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ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BAKALAURO STUDIJŲ 
IŠANKSTINĖS SESIJOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

1. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – ISM) bakalauro studijų išankstinės sesijos organizavimo 
tvarka (toliau – Tvarka) galioja studijuojantiesiems ISM bakalauro studijose, kurie pageidauja egzaminus laikyti 
anksčiau nei jie numatyti egzaminų sesijos tvarkaraštyje.  

2. Studijuojantysis, pageidaujantis laikyti egzaminą (-us) išankstinės sesijos metu ir iki išankstinės sesijos 
tvarkaraštyje numatytos egzamino (-ų) datos neišklausęs viso kurso, įsipareigoja iki egzamino likusią kurso 
medžiagą išnagrinėti savarankiškai ir atsiskaityti už visą kursą.  

3. Išankstinė sesija organizuojama paskutines dvi semestro užsiėmimų savaites. Išankstinės sesijos metu 
perlaikymai nėra organizuojami. Neišlaikius egzamino išankstinės sesijos metu, studijuojantysis turi teisę jį 
perlaikyti egzaminų sesijos tvarkaraštyje numatytu laiku.  

4. Išankstinės sesijos metu gali būti organizuojami tik tie egzaminai, kurie egzaminų sesijos tvarkaraštyje 
pavasario semestre numatyti po birželio 1 d., o rudens semestre – po sausio 1 d.  

5. Išankstinės sesijos metu studijuojančiajam egzaminai gali būti organizuojami keli egzaminai per dieną kiekvieną 
dieną.   

6. Išankstinės sesijos metu egzaminus laikyti gali studijuojantieji, išvykstantys į stažuotes, projektus, darbui ar 
savanoriškai veiklai į užsienį, išvykstantys ar atvykstantys pagal mainų programas, baigiamojo kurso studentai, 
besiginantys baigiamuosius darbus einamojo semestro metu.  

7. Išankstinės sesijos metu egzaminų laikyti neleidžiama studijuojantiesiems, kurie turi finansinių įsiskolinimų ISM.  

8. Studijuojantysis, pageidaujantis laikyti egzaminus išankstinės sesijos metu, privalo pateikti prašymą ir jį 
pagrindžiančius dokumentus Studijų skyriui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki išankstinės sesijos pradžios. 
Nepateikus prašymo per nustatytą terminą, studijuojančiajam neleidžiama laikyti egzaminų išankstinės sesijos 
metu.  

9. Atsakymas studijuojančiajam dėl leidimo laikyti egzaminus išankstinės sesijos pateikiamas ne vėliau kaip per 14 
dienų. 

10. Studijuojantieji, pageidaujantys egzaminą (-us) laikyti išankstinės sesijos metu, iki išankstinės egzaminų sesijos 
pradžios privalo sumokėti už kiekvieną išankstinės sesijos egzaminą po 150 EUR. Mokestis už kiekvieną 
egzaminą, laikomą išankstinės sesijos metu, mokamas pagal Studijuojančiajam pateiktą sąskaitą. 

11. Nuo mokesčio už išankstinės sesijos egzaminus atleidžiami: 

11.1. Studijuojantieji, atvykę pagal mainų programas, rudens semestro metu;  

11.2. Studijuojantieji, išvykstantys pagal mainų programas, kai priimančioje institucijoje akademinis laikotarpis 

prasideda anksčiau nei ISM;  

11.3. Baigiamojo kurso studentai, einamojo semestro metu rengiantys baigiamąjį darbą;  

11.4. Studijuojantieji, negalintys egzamine dalyvauti dėl atstovavimo ISM universitetui. 

 

 


