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ALYTAUS KOLEGIJOS GERAI BESIMOKANČIO STUDENTO NUSTATYMO,
STUDENTŲ ROTACIJOS IR STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMO
LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus kolegijos (toliau – Kolegija) gerai besimokančio studento nustatymo,
studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 2016 m. birželio 29 d.
įstatymo Nr. XII-2534 78 straipsniu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555), Lietuvos kolegijos direktorių
konferencijos 2016 m. rugsėjo 29 d. narių patvirtintais Bendraisiais kolegijų studentų rotacijos
principais.
2. Aprašas skirtas Alytaus kolegijos (toliau – Kolegija) studentams, studijuojantiems
pirmosios pakopos koleginių studijų programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose
studijų vietose.
3. Aprašas reglamentuoja Kolegijos pirmosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų
studentų vienerių studijų metų gerai besimokančio studento nustatymo pagal galiojančią studijų
rezultatų vertinimo sistemą, studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo
procedūras.
4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo, Kolegijos statuto, studijų reglamento ir kitų teisės aktų sąvokas.
II SKYRIUS
GERAI BESIMOKANTIS STUDENTAS IR JO NUSTATYMAS
5. Kolegijoje studentų studijų rezultatai vertinami dešimt bale kriterine vertinimo
sistema. Įvertinimu nusprendžiama, kokį studijavimo įvertinimą atitinka studento pasiekti studijų
rezultatai. Studijų rezultatų pasiekimai formalizuojami atitinkamais studijavimo įvertinimais
egzamino ar įskaitų žiniaraščiuose.
6. Gerai besimokančio studento nustatymas pagal kriterijus vykdomas Studijų centre.

7. Baigus dalyką studento pasiekti studijų rezultatai, formalizuoti studijavimo
įvertinimais, Studijų centre priskiriami pasiekimų lygmeniui. Skiriami trys studijų pasiekimų dalykų
lygmenys: puikus (įvertinimai – 10 ir 9), tipinis (įvertinimai – 8 ir 7) ir slenkstinis (įvertinimai – 6
ir 5).
8. Vertinamasis studento atitikimo gero mokymosi kriterijams laikotarpis yra vieneri
studijų metai, kurie pagal Kolegijos Studijų akademinį kalendorių visuomet prasideda einamaisiais
metais rugsėjo 1 d. ir baigiasi kitų metų rugpjūčio 31 d.
9. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs
visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį
pasiekimų lygmenį (1 priedas):
9.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu dalykų, įvertintų puikiu lygmeniu, kreditų kiekis sudaro ne mažiau kaip keturis
penktadalius dalykų kreditų kiekio, o kiti dalykai įvertinti ne žemesniu kaip tipinis lygmuo.
9.2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu dalykų, įvertintų tipiniu arba puikiu lygmeniu, kreditų kiekis sudaro ne mažiau kaip
tris ketvirtadalius dalykų kreditų kiekio, o kiti dalykai įvertinti slenkstiniu lygmeniu.
9.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus dalykus, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.
10. Akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį kaip vieneri studijų
metai, neišlaikytas egzaminas arba įskaita, neapginta ataskaita, kursinis darbas, projektas,
neatsiskaitytas dalykas. Jeigu dalyko studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, šio
dalyko studijų pasiekimai įtraukiami į to vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmens
skaičiavimą, kuriame įvertinti šio dalyko studijų pasiekimai.
11. Fakultetas studento pasiektus studijų rezultatus, formalizuotus studijavimo
įvertinimais egzamino ar gynimo žiniaraščiuose, priskiria pasiekimų dalykų lygmeniui imdamas tik
kreditinius dalykus. Nekreditinis dalykas turi būti atsiskaitytas, tačiau į bendrą dalykų skaičių per
vertinamąjį laikotarpį neįskaičiuojamas.
12. Jeigu dalyko studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu pagal studijų
programos vykdymo laikotarpį (dėl mainų programų, akademinių atostogų, studijų stabdymo ar kitų
priežasčių), imamas studento vertinamuoju laikotarpiu faktiškai studijuotų ir / ar įvertintų dalykų
skaičius.
13. Studijų centras suskaičiuoja studijų krypties kiekvienos akademinės grupės
(kurso) pagal studijų formą studentų dalykus ir jų įvertinimus pagal lygmenis, vertinimai
apibendrinami ir nustatomas vertinamojo laikotarpio studento studijų pasiekimų lygmuo. Studijų
pasiekimų lygmenų suvestinę (2 priedas) Studijų centras teikia svarstyti rotacijos komisijai (toliau –

