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STUDENTŲ STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENŲ NUSTATYMO, LYGINAMŲJŲ EILIŲ
SUDARYMO IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ PERSKIRSTYMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir
valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
studentų vienerių studijų metų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės
finansuojamų studijų vietų perskirstymo principus ir procedūras.
2.
Aprašas galioja pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams, studijuojantiems
nuolatinėse ir ištęstinėse studijose.
3.
Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme
apibrėžtomis nemokamo aukštojo mokslo gerai besimokantiems studentams sąlygomis.
II SKYRIUS
STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENŲ NUSTATYMAS
4.
Vertinamasis studijų pasiekimų lygmenų nustatymo laikotarpis yra vieneri studijų
metai (rugsėjo 1 d. – rugpjūčio 31 d.).
5.
Gerai besimokančiu laikomas studentas, už vertinamąjį laikotarpį neturintis
akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus
ir pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį pagal 6 punkte numatytus kriterijus. Valstybės
finansuojamą studijų vietą išlaiko arba pretenduoja gauti tik gerai besimokantis studentas, išskyrus
21 punkte nurodytą atvejį.
6.
Skiriami trys studento studijų pasiekimų lygmenys:
6.1. puikus – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų modulių įvertinimų yra puikaus
lygmens (modulio įvertinimai yra 10 (puikiai) ar 9 (labai gerai)), o kiti – ne žemesnio kaip tipinio
lygmens (modulio įvertinimai yra 8 (gerai), 7 (vidutiniškai) ar 6 (patenkinamai));
6.2. tipinis – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų modulių įvertinimų yra tipinio
arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens (modulio įvertinimai yra 5 (silpnai));
6.3. slenkstinis – kai studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius, bet jo studijų
pasiekimai nesiekia tipinio lygmens;
6.4. studijų modulių įvertinimų skaičiaus priskyrimas studijų pasiekimų lygmeniui
nurodytas Aprašo 1 priede. Nustatant studijų pasiekimų lygmenį, į modulių apimtį kreditais
neatsižvelgiama.
7.
Į studijų pasiekimų lygmens nustatymą neįtraukiami:
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7.1. studijų modulių įvertinimai „išeita“ (IT);
7.2. įskaitytų ankstesnių arba lygiagrečių savarankiškų studijų modulių įvertinimai
(išskyrus įvertinimus, įgytus vykdant jungtines studijų programas);
7.3. dalinių studijų rezultatai, įgyti kitoje aukštojoje mokykloje pagal suderintą studijų
turinį ir įskaityti Universitete.
8.
Akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį (vienerius studijų metus)
neišlaikytas studijų modulio egzaminas ar kitas galutinis atsiskaitymas. Studentas laikomas turinčiu
akademinę skolą, jei modulio egzamino ar kito galutinio atsiskaitymo neišlaikė / neatsiskaitė
pagrindinio ar pakartotinių laikymų metu iki studijų pasiekimų vertinamojo laikotarpio pabaigos ir
Akademinėje informacinėje sistemoje (toliau – AIS) studentų studijų pasiekimų lygmenų lyginamųjų
eilių sudarymo dieną jo modulio galutinis įvertinimas yra neigiamas (0–4 balai), „neatsiskaityta“
(NA) arba „neišeita“ (NT).
9.
Jei studentui fakulteto dekano ar studijų prorektoriaus leidimu yra atidėti
atsiskaitymai, vertinami jo turimi teigiami studijų modulių įvertinimai už vertinamąjį laikotarpį, o
atsiskaitymų atidėjimo laikotarpiu gauti įvertinimai įtraukiami į kitų studijų metų vertinamąjį
laikotarpį.
10. Jei studentas studijuoja kitoje aukštojoje mokykloje, atlieka praktiką ar stažuotę
užsienyje arba kitoje aukštojoje mokykloje, vertinami Universitete jo turimi studijų modulių
įvertinimai už vertinamąjį laikotarpį, jei studentas turi bent vieno modulio įvertinimą.
11. Jei studentas yra akademinėse atostogose arba laikinai sustabdęs studijas, jo turimi
studijų modulių įvertinimai už vertinamąjį laikotarpį perkeliami į tų metų vertinamąjį laikotarpį, kai
studentas grįžta į studijas. Studento studijų rezultatai lyginami su to kurso, kuriame grįžęs faktiškai
studijuoja, studijų rezultatais.
III SKYRIUS
STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENŲ LYGINAMŲJŲ EILIŲ SUDARYMAS
12. Studentų studijų pasiekimų lygmenų lyginamųjų eilių sudarymas (toliau – lyginamųjų
eilių sudarymas) atliekamas kiekvienų studijų metų rugpjūčio 31 d., pasibaigus vertinamajam
laikotarpiui.
13. Lyginamųjų eilių sudarymas atliekamas atskirai pagal studijų pakopas (pirmosios
pakopos, vientisųjų studijų studentai), studijų kryptis, kursus, studijų formas (nuolatinių, ištęstinių
studijų studentai) ir finansavimo pobūdį (valstybės finansuojamų studijų vietų, valstybės
nefinansuojamų studijų vietų studentai).
14. Į lyginamąsias eiles įtraukiami:
14.1. valstybės finansuojamų studijų vietų studentai, patekę į slenkstinį studijų pasiekimų
lygmenį;
14.2. valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai, pasiekę puikų arba tipinį studijų
pasiekimų lygį;
14.3. studentai, kurių būsena AIS rugpjūčio 31 d. yra „Studijuoja“, „Studijuoja kitoje
aukštojoje mokykloje“, „Atlieka praktiką užsienyje“ ir „Stažuotė kitoje aukštojoje mokykloje“ bei
turi bent vieno studijų modulio įvertinimą už vertinamąjį laikotarpį.
15. Į lyginamąsias eiles neįtraukiami:
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15.1. valstybės finansuojamų studijų vietų studentai, per vertinamąjį laikotarpį pasiekę
puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį;
15.2. valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai, per vertinamąjį laikotarpį pasiekę
slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį;
15.3. valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai, gaunantys studijų stipendiją ar
valstybės tikslinį finansavimą (jie nagrinėjami atskirai);
15.4. studentai, rugpjūčio 31 d. esantys akademinėse atostogose arba laikinai sustabdę
