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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Studijų sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta tarp Vilniaus kolegijos (toliau – Kolegija) ir asmens, 

kurio duomenys yra nurodyti Sutarties Specialiosios dalies 2 punkte (toliau – Studentas), dėl studijų 

Kolegijoje. Toliau šioje Sutartyje Kolegija ir Studentas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. 
2. Sutartis nustato Studento studijų sąlygas ir tvarką, Šalių įsipareigojimus, Sutarties galiojimo ir 

nutraukimo sąlygas bei mokėjimo už studijas sąlygas. Tais atvejais, kai ši Sutartis nereguliuoja su Studento 

studijomis Kolegijoje susijusių klausimų, taikomas Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (toliau – 
Mokslo ir studijų įstatymas), kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, Kolegijos statutas, Kolegijos studijų tvarka 

ir kiti nustatyta tvarka patvirtinti Kolegijos teisės aktai. 

3. Ši sutartis sudaroma visam studijų pagal Kolegijos parengtą ir nustatyta tvarka patvirtintą studijų 
programą, įregistruotą Studijų ir mokymo programų registre, laikotarpiui. 

 

II. KOLEGIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
4. Kolegija įsipareigoja: 
4.1. sudaryti Studentui sąlygas įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą pagal Sutarties Specialiojoje dalyje 

nurodytą studijų programą; 

4.2. užtikrinti studijų pagal studijuojamą programą kokybę; 
4.3. Studentui, baigusiam visą studijų programą ir už ją visiškai atsiskaičius, suteikti atitinkamos 

studijų krypčių grupės profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją bei išduoti 

profesinio bakalauro diplomą ir diplomo priedėlį; 
4.4. nebaigusiam studijų programos Studentui jo pageidavimu išduoti valstybine kalba studijų 

pažymėjimą apie studijuotus dalykus ir jų įvertinimus; 

4.5. mokėti Studentui stipendijas Kolegijos nustatyta tvarka; 

4.6. užtikrinti, kad studijas reglamentuojantys Kolegijos teisės aktai būtų viešai skelbiami Kolegijos 
tinklalapyje www.viko.lt; 

4.7. suteikti Studentui Kolegijos studentų elektroninio pašto dėžutę ir siųsti į ją visą su Studento 

studijomis susijusią informaciją; 
4.8. tvarkyti Studento asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Kolegijos teisės aktų reglamentuojančių asmens 
duomenų tvarkymą reikalavimus; 

4.9. vykdyti kitus Kolegijos statute ir kituose Kolegijos teisės aktuose nustatytus  įsipareigojimus. 

III. STUDENTO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5. Studentas įsipareigoja: 
5.1.  savarankiškai susipažinti su Kolegijos tinklalapyje paskelbtais teisės aktais, reglamentuojančiais 

studijas, ir studijų metu sekti jų pasikeitimus; 

5.2.  vykdyti studijų programoje nustatytus reikalavimus; 

5.3. laikytis šios Sutarties, Kolegijos statuto, Kolegijos akademinės etikos kodekso ir kitų Kolegijos 
ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų; 

5.4. laiku ir tinkamai, vadovaudamasi Sutartimi ir Kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo 

tvarkos aprašu, vykdyti finansinius įsipareigojimus Kolegijai; 
5.5. per 3 darbo dienas informuoti Kolegijos fakulteto, kuriame studijuoja, studijų skyrių apie šioje 

Sutartyje nurodytų jo kontaktinių duomenų (adreso, telefono, asmeninio elektroninio pašto ir kt.) pasikeitimą; 

http://www.viko.lt/
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5.6. visą studijų laikotarpį reguliariai tikrinti ir naudotis Kolegijos studentų elektroninio pašto dėžute. 
Studentas, nevykdantis šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų ir kad Kolegija dėl 

to pažeidė Sutartį; 

