
 

 

 PATVIRTINTA:  

Senato 2017-01-19  

nutarimu Nr. 11-27 

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 

KONKURSO UŽIMTI VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 

LAIKINASIS TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Klaipėdos universiteto konkurso užimti valstybės finansuojamas studijų vietas laikinasis tvarkos 

aprašas reglamentuoja konkurso užimti valstybės finansuojamas studijų vietas pirmosios pakopos ir 

vientisosiose studijose po vertinamojo vienų studijų metų laikinąją tvarką.  

2. Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) konkurso užimti valstybės finansuojamas studijų 

vietas laikinasis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Mokslo ir studijų įstatymo (TAR, 2016, Nr. 20555), priimto Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. 

birželio 29 d. nutarimu Nr. XII-2534, 78 straipsniu ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 2016 

m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 2504 „Dėl laikinųjų studentų rotacijos principų patvirtinimo“.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Akademinė skola – per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį kaip vieneri studijų metai, neišlaikytas 

akademinis atsiskaitymas.  

3.2. Vertinamasis laikotarpis – vieneri studijų metai, kurie prasideda einamųjų metų rugsėjo 1 d. ir 

baigiasi kitų metų rugpjūčio 31 d.  

3.3. Valstybės finansuojamos studijų vietos – valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos studijų 

vietos.  

3.4. Studentų žinių patikra – studentų žinių patikrinimas ir vertinimas žiemos ir pavasario egzaminų 

sesijų, egzaminų perlaikymo ir egzaminų laikymo komisijose metu.  

3.5. Gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai 

vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.  

3.6. Puikus pasiekimų lygmuo – studentas žino naujausius studijų dalyko (krypties) šaltinius, teoriją 

ir principus ir gali kurti bei plėtoti naujas idėjas; geba taikyti žinias ir spręsti sudėtingas ir 

netipines studijų krypties ir su ja susijusios profesinės veiklos problemas; gali savarankiškai 

rinkti, vertinti, interpretuoti duomenis ir jais remdamasis priimti sprendimus; geba logiškai 

perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraudamas su savo studijų krypties ir 

kitų studijų krypčių specialistais; turi mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms studijoms ir 

savarankiškam mokymuisi.  

3.7. Tipinis pasiekimų lygmuo – studentas žino svarbiausias savo studijų dalyko (krypties) teorijas 

ir principus ir gali pagrįsti esminius studijų krypties pasiekimus; geba taikyti žinias spręsdamas 

standartines savo studijų krypties ar su ja susijusios profesinės veiklos problemas; gali 

savarankiškai rinkti, vertinti ir interpretuoti savo studijų krypties duomenis, reikalingus 

sprendimams priimti; geba perteikti įprastinę studijų krypties informaciją, idėjas, problemas ir 

sprendimus; turi mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms studijoms ir savarankiškam mokymuisi.  

3.8. Slenkstinis pasiekimų lygmuo – studentas žino svarbiausias savo studijų dalyko (krypties) 

teorijas ir principus; geba taikyti žinias spręsdamas nesudėtingas savo studijų krypties 

problemas; gali dalyvauti renkant, vertinant ir interpretuojant savo studijų krypties duomenis, 

reikalingus sprendimams priimti; geba perteikti pagrindinę studijų krypties informaciją, idėjas, 

problemas; turi savarankiško mokymosi gebėjimų.  

4. Aprašas taikomas tos pačios studijų krypties tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų 

formą studijuojantiems studentams, išskyrus baigiamųjų kursų studentus. Studijų programos ribos 

nevertinamos.  

II. STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENYS  

5. Studijų pasiekimų lygmenys ir dešimtbalė studijų rezultatų vertinimo skalė susiejami šia tvarka:  



 

 

Studijų 

pasiekimų 

lygmuo 

Atitikmuo dešimtbalėje studijų 

rezultatų vertinimo skalėje 
Gero mokymosi kriterijus 

Puikus  10,00  Studentas laikomas gerai besimokančiu.  

9,00  

>8,00  

Tipinis  8,00  Studentas laikomas gerai besimokančiu.  

7,00  

>6,00  

Slenkstinis  6,00  Studentas neatitinka gerai 

besimokančiojo kriterijų.  5,00  

6. Vertinamų vienų studijų metų studijų pasiekimų lygmuo nustatomas apskaičiavus atitinkamais 

studijų metais studijuotų studijų modulių (dalykų) vertinimų dešimtbalėje studijų rezultatų vertinimo 

skalėje svertinį vidurkį šia tvarka:  

6.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jo svertinis vertinimų 

vidurkis yra daugiau kaip 8,00 balai.  