studijas;
15.5. studentai, rugpjūčio 31 d. studijuojantys kitoje aukštojoje mokykloje, atliekantys
praktiką ar stažuotę užsienyje arba kitoje aukštojoje mokykloje ir už vertinamąjį laikotarpį neturintys
nei vieno studijų modulio įvertinimo;
15.6. užsieniečiai, išskyrus užsienio lietuvius, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų
Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius
ir asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
16. Lyginamosios eilės sudaromos pagal studentų studijų modulių galutinius įvertinimus
už vertinamąjį laikotarpį, į AIS įvestus iki studijų pasiekimų vertinamojo laikotarpio pabaigos.
17. Studentų studijų pasiekimų lygmenys ir lyginamųjų eilių sudarymo rezultatai per dvi
darbo dienas po lyginamųjų eilių sudarymo tvirtinami studijų prorektoriaus potvarkiu ir studentams
individualiai paskelbiami AIS. Studentai privalo tą pačią dieną susipažinti su rezultatais.
18. Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje
studijų pakopoje ir studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės
nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis 6 punkte nurodytus gero
mokymosi kriterijus.
19. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu valstybės
nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama
studentams, kurių vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) svertinis studijų rezultatų vidurkis
yra didesnis. Svertinis studijų rezultatų vidurkis – tai kiekvieno studijų modulio studijų rezultatų
įvertinimo balais ir atitinkamo modulio kreditų skaičiaus sandaugų suma, padalyta iš bendro kreditų
skaičiaus. Jeigu svertinis studijų rezultatų vidurkis yra vienodas, pirmenybė teikiama studentams,
kurių studijų modulių įvertinimai yra aukštesni (daugiau modulių, įvertintų 10 (puikiai), tada 9 (labai
gerai) ir t.t.).
20. Jeigu valstybės finansuojamų studijų vietų studentų, netenkinančių gero mokymosi
kriterijų, tačiau neturinčių akademinių skolų, yra daugiau negu į galimai atsilaisvinusias valstybės
finansuojamų studijų vietas pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų,
atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamos studijų vietos netenka studentai,
kurių vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) svertinis studijų rezultatų vidurkis yra mažesnis.
Jeigu svertinis studijų rezultatų vidurkis yra vienodas, valstybės finansuojamos studijų vietos netenka
studentai, kurių studijų modulių įvertinimai yra žemesni.
21. Jeigu atitinkamoje studijų kryptyje, kurse ir studijų formoje nėra valstybės
nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus,
valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų
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studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vienerių studijų metų pasiekimų lygmuo
yra slenkstinis.
22. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi
kriterijus, šios vietos neužimamos.
IV SKYRIUS
VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ PERSKIRSTYMAS
23. Laisva valstybės finansuojama studijų vieta studijų kryptyje atsiranda:
23.1. studentui netekus valstybės finansuojamos studijų vietos Universiteto Atsiskaitymo už
studijų modulius nuostatų tvarka, iš Universiteto pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje
studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas (išskyrus tuos atvejus, kai studentas pakeičia studijų
programą);
23.2. studentui po vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) neatitikus gerai
besimokančio studento kriterijų ir netekus valstybės finansuojamos studijų vietos.
24. 23 punkto 1 dalyje nurodytais atvejais atsilaisvinusios valstybės finansuojamos studijų
vietos užimamos iki rugpjūčio 31 d. (studijų vietai atsilaisvinus pavasario semestre) ir iki vasario 28
d. (studijų vietai atsilaisvinus rudens semestre), o 23 punkto 2 dalyje nurodytu atveju – po lyginamųjų
eilių sudarymo, iki rugsėjo 30 d.
25. Po vertinamojo laikotarpio ir lyginamųjų eilių sudarymo atsilaisvinusios valstybės
finansuojamos studijų vietos užimamos tokia tvarka:
25.1. AIS paskelbus lyginamųjų eilių sudarymo rezultatus ir į atsilaisvinusias valstybės
finansuojamas studijų vietas pretenduojančių studentų sąrašus, šie studentai teikia prašymą fakulteto
dekanui dėl perkėlimo į valstybės finansuojamą studijų vietą per penkias darbo dienas po rezultatų
paskelbimo AIS dienos; jei kandidatas iki nustatyto termino prašymo nepateikia, atsilaisvinusią
valstybės finansuojamą studijų vietą siūloma užimti kitam sudarytos lyginamosios eilės sąraše
esančiam geriausiam studentui, atitinkančiam gero mokymosi kriterijus;
25.2. įvertinus studentų prašymus užimti atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą
ir patikrinus, ar jie neturi finansinių įsiskolinimų Universitetui, pasirašomas susitarimas dėl studijų
sutarties keitimo ir perkėlimas į valstybės finansuojamą studijų vietą įforminamas dekano potvarkiu.
26. Tuo atveju, kai į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą perkeltas
studentas jau yra sumokėjęs einamojo semestro studijų įmoką, jis gali teikti prašymą fakulteto
dekanui dėl sumokėtos studijų įmokos grąžinimo. Mokėjimo už studijas tvarka reglamentuota
studento studijų sutartyje ir Studentų studijų įmokų mokėjimo ir grąžinimo tvarkos apraše.
27. Į valstybės finansuojamą studijų vietą neperkeliami studentai:
27.1. turintys finansinių įsiskolinimų Universitetui; tokiu atveju, studentui leidžiama
finansinius įsiskolinimus likviduoti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po lyginamųjų eilių sudarymo
rezultatų AIS paskelbimo;
27.2. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą,
jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis.
28. Valstybės finansuojamos studijų vietos netekusiam studentui sudaroma galimybė
studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, mokant jo priėmimo metais Universiteto

