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DĖL LR MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ
Lietuvos studentų sąjunga, vienintelė organizacija atstovaujanti studentams nacionaliniu
lygmeniu, siūlo Lietuvos universitetų rektorių konferencijai apsvarstyti galimą Lietuvos
Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimą.
Šiuo metu LR Mokslo ir studijų įstatyme mažai apibrėžtos arba išvis neapibrėžtos
išlyginamosios ir papildomos studijos, kurias vykdo universitetai. Studijos dažniausiai būna skirtos
kolegijų absolventams siekiantiems studijuoti magistro studijose, tačiau neturintiems reikalaujamų
žinių ar gebėjimų, kurias suteikia išlyginamosios papildomos studijos.
Šiuo metu priėmimas ir studijų organizavimas visuose universitetuose vyksta vadovaujantis
vidinėmis nustatytomis tvarkomis. Studijos dažniausiai būna mokamos ir niekaip neatliepia
studento baigusio kolegiją studijų rezultatų ir pasiekimų.
Atsižvelgę į esamą situaciją siūlome papildyti 50-ą LR Mokslo ir studijų įstatymo straipsnį,
sudarant studentams galimybę išlyginamosiose ar papildomose studijose studijuoti valstybės
finansuojamoje vietoje.
Siūlome dėstyti 50-ą straipsnį taip:
50 straipsnis. Dalinės studijos, jų rezultatų įskaitymas ir studentų priėmimas
1. Dalinės studijos yra studento mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių
bei gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu.
2. Aukštosiose mokyklose įskaitomi:
1) studentų dalinių studijų užsienio valstybės aukštojoje mokykloje rezultatai, jei ši mokykla
yra pripažinta tos valstybės įstatymų nustatyta tvarka;
2) Lietuvos aukštosios mokyklos studentų dalinių studijų kitoje to paties ar kito tipo
Lietuvos aukštojoje mokykloje rezultatai;
3) Lietuvos aukštosios mokyklos studentų dalinių studijų pagal kitą tos pačios aukštosios
mokyklos studijų programą rezultatai.
3. Dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatai įskaitomi Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka.
4. Studentas kolegijoje baigęs universiteto pripažįstamą studijų programą ir siekdamas tęsti
studijas magistro pakopoje, atsižvelgiant į jo studijų rezultatus kolegijoje, gali studijuoti
dalinėse studijose valstybės finansuojamoje vietoje LR Švietimo ir mokslo ministerijos
nustatyta tvarka.
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