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VILNIAUS VERSLO KOLEGIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS STUDENTAMS
1. Vilniaus verslo kolegijos (toliau – Kolegijos) vidaus tvarkos taisyklės
studentams parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos
Statutu, sutartimi, pasirašyta visam studijų laikotarpiui tarp Kolegijos ir studento, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, nutarimais ir kitais norminiais aktais.
2. Vadovaujantis šių taisyklių 1 punktu, Kolegija savarankiškai nustato studijų ir
vidaus tvarką, reglamentuoja veiklą ir Kolegijos studentų pareigas, atsakomybę ir elgesio normas.
3. Kolegijos studentams paskaitų, praktinių užsiėmimų lankymas privalomas.
Užsiėmimų lankomumas yra sudėtinė visų dėstomų dalykų galutinio įvertinimo (egzamino) dalis.
Paskaitų ir pratybų praleidimas, ilgesnis nei dešimt studijų dienų, turi būti pateisintas
(nedarbingumo lapelis, pažyma iš gydymo įstaigos, paaiškinimas raštu), įvardinant realias priežastis
(asmeninėmis problemomis, nenumatytomis aplinkybėmis ir pan.).
4. Studentai į užsiėmimus turi atvykti studijų tvarkaraštyje nustatytu laiku.
5. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu kategoriškai draudžiama naudotis
mobiliaisiais telefonais, be pateisinamos priežasties išeidinėti iš auditorijos, tarpusavio pokalbiais,
replikomis ir kitais veiksmais trukdyti dėstytojo ir grupės darbui. Nesilaikančius šios tvarkos
studentus dėstytojas turi teisę pašalinti iš auditorijos ir pranešti apie tai administracijai.
6. Studentai privalo vykdyti dėstytojų nurodymus paskaitų ir praktinių užsiėmimų
metu, laiku atlikti ir atsiskaityti už namų užduotis, referatus, projektus ir kitus darbus, susijusius su
studijų programos bei konkretaus dalyko programa.
7. Studijos ir bendravimas Kolegijoje grindžiamas pagarba, savitarpio supratimu ir
tolerancija, elgesio ir etikos normų laikymusi tarp dėstytojų, studentų ir administracijos. Kolegijos
studentai privalo laikytis Bendrosios ir akademinės etikos kodekso reikalavimų.
8. Studentams privaloma vykdyti Kolegijos vadovybės, savivaldos institucijų
(Akademinės tarybos, Studentų atstovybės) nutarimus bei potvarkius.
9. Kolegijos studentai privalo administracijos nustatytu laiku likviduoti
akademinius įsiskolinimus ir susimokėti už studijas. Nepaisantys šios tvarkos ir nepateikiantys
pateisinamų priežasčių studentai, po perspėjimo, gali būti direktoriaus įsakymu pašalinti iš
Kolegijos, negrąžinant įmokų už studijas.
10. Studentai materialiai atsako už Kolegijai padarytą materialinę ir moralinę žalą.
11. Studentams, nesilaikantiems Kolegijos vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių,
skiriamos šios nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, šalinimas iš Kolegijos,
negrąžinant įmokų už studijas.
12. Grubiai ir nuolat pažeidinėjant (pažeidus) Kolegijos vidaus tvarkos ir elgesio
taisykles, viešai žeminant Kolegijos vardą, taip pat pažeidę Lietuvos Respublikos Baudžiamąjį,
Administracinį ar Civilinį kodeksą studentai, direktoriaus įsakymu gali būti šalinami iš Kolegijos,
negrąžinant studijų įmokos ir netaikant 12 punkto.
13. Kiekvienas studentas savo parašu sutartyje patvirtina įsipareigojimą laikytis
Kolegijos vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių.
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