5.7. suteikti Kolegijai visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui neišimtinę licenciją viešai 

skelbti Kolegijos internetinėse duomenų bazėse ir pagal Kolegijoje nustatytą tvarką Lietuvos mokslo ir studijų 
elektroninių dokumentų informacinės sistemos talpykloje studijų darbus, Studento sukurtus jam tiesiogiai 

atliekant pareigas, nustatytas studijų procesą Kolegijoje reglamentuojančių teisės aktų; 

5.8. baigęs studijų programą arba dėl kitų priežasčių netekęs studento statuso, Kolegijoje nustatyta 
tvarka visiškai atsiskaityti su Kolegijos padaliniais. Studentui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Kolegija turi 

teisę sustabdyti Sutarties 4.3 ir 4.4 punktuose nustatytų įsipareigojimų vykdymą tol, kol Studentas neįvykdys 

šiame punkte nustatyto įsipareigojimo; 
5.9. vykdyti kitus Kolegijos statute ir kituose Kolegijos teisės aktuose nustatytus  įsipareigojimus. 

 

IV. MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS 

 
6. Studentui, gavusiam valstybės finansavimą studijoms, studijų kaina apmokama valstybės biudžeto 

lėšomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje studijų vietoje, Mokslo ir studijų įstatymo 
nustatyta tvarka po vienerių studijų metų gali netekti valstybės finansavimo studijoms. Valstybės finansavimo 

studijoms netekęs Studentas už studijas turi mokėti jo priėmimo metais Kolegijos patvirtintose studentų 

priėmimo taisyklėse nustatytą studijų kainą, nurodytą Sutarties Specialiosios dalies 9 punkte. 

8.  Studentas, kurio studijas finansuoja valstybė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – 
Vyriausybė)  nustatytais atvejais ir tvarka turi teisę keisti studijų programą ir studijų formą tos pačios studijų 

krypties studijų grupėje, neprarasdamas likusios valstybinio studijų finansavimo dalies, ne didesnės negu tos 

studijų programos norminė studijų kaina. 
9.  Studentas, studijavęs valstybės finansuojamoje studijų vietoje arba gavęs studijų stipendiją, 

pašalintas iš Kolegijos arba nutraukęs studijas, Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka privalo į valstybės 

biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį. 
Už laiku negrąžintas lėšas ar likusią negrąžintą jų dalį Vyriausybės įgaliota institucija skaičiuoja delspinigius 

– 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną. 
10.  Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, moka Kolegijos nustatytą studijų kainą, 

kurios dydis pateiktas Sutarties Specialiosios dalies 9 punkte. Studijų kaina į mokėjimo kvite 
(https://www.viko.lt/studentams/finansine-informacija/studiju-imokos/studiju-imoku-mokejimo-kvitai/) 

nurodytą Kolegijos sąskaitą turi būti sumokama: už rudens semestrą – iki rugsėjo 30 d., už pavasario – iki 

vasario 28 d. Kai studijų kainą už Studentą sumoka kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodomas 

Studento vardas, pavardė, asmens kodas. 
11. Studentui, studijuojančiam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, Vyriausybės nustatyta 

tvarka ir dydžiu gali būti kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina (studijų kainos 

dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina). Studentų, kuriems kompensuojama studijų kaina ar kainos dalis, 
eilės pagal studijų kryptis sudaromos Kolegijos nustatyta tvarka. 

12.  Kolegijoje atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą Kolegijos nustatyta tvarka užima 

geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės 

nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme nustatytus 
gero mokymosi kriterijus (išskyrus Mokslo ir studijų įstatyme nustatytus atvejus, kai valstybės finansavimas 

studijoms neskiriamas ir studijų kaina nekompensuojama).  

