko (modulio) egzaminui eksterno statusu studentas pasiruošia savarankiškai. Egzamino metu 
studentas atsiskaito už visas dalyko (modulio) apraše numatytas įgyti kompetencijas ir siekinius. Eksterno 
egzamino reikalavimai konkretaus dalyko (modulio) atveju pateikiami dalyko (modulio) apraše. 

2.6. Neišlaikius egzamino eksterno statusu, studentas gauna akademinę skolą ir turi kartoti dalyką (modulį). 
Paskutinio semestro metu eksterno statusu dalyko (modulio) egzamino neišlaikęs studentas stabdo 
studijas ir laiko egzaminą laisvo klausytojo pagrindu.  

2.7. Egzamino eksterno statusu kaina lygi 25 proc. dalyko (modulio) kainos. Įmoką už dalyko (modulio) laikymą 
eksterno statusu studentas turi sumokėti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki egzamino. 

2.8. Keičiant dalyko (modulio) dėstytoją dėl nuo studento nepriklausančių priežasčių, dalykas (modulis) gali 
būti laikomas eksterno būdu, kitais atvejais studentas turi kartoti dalyką (modulį). 


