
 

PATVIRTINTA 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus  

2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-51 

 

INDIVIDUALIZUOTO STUDIJŲ PLANO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Individualizuoto studijų plano teikimo tvarkos aprašas nustato reikalavimus individualiam 

semestro studijų planui ir apibrėžia studijų pagal individualų studijų planą vykdymą. 

2. Pagrindinės sąvokos: 

2.1. Individualizuotas studijų planas – studento suderintus su Kolegija studijavimo poreikius 

atitinkantis planas, skirtas konkrečiam asmeniui studijuoti konkrečiame semestre ir 

konkrečioje studijų programoje. Plane specifikuojamas atsiskaitymų pobūdis ir laikas.  

2.2. Studijų programų kuratorius(-ė) – Kolegijos darbuotojas, besirūpinantis studentų 

dokumentacijos tvarkymu, sprendžiantis akademinius bei socialinius klausimus ir suteikiantis 

studentui reikalingą informaciją apie studijas. 

3. Studijuoti pagal individualizuotą studijų planą gali studentas(-ė), kuris(-i) turi specialiųjų 

studijavimo poreikių, įrodytų formaliais dokumentais.  

 

II. SKYRIUS 

STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORIAUS PAREIGOS IR TEISĖS 

 

4. Informuoti studentą apie atsakomybę susidaryti studijų planą. 

5. Pateikti studentui informaciją apie konkretaus semestro studijų modulius / studijų dalykus. 

6. Kontroliuoti studento individualizuoto plano sudarymo vykdymą. 

7. Informuoti Kolegijos Direktorių apie studento neįvykdytą priedermę susidaryti individualizuotą 

studijų planą. 

8. Teikti Kolegijos Direktoriui siūlymą neleisti studentui studijuoti, kol nesudarytas 

individualizuotas studijų planas. 

9. Teikti Kolegijos Direktoriaus tvirtinimui studento semestro individualizuotą studijų planą, jeigu 

šis planas suderintas su studijų programų kuratoriumi. 

 

III. SKYRIUS 

STUDENTO PAREIGOS IR TEISĖS 

10. Sudaryti individualizuotą studijų planą su studijų programų kuratoriumi  vėliausiai 7  dienos iki 

kiekvieno semestro pradžios.  

11. Kontaktuoti su studijų programų kuratoriumi individualizuoto studijų plano sudarymo metu.  



12. Prisiimti atsakomybę už individualizuoto studijų plano sudarymą. 

13. Prisiimti atsakomybę užpildyti ir laiku pristatyti visus privalomuosius studijavimą įrodančius 

dokumentus.  

14. Įsipareigoti vykdyti numatytas užduotis ir atsiskaitymus pagal kiekvieno semestre esančio studijų 

modulio / dalyko specifiką. 

15. Įvykdyti visas studijavimo užduotis, kurios turi būti atliktos iki konkrečių atsiskaitymų.  

16. Atvykimas tik į atsiskaitymus nelaikomas priežastimi užskaityti konkretaus studijų modulio / 

dalyko studijavimą.   

17. Atvykti į atsiskaitymus paskirtu laiku.  

18. Praktikumai negali būti keičiami teorinių darbų atlikimu, todėl juose privaloma dalyvauti gyvai 

(ne virtualiai); galimas individualus susitarimas su dėstytoju dėl praktikumų laiko keitimo.   

 

III. SKYRIUS 

INDIVIDUALIZUOTO STUDIJŲ PLANO SUDARYMO ORGANIZAVIMAS 

 

19. Individualizuotas studijų planas sudaromas tik vienam semestrui.  

20. Prašymai dėl studijavimo pagal individualizuotą studijų planą teikiami ne vėliau kaip 14 dienų 

iki kiekvieno semestro pradžios.   

21. Studentas teikia prašymą Kolegijos Direktoriui dėl galimybės studijuoti pagal individualizuotą 

studijų planą, nurodydamas studijų programą ir semestrą bei priežastis (1 priedas). 

22. Gavęs Kolegijos Direktoriaus pritarimą studijuoti pagal individualizuotą studijų planą studentas 

kreipiasi į studijų programų kuratorių ne vėliau kaip 7 dienos iki semestro pradžios.  

23. Studijų programų kuratorius pateikia studentui individualizuoto studijų plano formą, patvirtintą 

Kolegijos Direktoriaus (2 priedas).  

24. Studentas savarankiškai susidaro individualizuotų studijų planą, konsultuodamasis su studijų 

programos kuratoriumi.     

25. Parengtas individualizuotas studijų planas turi būti pasirašytas studento.  

26. Studijų programų kuratorius vizuoja sudarytą planą ir teikia jį galutinei peržiūrai bei tvirtinimui 

Kolegijos Studijų ir mokslo vadovei.   

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus  

2019 m. balandžio  d. įsakymu Nr. V- 

1 priedas 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
(Studento vardas, pavardė) 

____________________________________________________________________________________ 
(Katedra, Studijų programa, kursas) 

 

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos  

direktoriui dr. Aivarui Anužiui 

 

 

 

PRAŠYMAS  

DĖL INDIVIDUALIZUOTO STUDIJŲ PLANO SUDARYMO 

20.... m. ........................................ d. 

Kaunas 

 

Prašau leisti man nuo 20...m………………….....d…………………….(įrašyti reikiamą)   
                                                                                                        (data)                                  (rudens, pavasario) 
semestro iki 20 .......m.........................d. dėl…………………………………………………………… 

                                                                                                                              (nurodyti priežastį) 

sudaryti galimybę studijuoti pagal individualizuotą studijų planą. 

 

 

 

Studento Vardas, Pavardė, parašas 
..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktoriaus  

2019 m. balandžio  d. įsakymu Nr. V- 

2 priedas 

 

 

INDIVIDUALIZUOTO STUDIJŲ PLANO FORMA 

 

Studento  ................................................................................................ individualizuotas studijų planas  
                                                               (vardas, pavardė) 

nuo 20……m.………………………d...............................semestro iki 20…m………………….d.  
                                                                                          (rudens, pavasario) 

                    
Eil. 

Nr.  

Studijų modulio / 

dalyko pavadinimas bei 

kodas  

Kreditų 

skaičius 
 

Koliokviumo 

data  

Savarankiško darbo 

pristatymo data  

Egzamino 

data 

  

 

    

  
 

    

  

 

    

  
 

    

 

 

 

Studentas…………………………………………………………………. 
                                          Vardas, pavardė, parašas 

  
 
 

Individualizuotą studijų planą tikrino  

studijų programų kuratorius (-ė) ………………………………………………………… 
                                                             Vardas, pavardė, parašas 

 

SUDERINTA 

Kolegijos Studijų ir mokslo vadovė 

(Parašas) 

Prof. hab. dr. Vilma Žydžiūnaitė 

(Data) 

 

 

 

                                                                 

 

 

 


