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     PATVIRTINTA  

                                                     Vilniaus universiteto Verslo mokyklos tarybos 

                                                                          2020 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. (1.2 E) 280000-TPN-16 

                                                                          (Vilniaus universiteto Verslo mokyklos tarybos 

                                                                            2021 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. (1.2 E) 280000-TPN-9 

redakcija)    

 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO VERSLO MOKYKLOS  

KINIJOS RINKŲ (angl. China Track) MODULIO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Verslo mokyklos (toliau – VU VM) Kinijos rinkų (angl. China 

Track) modulio (toliau – Modulis) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Modulio organizavimo tvarką, kandidatų atrankos kriterijus bei kitas Modulio organizavimo sąlygas. 

2. Modulis organizuojamas bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Konfucijaus institutu 

(toliau – VU KI), modulį sudaro: 

2.1. kinų kalbos ir kultūros kursas (vykdomas VU KI); 

2.2. vieno semestro studijos VU VM partnerio universitete Kinijoje arba 2-4 savaičių 

trukmės vasaros stovykla Kinijoje. 

3. Modulio paskirtis – suteikti studijų programos Tarptautinis verslas lietuvių ir anglų 

kalbomis bei sesijomis (toliau – Tarptautinis verslas) ir studijų programos Verslo finansai studentams 

Kinijos rinkos, verslo ir kultūros ypatumų pažinimą, kurie lemia sėkmingą verslo vystymą 

bendradarbiaujant su Kinijos verslo partneriais ar sėkmingą verslo plėtrą į Kinijos rinkas.  

 

      II SKYRIUS 

KONKURSAS, SĄLYGOS IR ATRANKA 

 

4. Konkursas Modulio studijoms skelbiamas rudens semestrą, einamųjų metų lapkričio 15-

30 dienomis. Informacija apie konkursą ir kita aktuali informacija apie Modulį skelbiama VU VM 

svetainėje (http://www.vm.vu.lt/), taip pat gali būti skelbiama VU VM studentų atstovybės svetainėje 

(https://vm.vusa.lt/), VU VM socialinių tinklų Facebook ir  Instagram paskyrose. 

5. Konkurse gali dalyvauti 1-ojo kurso studijų programų Tarptautinis verslas ir Verslo 

finansai studentai, kurie nustatytais terminais VU VM Studijų tarnybai pateikė laisvos formos 

prašymą ir motyvacinį laišką Vilniaus universiteto Studijų informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS). 

6. VU VM direktoriaus įsakymu patvirtinta atrankos komisija suėjus prašymų ir motyvacinių 

laiškų pateikimo terminui, organizuoja motyvacinius pokalbius su kandidatais. 

7. Konkursui pasibaigus, iki einamųjų metų gruodžio 15 d. studentai informuojami apie 

susidariusią ar nesusidariusią Modulio grupę. 

8. Modulis organizuojamas, kai grupę sudaro ne mažiau 10-12 studentų ir ne daugiau kaip 

20 studentų.  

9. Kinų kalbos ir kultūros kursas vykdomas anglų – kinų kalbomis. 

10. Einamųjų metų gruodžio mėnesį VU VM informuoja VU KI apie susidariusią ar 

nesusidariusią grupę. 

 

III SKYRIUS 

STUDENTŲ MOBILUMAS 

 

11. Studentas, sėkmingai užbaigęs IV semestrų kinų kalbos ir kultūros kursą, turi teisę 

rinktis: VI semestrą studijuoti VU VM partnerio universitete Kinijoje arba vykti į 2-4 savaičių 

http://www.vm.vu.lt/)
https://vm.vusa.lt/
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trukmės vasaros stovyklą Kinijoje (po II kinų kalbos ir kultūros modulio studijų semestro studentai 

taip pat gali vykti į 2-4 savaičių trukmės vasaros stovyklą Kinijoje). 

12. V semestro viduryje iki einamųjų metų lapkričio 15 d. studentas VU VM tarptautinių 

mainų koordinatoriui pateikia laisvos formos prašymą VUSIS, vykti į Kinijos partnerių universitetą 

arba į vasaros stovyklą Kinijoje. III semestro studentai iki lapkričio 15 d. pateikia laisvos formos 

prašymą VUSIS vykti į vasaros stovyklą Kinijoje. 

13. VI semestro studijų dalykai yra suderinami su VU VM tarptautinių mainų 

koordinatoriaus pagalba, kreipiantis į Kinijos partnerių universitetą.  

 

IV SKYRIUS 

FINANSINĖS IŠVYKIMO SĄLYGOS 

 

14. Studentai VU VM partnerio universitete Kinijoje, į kurį vyksta, įmokos už studijas 

nemoka. Įmoka už studijas (jei studentas studijuoja valstybės nefinansuojamoje vietoje) studentas 

moka Vilniaus universitetui Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir 

išieškojimo tvarkos apraše nurodyta tvarka. 

15. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas Kinijoje studentai finansuoja patys. Išvykstantys 

studentai gali kreiptis dėl paskolų ir kitokios finansinės paramos į valstybinius ir privačius fondus 

savo studijų laikotarpiui užsienyje finansuoti. 

 

V SKYRIUS 

REZULTATŲ ĮSKAITYMAS 

 

16. Kinų kalbos ir kultūros kursas yra ne studijų programos dalykas už kurį kreditai nėra 

suteikiami. 

17. Išklausius kinų kalbos kursą, pasiektas kalbos lygis, studento prašymu, gali būti įrašomas 

į diplomo priedėlį. 

18. Už VU KI nustatytą mokestį studentai turės galimybę dalyvauti organizuojamame 

tarptautiniame HSK (kinų kalbos lygio nustatymo) egzamine, o sėkmingai egzaminą išlaikius bus 

išduodamas tarptautiniu lygmeniu pripažintas sertifikatas. 

19. Grįžus po studijų Kinijos partnerių universitete studentas turi kreiptis į  VU VM 

tarptautinių mainų koordinatorių dėl studijų rezultatų, gautų partnerių universitete, įskaitymo, 

pateikiant gautą pažymą apie studijų rezultatus. 

20. Visi gauti kokybiniai studijų pasiekimų įvertinimai (pažymiai) ir kiekybiniai įvertinimai 

(kreditai) įskaitomi ir įrašomi diplomo priedelyje nekonvertuojant studijų pasiekimų įvertinimų 

(pažymių) į Vilniaus universiteto vertinimo sistemą. Dėl gautų kokybinių ir kiekybinių įvertinimų 

konvertavimo studentas turi teisę kreiptis į VU VM tarptautinių mainų koordinatorių, kuris atlieka 

studento nurodytų kokybinių studijų pasiekimų įvertinimų (pažymių) konvertavimą. 

21. Jei studentas neįvykdo numatytų įsipareigojimų ir neperlaiko egzaminų universitete į 

kurį buvo išvykęs, grįžęs skolas ir akademines skolas turi likviduoti VU VM nustatyta tvarka.  

22. Sudarant pažangumo eilę, pirmąjį semestrą po grįžimo studentas reitinguojamas pagal 

paskutinio VU VM studijuoto semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Aprašas įsigalioja nuo patvirtinimo VU VM taryboje dienos. 

24. Šie Aprašo punktai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami VU VM tarybos 

nutarimu. Tokiu atveju tvirtinama nauja šio Aprašo redakcija. 