Komisija) pasibaigus pavasario semestrui, bet ne vėliau kaip einamųjų metų rugsėjo 15 d. Rotacijos
komisiją sudaro direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai (pirmininkas), Kokybės užtikrinimo
skyriaus vedėjas, Studijų centro darbuotojas, fakultetų dekanai. Komisija sprendimus priima
posėdyje. Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo komisijos
pirmininkas ir sekretorius.
14. Rotacijos komisijos posėdyje pritarus studentų pasiekimų lygmenų skaičiavimui ir
vertinamojo laikotarpio studento studijų pasiekimų lygmens nustatymui, vykdoma studentų rotacija.
III SKYRIUS
STUDENTŲ ROTACIJA
15. Vadovaujantis šio Aprašo 1 priedu, vykdomas visų toje pačioje studijų kryptyje,
tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų studijų pasiekimų
lygmens nustatymas.
16. Studentų rotacija vykdoma, jeigu yra studentų, studijuojančių valstybės
finansuojamose studijų vietose ir neatitinkančių gerai besimokančio studento kriterijų.
17. Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų atitikimas gero
mokymosi kriterijams (Aprašo 9 p.) yra vertinamas kas vieneri studijų metai pagal studijų programai
vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus (1 priedas).
18. Jeigu valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas neatitinka
gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansuojamos studijų vietos. Tokiu atveju, po
rotacijos jam sudaroma galimybė nuo naujų studijų metų studijuoti valstybės nefinansuojamoje
studijų vietoje, mokant jo priėmimo metais Kolegijos nustatytą studijų kainą.
19. Jeigu 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.
20. Valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys studentai, gaunantys
studijų stipendiją ir studentai, savo lėšomis studijuojantys pagal individualią studijų programą
studentų rotacijos procedūrose nedalyvauja.
21. Rotacija dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų:
21.1. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rudens semestro pradžios rotacijos komisija
sudaro studentų studijų pasiekimo lygmenų eilę pagal studijų kryptis, kuri sudaroma pagal Studijų
centro pateiktus studijų dalykų vertinimų rezultatus ir tvirtinama rotacijos komisijos.
21.2. Esant pokyčiams studijų finansavime, studentai asmeniškai informuojami

elektroniniu paštu į Kolegijos suteiktą el. pašto dėžutę ir pakviečiami pasirašyti naują studijų sutartį.
21.3. Su studentu, netekusiu valstybės finansuojamos vietos arba perkeltu į valstybės
finansuojamą studijų vietą, pasirašoma nauja studijų sutartis ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d.
21.4. Studentų rotacija įteisinama Kolegijos direktoriaus įsakymu Komisijos teikimu.
21.5. Valstybės finansavimo netekęs studentas moka jo priėmimo metais Kolegijos
nustatytą studijų kainą.

IV SKYRIUS
VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ NETEKIMAS
22. Valstybės finansuojama studijų vieta tampa laisva šiais atvejais:
22.1. iš Kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį
studentą;
22.2. valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui nutraukus
studijas savo noru, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis
studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų srityje;
22.3. valstybės

finansuojamoje

studijų

vietoje

studijuojančiam

studentui,

neatitinkančiam gero mokymosi kriterijų (pasiekusiam tik slenkstinį pasiekimų lygmenį), netekus
valstybės finansavimo, išskyrus atvejus, kai jo vietos nepretenduoja užimti studentai, neturintys
valstybės finansavimo (žr. 19 p.).
22.4. valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas po vertinamojo
laikotarpio turi akademinių skolų.

V SKYRIUS
VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMAS
23. Laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima toje pačioje studijų kryptyje,
tame pačiame kurse ir pagal tą pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje
geriausiai besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.
24. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi
kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau puikaus
pasiekimų lygmens dalykų įvertinimų, nesant tokių studentų, pirmenybė teikiama studentams,
vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau tipinio pasiekimų lygmens dalykų įvertinimų.
25. Jeigu į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas studijų vietas pretenduojančių
valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų studijų pasiekimų lygmenys yra

vienodi arba jeigu laisvų vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus,
pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau dalykų puikaus
pasiekimų lygmens įvertinimų (jei tokia situacija vėl pasikartoja, tuomet palyginami ankstesnių
studijų metų studijų rezultatų pasiekimų lygmenys, o, reikalui esant, – priėmimo konkursiniai balai).
26. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių
gero mokymosi kriterijus, šios vietos neužimamos.
27. Laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos užimamos ne vėliau kaip iki rugsėjo
30 d.

VI SKYRIUS
LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ, ATSIRADUSIŲ NE STUDENTŲ
ROTACIJOS METU, UŽĖMIMAS
28. Laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos gali atsirasti iš Kolegijos pašalinus
valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas savo noru, išskyrus
tuos atvejus, kai studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje.
29. Į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti toje pačioje studijų
kryptyje, tame pačiame kurse ir toje pačioje studijų formoje valstybės nefinansuojamoje studijų
vietoje studijuojantis studentas (išskyrus studentus, nurodytus Mokslo ir studijų įstatymo 80
straipsnio 2 dalyje).
30. Laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos užimamos ne vėliau kaip iki vasario
20 d.
31. Į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas gali pretenduoti:
31.1.valstybės nefinansuojami studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus.
31.2. kai valstybės finansuojama vieta atsilaisvina pirmo semestro eigoje – pirmo kurso
studentai rotuojami pagal aukščiausią stojimo konkursinį balą.
32. Studentas, perkeliamas į valstybės finansuojamą studijų vietą, negali turėti
finansinių skolų Kolegijai.
33. Studentui, perkeltam į valstybės finansuojamą studijų vietą, studijų kaina, sumokėta
už ankstesnius semestrus, negrąžinama.
34. Studentas, perkeltas į valstybės finansuojamą studijų vietą semestro eigoje, už
semestro laikotarpį, studijuotą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, sumoka studijų kainos
dalį, kuri yra paskaičiuojama metinę studijų kainą padalijus iš 10 mėnesių ir padauginus iš studijuoto
laikotarpio mėnesiais.

