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SLAUGOS STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ KRYPČIŲ DALYKŲ PASIRINKIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos studijų programos studijų krypčių dalykų pasirinkimo 

tvarkos aprašas reglamentuoja studijų krypčių dalykų slaugos studijų programoje pasirinkimo 

ir studentų atrankos tvarką.  

2. Sveikatos mokslų fakulteto slaugos studijų programos studijų krypčių dalykų pasirinkimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymu (TAR, 2016, Nr. 20555), Klaipėdos universiteto statutu ir Klaipėdos 

universiteto studijų nuostatais.  

3. Slaugos studijų programos studentai studijų krypčių dalykus gali rinktis po pirmojo semestro 

studijų pagal pasiektus studijų rezultatus ir įvertinus jų turimą pasirengimą tokių studijų 

krypčių dalykų studijoms.  

4. Akademinių grupių dydžiai studijų krypčių dalykų studijoms: 

4.1. Studijų krypčių dalykų studijoms, įvertinus esamą studijų krypčių dalykų studijoms 

reikalingą materialinį aprūpinimą, sudaroma akademinė grupė ne mažesnė kaip 8 ir ne 

didesnė kaip 12 studentų.  

5. Pirmo kurso studentai, pageidaujantys studijuoti pasirinktus studijų krypčių dalykus, 

Sveikatos mokslų fakulteto (toliau – fakultetas) dekanui pateikia rašytinius prašymus iki 

einamųjų metų sausio 10 d. ir pateikia dokumentus, turinčius įtakos studijų krypčių dalykų 

pasirinkimui.  

6. Specializacijų studijoms studentų atranka vykdoma sudarant studentų eilę jų pasiektų studijų 

rezultatų svertinių vidurkių mažėjimo tvarka.  

II. STUDENTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMAS 

7. Studijų rezultatų svertiniai vidurkiai apskaičiuojami pagal šią formulę:  

𝑉𝑠 =
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, 

čia Vs – studento pirmojo semestro įvertinimų svertinis vidurkis;  

 n – studento per pirmąjį semestrą pagal Slaugos studijų programą studijuotų ir atsiskaitytų 

studijų dalykų, vertinamų balais, bendras skaičius;  

 Ki – i-tojo studento atsiskaityto studijų dalyko apimtis kreditais;  

 Bi – i-tojo studento atsiskaityto studijų modulio (dalyko) įvertinimas balais.  

8. Studentams, pageidaujantiems studijuoti: 

8.1.Kosmetologijos studijų krypties dalykus ir baigusiems kosmetologijos kursus ir 

pateikusiems kursų baigimo pažymėjimus, prie svertinio vidurkio pridedamas 1 balas.  

9. Studento svertinis vidurkis apskaičiuojamas šia tvarka:  

9.1. Jeigu studentas neatsiskaitęs už studijų dalyką, skaičiuojamas įvertinimas, lygus nuliui.  

9.2. Jeigu studentas studijų dalyko atsiskaitymą išlaikė pakartotinai, skaičiuojamas pirmojo 

laikymo vertinimas.  

9.3. Skaičiavimo rezultatai apvalinami iki šimtųjų balo dalių.  

10. Jeigu studentų studijų svertiniai vidurkiai yra vienodi, pirmenybė teikiama studentams, kurie:  

10.1. turi daugiau studijų dalykų įvertintų puikiai (10);  

10.2. egzaminus laikė tik po vieną kartą;  



10.3. turi teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;  

10.4. dalyvauja Universiteto mokslinėje, meninėje, sportinėje ir studentų savivaldos veiklose.  

11. Jeigu studentas turi akademinių skolų dėl ligos, patvirtintos gydytojo pažyma, tokiam studentui 

atidedamas studijų dalykų atsiskaitymas sirgtų dienų laikotarpiui, po kurio studentas turi teisę 

rinktis specializaciją.  

III. STUDENTŲ ATRANKOS VYKDYMAS 

12. Atranką studijų krypčių dalykų studijoms vykdo Atrankos komisija (toliau – Komisija). 

Komisiją sudaro fakulteto studijų prodekanas, Slaugos katedros vedėjas, fakulteto studentų 

atstovybės pirmininkas. Komisija tvirtinama Sveikatos mokslų fakulteto dekano įsakymu.  

13. Komisija po studijų semestro pabaigos iki vasario 10 d. organizuoja ir vykdo atranką studijų 

krypčių dalykų studijoms Aprašo nustatyta tvarka.  

14. Atrankai rengiami duomenys:  

14.1. Studentų, pretenduojančių studijuoti studijų krypčių dalykus, pirmojo semestro 

svertiniai vidurkiai.  

14.2. Studentų eilė pirmumo tvarka.  

15. Duomenis atrankai parengia fakulteto dekanatas, tvirtina dekanas ir teikia Komisijai iki vasario 

1 d. Fakulteto dekanatas studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo rezultatus 

saugo dekanate iki studentų studijų pabaigos.  

16. Atrankos rezultatai įforminami Komisijos protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir 

sekretorius. Pasirašytas protokolas per dvi darbo dienas pateikiamas dekanui. 

17. Fakulteto dekanatas iki vasario 12 d. skelbia, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugos 

reikalavimais, atrankos rezultatus fakultete.  
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