13.  Studentui, studijuojančiam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, Vyriausybės nustatyta 
tvarka gali būti skirta studijų stipendija. Tuo atveju, kai Studento prašymu Valstybinis studijų fondas studijų 

stipendiją perveda į Kolegijos sąskaitą, Sutarties 10 punkte nurodyta tvarka taikoma tik studijų kainos daliai 

(nuolatinių studijų – ............. Eur, ištęstinių studijų – ............. Eur), viršijančiai skirtos studijų stipendijos dydį, 
sumokėti. Jei Studentui, kurio prašymu Valstybinis studijų fondas studijų stipendiją perveda į Kolegijos 

sąskaitą, studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas, likusią mokėtiną studijų kainos dalį Studentas moka 

vadovaudamasis šios sutarties 10 punkte nurodyta tvarka. 

14.  Studentas, planuojantis gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti, turi ne vėliau 
kaip per 14 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios apie tai pranešti atitinkamo Kolegijos fakulteto studijų 

skyriui, bei pateikti prašymą Kolegijos fakulteto dekanui dėl studijų kainos mokėjimo atidėjimo. 

15.  Studentas už dalyko (modulio) kartojimą privalo sumokėti papildomą įmoką, kuri yra lygi vieno 
kredito kainos, nurodytos Sutarties Specialiosios dalies 10 punkte, ir kartojamo dalyko (modulio) kreditų 



3 
 
skaičiaus sandaugai. Šią įmoką privaloma sumokėti ne vėliau kaip iki semestro, kuriame dėstomas norimas 
kartoti dalykas (modulis), pirmojo mėnesio pabaigos. 

16. Vadovaujantis Kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu, gavus Studento 

prašymą, gali būti keičiami studijų kainos mokėjimo terminai ir dydis. 

17.  Nutraukusio studijas arba pašalinto iš Kolegijos Studento studijų kainos mokėjimą ar grąžinimą 
reglamentuoja Kolegijos studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys.  

19. Sutartis sudaroma pasirašant ją rašytine arba elektronine forma. Sutarties sudarymas elektronine 
forma yra prilyginamas Sutarties sudarymui rašytine forma. 

20.  Sutartis pasibaigia: 

20.1. išdavus Studentui profesinio bakalauro diplomą ir diplomo priedėlį; 

20.2. nutraukus ją Sutarties 21 ir 22 punktuose nustatytais atvejais. 
21.  Studentas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį raštu įspėjęs Kolegiją ne mažiau kaip prieš 5 

(penkias) kalendorines dienas. 

22.  Kolegija turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį raštu įspėjusi Studentą ne mažiau kaip prieš 5 
(penkias) kalendorines dienas: 

22.1. jei Studentas šalinamas iš Kolegijos Studijų tvarkoje nustatytais atvejais; 

22.2. jei Studentas pateikė tikrovės neatitinkančius ar klaidinančius duomenis, informaciją ar 

dokumentus, dėl ko ši Sutartis negalėjo būti sudaryta, vykdoma ar įvykdyta. 
23.  Studentui, keičiant studijų finansavimo pobūdį, studijų programą, studijų formą, ar kitais Kolegijos 

nustatytais atvejais, Sutarties sąlygos Šalims susitarus turi būti keičiamos. Sutarties pakeitimai ir (ar) 

papildymai įforminami atskiru dokumentu (susitarimu pakeisti Sutarties Specialiąją dalį), kuris yra 
neatskiriama Sutarties dalis. 

24.  Sutarties pasikeitimas ar nutraukimas neatleidžia Studento nuo Sutarties pagrindu kylančių 

finansinių ir kitų įsipareigojimų Kolegijai įvykdymo. Studentui nevykdant finansinių įsipareigojimų, Kolegija 
turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka juos išieškoti. 

25.  Visą studijų Kolegijoje laikotarpį su studijų procesu susijusi informacija Studentui bus siunčiama 

tik į Kolegijos Studentui suteiktą elektroninio pašto dėžutę. Informacijos siuntimas Studentui šiame punkte 

nustatyta tvarka laikomas tinkamu Studento informavimu. 
26.  Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu. Šalims neišsprendus ginčo per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme, o tais atvejais, 

kai pagal įstatymus ginčo sprendimas teismingas apygardos teismui – Vilniaus apygardos teisme. 
27.  Kolegija yra Studento asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas bei tvarko šiuos duomenis 

vadovaudamasi 4.8 punkte nurodytais teisės aktais.  

