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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ VIENERIŲ STUDIJŲ METŲ STUDIJŲ 

REZULTATŲ PALYGINIMO IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ 

PERSKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
                                          I SKYRIUS 

                                           BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Marijampolės kolegijos studentų vienerių studijų metų studijų rezultatų palyginimo ir valstybės 

finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato, Marijampolės kolegijos 

(toliau - Kolegijos) valstybės finansuojamų studijų vietų studentų (toliau -valstybės finansuojami studentai) 

po vertinamojo laikotarpio netenka valstybės finansavimo studijoms ir kurie geriausiai valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose besimokantys studentai (toliau - valstybės nefinansuojami studentai) užima 

laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos studijų 

tvarka ir kitais studijas reglamentuojančiais dokumentais. 

3. Laisva valstybės finansuojama studijų vieta atsiranda pašalinus valstybės finansuojamoje 

studijų vietoje studijavusį asmenį arba jam nutraukus studijas, arba studentui netekus valstybės 

finansavimo po vertinamojo laikotarpio, kai studentas neatitinka gerai besimokančio studento 

kriterijų. 
 

II SKYRIUS 

 STUDIJŲ REZULTATŲ IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ PERSKIRSTYMO 

TVARKA 

 
4. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, prasidedantys rugsėjo 1 d. ir pasibaigiantys 

rugpjūčio 31 d. 

5. Studento vienerių studijų metų studijų pasiekimų lygmuo gali būti puikus, tipinis ir slenkstinis: 

5.1. puikus studijų pasiekimų lygmuo yra tada, kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai modulių 

(dalykų) įvertinimų yra puikaus lygmens (dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimai 10 (puikiai), 9 (labai 

gerai)), o kiti – ne žemesnio nei tipinio lygmens (dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimai 8 (gerai), 7 

(vidutiniškai); 

5.2. tipinis studijų pasiekimų lygmuo yra tada, kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai modulių 

(dalykų) įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens (dalyko (modulio) studijų 

rezultatų įvertinimas 6 (patenkinamai) ir 5 (silpnai); 

5.3. slenkstinis studijų pasiekimo lygmuo yra tada, kai atsiskaityta už visus dalykus (modulius), bet 

studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.  

6. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų 

programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (1 

priedas). 

7. Akademine skola laikomas per vienerius studijų metus neišlaikytas egzaminas ar kitas galutinis 

atsiskaitymas. 

8. Studentų rotacijos vykdymo eiga: 

8.1. Pasibaigus vertinamajam laikotarpiui, vadovaujantis šio Aprašo priedu, vykdomas visų toje 

pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų 

studijų pasiekimų lygmens nustatymas. 

8.2. Studentų rotacija vykdoma, jeigu yra studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų 

vietose ir neatitinkančių gerai besimokančio studento kriterijų. 

8.3. Konkursas dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų vykdomas taip: 

8.3.1. Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų 

programoje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje 

studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus 

8.3.2. Jei atsilaisvinusių vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijų, 

pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau dalykų (modulių) puikaus 

pasiekimo lygmens įvertinimų; jei šis kriterijus vienodas, pirmenybė teikiama studentams, turintiems daugiau 



aukštesnio dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimų puikiame studijų pasiekimų lygmenyje; jei ir šis 

kriterijus vienodas - pirmenybė teikiama studentams, turintiems daugiau aukštesnio dalyko (modulio) studijų 

rezultatų įvertinimų tipiniame studijų pasiekimų lygmenyje. 

8.3.3. Jeigu atitinkamoje studijų programoje ir studijų formos kurse nėra valstybės nefinansuojamose 

studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose 

studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės finansavimas 

studijoms išlieka, nors jų vienerių studijų metų pasiekimų lygmuo yra slenkstinis. 

8.3.4. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas 

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, šios 

studijų vietos neužimamos. 

9. Jei valstybės finansuojamam studentui buvo pratęsta egzaminų sesija, jo vienerių studijų metų 

studijų pasiekimų lygmuo nustatomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pratęstos sesijos termino 

pabaigos. 

10. Valstybės finansavimo netekęs studentas už studijas turi mokėti Kolegijos nustatytą studijų kainą. 

11. Į valstybės finansuojamą studijų vietą neperkeliami studentai, nurodyti Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnyje: 

11.1. pakartotinai studijuojantys tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu anksčiau 

studijuotos daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų buvo įgiję valstybės biudžeto lėšomis; 

11.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų 

studijos pagal bent vieną iš jų yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis; 

11.3. užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 

dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos 

asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų 

šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose 

nenustatyta kitaip. 

11.4. studijuojantys pagal individualias studijų programas. 

12. Su studentu, sutinkančiu užimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ir studentu, užėmusiu 

valstybės finansuojamą studijų vietą, pasirašomos naujos studijų sutartys. 

13. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsakingas Studijų ir karjeros skyriaus vadovas. Studentai, matydami  

vienerių studijų metų dalykų (modulių) įvertinimus Studijų akademinėje bazėje, gali patys įvertinti savo studijų 

pasiekimų lygmenį. Praradusieji valstybės finansavimą informuojami asmeniškai per pirmąją rudens semestro 

savaitę Kolegijos studentui suteiktu elektroniniu paštu ....@mkolegija.lt.  

14. Valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymas įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu 

Studijų ir karjeros skyriaus vadovo teikimu. 

 
III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
15. Aprašas įsigalioja Akademinei tarybai jį patvirtinus nutarimu. 

 

mailto:....@mkolegija.lt


Marijampolės kolegijos studentų vienerių metų  

                                                                        studijų rezultatų palyginimo ir valstybės  

                                                                           finansuojamų  studijų vietų perskirstymo                                           

tvarkos aprašo priedas 

 

1 priedas. Vienerių studijų metų studijų pasiekimų lygių nustatymas. 

VIENERIŲ STUDIJŲ METŲ STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGIŲ NUSTATYMAS 

 

Puikus pasiekimų lygmuo 

Modulių (dalykų) skaičius per 
vienerius studijų metus 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Puikaus pasiekimų lygmens 
įvertinimų skaičius  

11 10 10 9 8 7 6 6 5 

Tipinio pasiekimų lygmens 
įvertinimų skaičius 

3 3 2 2 2 2 2 1 1 

Tipinis pasiekimų lygmuo 

Modulių (dalykų) skaičius per 
vienerius studijų metus 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Puikaus / tipinio pasiekimų 
lygmens įvertinimų skaičius  

10 10 9 8 7 7 6 5 4 

Slenkstinio pasiekimų lygmens 
įvertinimų skaičius 

4 3 3 3 3 2 2 2 2 

 