6.2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jo svertinis vertinimų 

vidurkis yra daugiau kaip 6,00 ir mažiau kaip 8,00 balai.  

6.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jo svertinis 

vertinimų vidurkis yra daugiau kaip 5 ir mažiau kaip 6,00 balai.  

7. Studijų pasiekimų lygmenį nustato šia tvarka:  

7.1. Studento vertinamojo laikotarpio studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas pagal šią 

formulę:  

𝑉𝑠 =
∑ (𝐾𝑖 × 𝐵𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

, 

čia  Vs – studento vertinamojo laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis;  

 n – studento atsiskaitytų studijų modulių (dalykų), vertinamų balais, bendras skaičius per 

vertinamąjį laikotarpį studijų krypties tos pačios studijų formos atitinkamame kurse;  

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

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

7.2. Jeigu studentas neatsiskaitęs už studijų modulį (dalyką), skaičiuojamas įvertinimas, lygus 

nuliui.  

7.3. Skaičiavimo rezultatai apvalinami iki šimtųjų balo dalių.  

7.4. Studento studijų lygmuo nustatomas vadovaujantis Aprašo 5 punkte nurodyta tvarka.  

III. KONKURSAS UŽIMTI VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS  

8. Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po 

vienerių studijų metų valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šio Aprašo II skyriuje 

nustatytus gero mokymosi kriterijus.  

9. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo. Valstybės 

finansavimo studijoms netekęs studentas už studijas turi mokėti Universiteto nustatytą jo stojimo 

metais studijų kainą, o atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą Aprašo nustatyta tvarka 

užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą 

valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi 

kriterijus.  

10. Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų formos 

studijų 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 vertinamojo 

laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.  

11. Konkursas užimti valstybės finansuojamas studijų vietas vykdomas kiekvienais metais 

pasibaigus vertinamajam laikotarpiui kiekviename pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų kurse, 

išskyrus baigiamąjį.  

12. Konkurse užimti valstybės finansuojamas studijų vietas dalyvauja:  

12.1. Valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai, kurie yra gerai besimokantys – neturintys 

akademinių skolų, įvykdę visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus 

reikalavimus ir pasiekę puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį.  

12.2. Valstybės finansuojami studentai, neturintys akademinių skolų, įvykdę visus studijų programai 

vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekę slenkstinį studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra pakankamo 

skaičiaus valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero 

mokymosi kriterijų.  

13. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas pretenduojančių 

valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmiausia 

konkursas vykdomas tarp puikų studijų pasiekimų lygmenį turinčių studentų. Po to konkursas 

vykdomas tarp tipinį studijų pasiekimų lygmenį turinčių valstybės nefinansuojamų studijų vietų 

studentų. Kiekvienu atveju pirmenybė teikiama studentams, turintiems didesnį studijų rezultatų 

įvertinimo svertinį vidurkį.  

14. Jeigu studentų studijų pasiekimų lygmenys yra vienodi, pirmenybė teikiama studentams, 

vertinamuoju laikotarpiu:  

14.1. turintiems daugiau studijų modulių (dalykų) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų;  

14.2. egzaminus laikiusiems tik po vieną kartą;  

14.3. turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;  

14.4. dalyvavusiems Universiteto mokslinėje, meninėje, sportinėje ir studentų savivaldos veiklose.  

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

valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, bei valstybės 

finansuojamų studijų vietų studentų, pasiekusių slenkstinį lygmenį ir neturinčių akademinių skolų, 

šios vietos neužimamos.  

16. Jeigu valstybės finansuojamos studijų vietos studentas vertinamuoju laikotarpiu turi akademinių 

skolų dėl ligos, patvirtintos gydytojo pažyma, tokiam studentui atidedamas studijų modulių (dalykų) 

atsiskaitymas sirgtų dienų laikotarpiui, po kurio atliekamas studijų rezultatų palyginimas.  

17. Valstybės finansuojamų studijų vietų studentams, išvykusiems studijuoti į užsienio universitetus 

arba atlikti praktikos pagal mainų programas, užimamos studijų vietos išlieka ir konkursas užimti 

valstybės finansuojamą studijų vietą atidedamas iki jų studijų rezultatų gavimo iš užsienio institucijų 

ir įskaitymo Universitete.  