28. Kolegija tvarko šiuos Studento asmens ir kitus duomenis studijų proceso administravimo tikslu: 
vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, lytis, 

gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pilietybė, šeimyninė padėtis, darbo 

stažas, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei), darbingumo lygis procentais, karinė 

tarnyba, išsilavinimo duomenys (baigtos mokyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis ir kt.), 
duomenys apie asmens studijas (studijų forma, fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, studijų rūšis, 

finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir metai, studento pažymėjimo numeris, išklausyti dalykai, atsiskaitymų 

forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai, studijų pradžios ir pabaigos data ir kt.), Studentui suteikti 
identifikaciniai numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmokos ir (ar) išmokos, jų dydis ir datos, Studentui 

išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo ar išdavimo data 

29. Studentas, pasirašydamas šią Sutartį, sutinka, kad Kolegija, vadovaudamasi teisės aktų 

reikalavimais, tvarkytų Sutarties 28 punkte nurodytus jo asmens duomenis Sutarties 28 punkte nurodytu tikslu. 
30. Studentas sutinka, kad Kolegija kreiptųsi į trečiuosius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant, VĮ 

Registrų centrą, Lietuvos komercinius bankus ir skolų išieškojimo bendroves) dėl informacijos apie Studentą 

gavimo, patikrinimo ar skolų išieškojimo. 
31.  Studentas patvirtina, kad Sutarties pasirašymo metu pateikė teisingus savo asmens duomenis ir kad 

vėliau keisdamas ar pildydamas duomenis apie save pateiks tik teisingus duomenis. Už nuostolius, atsiradusių 

dėl klaidingų duomenų pateikimą, atsakingas Studentas. 
32. Kolegija, įpareigota Lietuvos Respublikos įstatymų, stebi absolventų karjeros rodiklius ir 5 metus 

nuo studijų baigimo dienos absolvento nurodytu elektroninio pašto adresu renka grįžtamąjį ryšį apie 

absolvento karjerą. 
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33. Studentas ir Kolegija susitaria, kad visi studijų darbai ir visos turtinės autorinės teisės į juos 
(įskaitant, bet neapsiribojant, teisę atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; teisę išleisti kūrinį; teisę versti 

kūrinį; teisė adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; teisę platinti kūrinio originalą ar jo 

kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat 

importuojant, eksportuojant; teisę viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; teisę viešai atlikti kūrinį bet kokiais 
būdais ir priemonėmis; teisę transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai 

prieinamu kompiuterių tinklais (internete)) ir bet kokias pramonines teises į studijų darbus, priklauso Kolegijai 

studijų metu ir 5 metus po studijų pabaigos, jei šie studijų darbai buvo sukurti Kolegijoje studijų proceso metu 
naudojantis jos patirtimi, technologija, finansine parama, infrastruktūra, medžiagomis ir (arba) įranga, išskyrus 

kai Studentas ir Kolegija susitaria kitaip. 

34.  Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialioji dalis, Sutarties Bendroji dalis ir Sutarties pakeitimai ir 
papildymai. 

35.  Sutartis, išskyrus elektronine forma sudaromas sutartis, sudaroma dviem vienodą teisinę galią 

turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Elektronine forma sudaryta Sutartis saugoma Kolegijos 

informacinėje sistemoje ir Studento asmens byloje. 
36.  Studentas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad su Sutarties sąlygomis susipažino ir įsipareigoja 

laikytis Sutarties. 

 

VI. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI 

 

       Vilniaus kolegijos atstovas                                                                 Studentas  

      ________________________                                    _______________________ 
                   (pareigos, vardas, pavardė)                                                                                             (vardas, pavardė)  

 

A. V. ________________________                                   _______________________ 
                               (parašas)                                                                                                                   (parašas) 

                                           
 

 


