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DALYKO STUDIJAVIMO EKSTERNU TVARKA 

BAKALAURO STUDIJOS 

1. ISM vadybos ir ekonomikos universitete organizuojamos dalykų studijos eksternu. 

2. Studentas, studijuojantis dalyką eksternu, dalyko medžiagą studijuoja savarankiškai, tačiau turi 

teisę į dvi konsultacijas su dalyką dėstančiu dėstytoju akivaizdiniu būdu. Konsultacijų poreikį 

inicijuoja studentas ir suderina konsultacijų datas su dalyką dėstančiu dėstytoju. Kiekvienos 

konsultacijos trukmė yra 2 akademinės valandos. 

3. Studentai, studijuodami dalyką eksternu moka to dalyko apimtį kreditais atitinkantį mokestį už 

papildomas studijų paslaugas pagal kiekvienam akademiniam laikotarpiui ISM patvirtintą 

papildomų studijų paslaugų kredito kainą. 

4. Studijuoti dalyką eksternu turi teisę: 

 paskutiniame (baigiamajame) studijų semestre studijuojantys studentai turintys ne 

daugiau nei dvi akademines skolas, jei dalykas (-ai), kurio (-ių) akademinę skolą turi 

studentas, tą semestrą nedėstomas (-i) akivaizdiniu būdu. 

 ketvirtame kurse nebaigiamajame studijų semestre studijuojantys studentai, turintys 

dalyko akademinę skolą, jei dalykas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 

nebedėstomas (ir / ar nebus dėstomas ateityje) akivaizdiniu būdu. 

5. Vieno studijų semestro laikotarpiu studentui studijuoti eksternu galima ne daugiau nei du 

studijų dalykus. 

6. Studentai, turintys teisę ir norintys studijuoti dalyką eksternu, turi pateikti prašymą studijų 

skyriui ne vėliau nei likus savaitei iki atitinkamo semestro pradžios. Studento pašymą 

studijuoti dalyką eksternu tvirtina akademinių reikalų prodekanas. 

7. Akademinių reikalų prodekanas per pirmąją studijų semestro savaitę parengia dalykų, kurių 

studijos bus organizuojamos eksternu semestro eigoje, sąrašą.  

8. Studentas, kuriam buvo leista studijuoti dalyką eksternu, turi susisiekti su dalyką dėstančiu 

dėstytoju per antrąją semestro savaitę. 

9. Dalyko studijos eksternu baigiamos egzaminu, kurio datą ir laiką nustato studijų skyrius. 

Egzamino užduotis parengia atsakingas dėstytojas. 

10. Jei galutinis dalyko įvertinimas yra neigiamas (mažiau nei 5), studentas turi teisę į vieną 

perlaikymą, kurio datą ir laiką nustato studijų skyrius.  

11. Jei po perlaikymo galutinis dalyko įvertinimas yra neigiamas, dalyko akademinė skola gali būti 

likviduota ne anksčiau kaip kitą semestrą. Semestro eigoje studijuoti tą patį dalyką eksternu 

galima tik vieną kartą. 

12. Eksternu negali būti organizuojamos dalyko, kuris tą semestrą dėstomas ISM Vadybos ir 

ekonomikos universitete akivaizdiniu būdu, studijos. 

 