18. Jeigu studento studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu (dėl dalinių studijų 

rezultatų įskaitymo, akademinių atostogų ar kitų priežasčių), vertinamas studento faktinio 

studijavimo laikotarpis tais studijų metais, po kurių vykdomas konkursas užimti valstybės 

finansuojamas studijų vietas.  

19. Jeigu studijų modulio (dalyko) studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, šio 

studijų modulio (dalyko) studijų rezultatai vertinami tuo laikotarpiu, kuriame įvertinti šio studijų 

modulio (dalyko) studijų rezultatai.  

20. Konkurse užimti laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas pirmenybė teikiama 

studijuojantiesiems, kurie į Universitetą įstojo dalyvaudami konkursuose, vykdomuose Lietuvos 

aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO).  

IV. KONKURSO UŽIMTI VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS 

VYKDYMAS  



 

 

21. Informacija apie laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas skelbiama viešai fakultetuose, 

akademijoje, studijų institutuose (toliau – fakultetai) ir Universiteto dokumentų valdymo sistemoje.  

22. Konkursą užimti valstybės finansuojamas studijų vietas vykdo Studijų krypties konkurso užimti 

valstybės finansuojamas studijų vietas komisija (toliau – Komisija). Komisijos sudaromos kiekvienai 

studijų krypčiai. Komisiją sudaro fakulteto, kurio studijų kryptyje daugiausiai studijuoja studentų, 

dekanas ar direktorius (toliau – dekanas), visų fakultetų, kuriuose vykdomos tos pačios studijų 

krypties studijos, studijų prodekanai, direktorių pavaduotojai ar studijų administratoriai (toliau – 

studijų prodekanai), tų fakultetų studentų atstovybių pirmininkai. Komisijos tvirtinamos rektoriaus 

įsakymu.  

23. Komisijos po studijų metų pabaigos iki rugsėjo 10 d. organizuoja ir vykdo konkursus užimti 

valstybės finansuojamas studijų vietas Aprašo nustatyta tvarka.  

24. Konkursui rengiami duomenys:  

24.1. Studentų, pretenduojančių užimti valstybės finansuojamas studijų vietas, vertinamų studijų 

metų svertiniai vidurkiai.  

24.2. Studentų eilės pirmumo tvarka pagal studijų kryptis, kursus ir formas.  

25. Duomenis konkursui parengia fakultetų dekanatai, tvirtina dekanai ir teikia Komisijoms 

Universiteto dokumentų valdymo sistemoje iki rugsėjo 6 d. Fakultetų dekanatai studentų studijų 

rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo, jų palyginimo ir studijų pasiekimų lygmenų nustatymo 

sąrašus saugo fakultetų dekanatuose iki studentų studijų pabaigos.  

26. Konkurso valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti rezultatai įforminami Komisijos 

protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Pasirašytas protokolas per dvi darbo 

dienas pateikiamas Studijų prorektoriui.  

27. Komisijų posėdžių protokolai saugojami atitinkamuose fakultetuose iki studijuojančiųjų studijų 

pabaigos. 

28. Vadovaujantis pasirašytu protokolu, Studijų skyrius rengia rektoriaus įsakymą dėl valstybės 

finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų užėmimo.  

29. Fakultetų dekanatai iki rugsėjo 12 d. skelbia, vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugos 

reikalavimais, konkurso užimti valstybės finansuojamas studijų vietas rezultatus fakultetuose ir 

Universiteto dokumentų valdymo sistemoje.  

30. Valstybės finansavimo netekusiam studentui Universitetas sudaro galimybę nuo kito studijų 

semestro studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais 

Universiteto nustatytą studijų kainą.  

31. Studentams, keičiantiems studijų finansavimo šaltinį, keičiamos studijų sutartys ir pasirašomos 

studijų sutarčių pakeitimo sutartys.  

32. Studijų skyrius rengia Universiteto konkursų užimti valstybės finansuojamas studijų vietas 

ataskaitą.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

33. Dėl Apraše neaptartų atvejų sprendimą priima rektoriaus įsakymu sudaryta komisija.  

34. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais 

studentų studijas valstybės finansuojamose studijų vietose.  

 


