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VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO FAKULTETO 

IŠANKSTINĖS SESIJOS LAIKYMO TVARKA 

 

1. Vilniaus universiteto Kauno fakulteto (toliau – VU KnF) išankstinės sesijos organizavimo 

tvarka (toliau Tvarka) galioja VU KnF bakalauro, magistrantūros studentams ir papildomųjų 

studijų klausytojams, kurie dėl svarbių priežasčių (vykstama dirbti į užsienį, atliekama 

praktika ar savanoriška veikla užsienyje, kt.) pageidauja egzaminus laikyti anksčiau nei jie 

numatyti egzaminų sesijos tvarkaraštyje.  

2. Tvarka nenumato išankstinės praktikos atlikimo tvarkos, baigiamojo darbo gynimo, 

baigiamojo egzamino laikymo ir baigiamojo kurso studentų išankstinės sesijos tvarkos. 

3. Studentas ar klausytojas, pageidaujantis laikyti egzaminą (-us) išankstines sesijos metu ir iki 

išankstines sesijos tvarkaraštyje numatytos egzamino (-ų) datos neišklausęs viso dalyko (ar 

modulio), įsipareigoja iki egzamino likusią dalyko (ar modulio) medžiagą išstudijuoti 

savarankiškai ir per išankstinę sesiją atsiskaityti už visą dalyką (ar modulį). 

4. Išankstine sesija organizuojama per paskutines dvi semestro užsiėmimų savaites. Išankstinės 

sesijos metu perlaikymai nėra organizuojami. Neišlaikęs egzamino išankstinės sesijos metu, 

studentas ar klausytojas  turi teisę jį perlaikyti per dvi pirmąsias kito semestro savaites, t. y. 

egzaminų perlaikymų metu. 

5. Išankstinės sesijos metu egzaminai gali būti organizuojami kiekvieną dieną, išskyrus 

sekmadienį. 

6. Studentas ar  klausytojas, pageidaujantis laikyti egzaminus išankstines sesijos metu, privalo 

pateikti prašymą dėl išankstinės sesijos ir išankstinės sesijos priežastį pagrindžiančius 

dokumentus (darbo arba praktikos sutartį; kvietimą savanoriauti, kt.) Studijų skyriui ne vėliau 

kaip gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir gegužės 1 d. (pavasario semestre). Prašyme taip pat 

pateikiamas suderintas su dalykų (modulių) dėstytojais išankstinės sesijos tvarkaraštis, kuris 

turi atitikti 2, 3, 4 punkto sąlygas.  

7. Nepateikus prašymo ir pagrindžiančių dokumentų iki 6 punkte nustatyto termino, studento ar 

klausytojo prašymas dėl išankstinės sesijos nesvarstomas.  

8. Administracijos sprendimas dėl leidimo laikyti egzaminus išankstinės sesijos metu priimamas 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo 

dienos. Priėmus teigiamą sprendimą dėl leidimo laikyti išankstinę sesiją, parengiami 

žiniaraščiai pagal prašyme nurodytą išankstinės sesijos tvarkaraštį. 

9. Išimties tvarka administracija gali svarstyti studijuojančiojo prašymą dėl išankstinės sesijos, 

netenkinančios 4 punkto sąlygos. 

10. Išankstinės sesijos tvarkaraštis tinklapyje neskelbiamas.  

 

 