5
nustatytą studijų kainą. Kitais studijų metais, pasibaigus vertinamajam laikotarpiui ir studentui
pasiekus puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį, jis vėl gali pretenduoti užimti atsilaisvinusią
valstybės finansuojamą studijų vietą.
29. Jei valstybės finansavimą praradęs studentas per dvi darbo dienas po rezultatų AIS
paskelbimo pateikia prašymą fakulteto dekanui leisti jam tęsti tos pačios studijų programos studijas
valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, mokant jo priėmimo metais Universiteto nustatytą studijų
kainą, su juo pasirašomas susitarimas dėl studijų sutarties keitimo. Jei studentas prašymo dėl
perkėlimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą arba dėl studijų nutraukimo iki nustatyto termino
fakulteto dekanui nepateikia, laikoma, kad toliau jis studijuoti atsisako, jo studijų sutartis nutraukiama
Universiteto iniciatyva ir studentas privalo į valstybės biudžetą grąžinti dalį valstybės biudžeto lėšų,
skirtų jo studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje apmokėti.
30. Studento perkėlimas į valstybės nefinansuojamą studijų vietą įforminamas dekano
potvarkiu po susitarimo dėl studijų sutarties keitimo pasirašymo.
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖS
31. Už studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymą, lyginamųjų eilių sudarymą ir
rezultatų paskelbimą AIS atsakingas Studijų organizavimo departamentas ir Informacinių
technologijų departamentas.
32. Už lyginamųjų eilių rezultatų tvirtinimą studijų prorektoriaus potvarkiu atsakingas
Studijų organizavimo departamentas.
33. Už studentų prašymų svarstymą ir studijų sutarčių keitimą bei, jei reikia, sumokėtų
įmokų grąžinimą atsakingi fakultetų dekanai.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Visais Apraše nenumatytais atvejais sprendimus, susijusius su studentų vienerių
studijų metų pasiekimų lygmenų nustatymu, lyginamųjų eilių sudarymu ir valstybės finansuojamų
studijų vietų perskirstymu, priima studijų prorektorius.
35. Aprašas gali būti keičiamas arba pripažįstamas netekusiu galios Universiteto Senato
nutarimu.
____________________________

