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VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šis aprašas apibrėžia studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose perkėlimo į atsiradusias 

laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas procedūrą.  

2. Laisva valstybės finansuojama studijų vieta atsiranda, kai, vadovaujantis Marijampolės kolegijos Studijų 

reglamentu, iš Marijampolės kolegijos (toliau – Kolegija) pašalinamas valstybės finansuojamoje studijų vietoje 

studijavęs studentas, studijos nutraukiamos direktoriaus įsakymu paties studento prašymu arba studentui netekus 

valstybės finansavimo po studentų rotacijos vertinamuoju laikotarpiu, kai studentas neatitinka gerai besimokančiojo 

studento statuso. 

3. Į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti toje pačioje studijų programoje tame pačiame 

kurse valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis asmuo (išskyrus asmenis, nurodytus Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – LR Mokslo ir studijų įstatymas) 80 str.), neturintis akademinių skolų. 

4. Aprašas parengtas, vadovaujantis 2009 m. balandžio 30 d. LR Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2388 77, 

78, 80 straipsniais (galiojanti suvestinė redakcija 2021-01-01 – 2021-12-31), 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos 

Respublikos Asmens duomenų įstatymu Nr. XIII-1426, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, 

Akademinės tarybos  2009 m. spalio 22 d. ir 2016 m. birželio 20 d. nutarimais, Kolegijos Studijų reglamentu, Kolegijos 

ir valstybės nefinansuojamo studento bei Kolegijos ir valstybės finansuojamo studento studijų sutartimis, kitais 

normatyviniais dokumentais. 

II. VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMŲ STUDENTŲ KONKURSO PEREITI Į VALSTYBĖS 

FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETAS ORGANIZAVIMAS  
 

5. Laisvų valstybės finansuojamų vietų užėmimą organizuoja Studijų ir karjeros skyrius.  

6. Konkursinės eilės per semestrą atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti 

sudaromos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valstybės finansuojamos studijų vietos atsiradimo: 

6.1. nuolatinių studijų programose – iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) ir iki gegužės 1 d. (pavasario semestre); 

6.2. ištęstinių studijų programose pirmas tris kiekvieno semestro sesijos savaites. 

7. Konkursas atsiradusioms valstybės finansuojamoms studijų vietoms po gruodžio 1 d. iki pavasario semestro 

pradžios ir po gegužės 1 d. iki rudens semestro pradžios arba per paskutinę sesijos savaitę iki kito semestro pradžios 

organizuojamas per 5 darbo dienas nuo naujo semestro pradžios. 

8. Laisvai valstybės finansuojamai studijų vietai nuolatinėse studijose atsiradus iki rugsėjo 15 d. (rudens semestre) 

ir iki vasario 15 d. (pavasario semestre), o ištęstinėse studijose – abiejuose semestruose per pirmąją studijų savaitę, 

konkurso laimėtojas ją užima nuo einamojo semestro; jei laisva valstybės finansuojama studijų vieta atsiranda vėliau, 

tai konkurso laimėtojas laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima nuo kito semestro. 

9. Konkursinėje eilėje pirmiausiai surašomi pretendentai, atitinkantys gerai besimokančio studento kriterijus; 

jeigu tokių pretendentų daugiau nei yra laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų, pirmenybė teikiama 

pasibaigusiame semestre surinkusiems daugiau modulių (dalykų) puikaus pasiekimo lygmens įvertinimų; jei 

šis kriterijus vienodas, pirmenybė teikiama studentams, pasibaigusiame semestre surinkusiems daugiau 

modulių (dalykų) tipinio pasiekimo lygmens įvertinimų; jei šie kriterijai vienodi kiti atrankos kriterijai yra 

tokie: aukštesnio dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimų puikiame studijų pasiekimų lygmenyje 

skaičius; aukštesnio dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimų tipiniame studijų pasiekimų lygmenyje 

skaičius; konkursinis balas (studijuojantiems antrame semestre); pasiekta pažanga pagal išvardintus 

kriterijus lyginant su prieš tai buvusiu semestru.  



 

10. Studentai, kurių pasibaigusio semestro studijų pasiekimo lygmuo yra slenkstinis ir neturintys akademinių 

skolų, į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik tuo atveju, jei nėra pretendentų, atitinkančių 

gerai besimokančio studento kriterijus; jeigu tokių pretendentų daugiau nei yra laisvų valstybės finansuojamų studijų 

vietų, pirmenybė teikiama pasibaigusiame semestre surinkusiems daugiau modulių (dalykų) puikaus pasiekimo 

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

modulių (dalykų) tipinio pasiekimo lygmens įvertinimų; jei ir šis kriterijus vienodas, pirmenybė teikiama 

studentams, turintiems daugiau aukštesnio dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimų atitinkamai puikaus, 

tipinio ir slenkstinio studijų pasiekimų lygmenyse. 

11. Pirmajame studijų semestre konkursinėje eilėje pretendentai į laisvą valstybės finansuojamą studijų 

vietą surašomi konkursinio balo mažėjimo tvarka.  
12. Asmuo, užimantis laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą, informuojamas asmeniškai Kolegijos 

studentui suteiktu elektroniniu paštu ....@mkolegija.lt. Per 5 darbo dienas nuo studento informavimo, 
studentas pateikia prašymą, adresuotą Kolegijos direktoriui, užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų 
vietą. Prašyme studentas turi patvirtinti, kad jam netaikoma nei viena šios tvarkos 17 punkte nurodytų sąlygų.  

13. Studento perkėlimas į valstybės finansuojamą studijų vietą įforminamas direktoriaus įsakymu per 5 darbo 

dienas nuo studento, pretenduojančio užimti laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą,  prašymo registravimo datos. 

14. Valstybės nefinansuojami studentai, gaunantys studijų stipendiją ir galintys pagal šią tvarką užimti valstybės 

finansuojamas studijų vietas, turi pateikti dekanui prašymą, kuriuo atsisakoma studijų stipendijos. 

15. Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, nutraukiama studijų sutartis kaip su valstybės 

nefinansuojamoje vietoje studijuojančiu studentu ir sudaroma nauja studijų sutartis - tarp  Kolegijos ir valstybės 

finansuojamoje studijų vietoje studijuojančio studento. 

16. Valstybės finansuojamą studijų vietą užėmusiems studentams už studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje 

sumokėta studijų įmoka negrąžinama. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Ši tvarka netaikoma valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui, jeigu jis: 

17.1. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą jeigu daugiau kaip pusę 

tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

17.2. vienu metu studijuoja pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų 

 programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų 

programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas); 

17.3. yra užsienietis, išskyrus LR 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. 
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