Studentų studijų pasiekimų lygmenų
nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir
valstybės finansuojamų studijų vietų
perskirstymo tvarkos aprašo
1 priedas
Studijų modulių įvertinimų skaičiaus priskyrimas studijų pasiekimų lygmeniui
Puikus pasiekimų lygmuo
Studijų modulio įvertinimas
lygmeniu (pažymiu)
Puikaus pasiekimų lygmens
įvertinimai (9–10) (≥ 80 %)
Tipinio pasiekimų lygmens
įvertinimai (6–8) (≤ 20 %)
Slenkstinio pasiekimų lygmens
įvertinimai (5) (= 0 %)

Studijų modulių įvertinimų skaičius per vienerius studijų metus
11
10
9
8
7
6
5
4

14

13

12

3

2

1

≥ 12

≥ 11

≥ 10

≥9

≥8

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

≥4

≥3

≥2

≥1

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

≤1

≤1

≤1

≤1

≤1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

1

Tipinis pasiekimų lygmuo
Studijų modulio įvertinimas
lygmeniu (pažymiu)
Puikaus / tipinio pasiekimų lygmens
įvertinimai (6–10) (≥ 75 %)
Slenkstinio pasiekimų lygmens
įvertinimai (5) (≤ 25 %)

14

13

12

Studijų modulių įvertinimų skaičius per vienerius studijų metus
11
10
9
8
7
6
5
4

≥ 11

≥ 10

≥9

≥9

≥8

≥7

≥6

≥6

≥5

≥4

≥3

≥3

≥2

≥1

≤3

≤3

≤3

≤2

≤2

≤2

≤2

≤1

≤1

≤1

≤1

0

0

0

3

2

1

≥1

≥1

≥1

Slenkstinis pasiekimų lygmuo
Studijų modulio įvertinimas
lygmeniu (pažymiu)
Slenkstinio pasiekimų lygmens
įvertinimai (5) (> 25 %)

14

13

12

Studijų modulių įvertinimų skaičius per vienerius studijų metus
11
10
9
8
7
6
5
4

≥4

≥4

≥4

≥3

≥3

≥3

≥3

≥2

≥2

≥2

≥2