VII SKYRIUS
STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMO ĮFORMINIMAS
35. Studentas, priimamas į valstybės nefinansuojamą ar valstybės finansuojamą studijų
vietą, tai patvirtina studijų centre pasirašydamas sutartį.
36. Studentas, netekęs valstybės finansavimo, turi galimybę studijuoti valstybės
nefinansuojamoje studijų vietoje, pasirašant Kolegijos ir studento, priimamo į valstybės
nefinansuojamą vietą, sutartį bei mokant jo priėmimo metais Kolegijos nustatytą studijų kainą.
37. Studento perkėlimas į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą studijų vietą
įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu Komisijos teikimu.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą
neturi:
38.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos
studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto
lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
38.2. asmenys, vienu metu studijuojantys 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);
38.3. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus
asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių
piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
38.4. gaunantys studijų stipendiją arba pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba
žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę studijų laikotarpio gavo studijų
stipendiją.
38.5. studijuojantys savo lėšomis pagal individualų studijų planą.
39. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas ar papildomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansuojamas studijų vietas ar studijų
rezultatų vertinimo sistemą Kolegijos Akademinėje tarybos sprendimu.
40. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos.
________________________________

Alytaus kolegijos
Gerai besimokančio studento
nustatymo, studentų rotacijos ir
studijų finansavimo pobūdžio
pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašo
1 priedas
Studijų rezultatų pasiekimų
lygmens apibūdinimas

Puikiam pasiekimų lygmeniui
priskiriamas studentas, kuris: žino
naujausius studijų dalyko (krypties)
šaltinius, teorijas ir principus ir gali
kurti ir 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

Puikus pasiekimų lygmuo
Studijų rezultatų
Vertinamojo
pasiekimų lygmens
laikotarpio
nustatymo kriterijai
dalykų kreditų
kiekis

60

Dalykų kreditų kiekis
įvertintų
įvertintų
„10 ir 9“
„8 ir 7“
ne mažiau
ne
kaip
daugiau
kaip
48
12

40

32

Studijų rezultatų pasiekimų
lygmens nustatymo
kriterijai

Vertinamojo
laikotarpio
dalykų
kreditų kiekis

Studentas laikomas
pasiekusiu tipinį vertinamojo
laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu dalykų,
įvertintų tipiniu arba puikiu
lygmeniu, kreditų kiekis
sudaro ne mažiau kaip tris
ketvirtadalius (75 proc.)
dalykų kreditų kiekio, o kiti
dalykai įvertinti slenkstiniu
lygmeniu.

60

Dalykų kreditų kiekis
įvertintų
įvertintų
„10, 9, 8 ir
„6 ir 5“
7“ ne
ne
mažiau
daugiau
kaip
kaip
45
15

40

30

Studentas laikomas
pasiekusiu puikų vertinamojo
laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu dalykų,
įvertintų puikiu lygmeniu,
kreditų kiekis sudaro ne
mažiau kaip keturis
penktadalius (80 proc.)
dalykų kreditų kiekio, o kiti
dalykai įvertinti ne žemesniu
kaip tipinis lygmuo.

8

Tipinis pasiekimų lygmuo
Studijų rezultatų pasiekimų
lygmens apibūdinimas
Tipiniam pasiekimų lygmeniui
priskiriamas studentas, kuris: 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.

10

Slenkstinis pasiekimų lygmuo
Studijų rezultatų pasiekimų lygmens apibūdinimas
Slenkstiniam pasiekimų lygmeniui priskiriamas studentas, kuris: 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.

Studijų rezultatų pasiekimų lygmens
nustatymo kriterijai
Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį
vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus
dalykus, bet jo studijų pasiekimai nesiekia
tipinio lygmens.

Alytaus kolegijos
Gerai besimokančio studento nustatymo,
studentų rotacijos ir studijų finansavimo
pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašo
2 priedas
ALYTAUS KOLEGIJOS STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENŲ SUVESTINĖ
STUDIJŲ KRYPTIS
STUDIJŲ FORMA
KURSAS (GRUPĖ)
VERTINAMASIS LAIKOTARPIS (m. m.)

Eil.
Nr.

Studento (-ės) pavardė,
vardas

Studijų
programa
(grupė)

Finansavimo
pobūdis
iki rotacijos
(vf, vnf)

1.
2.

Parengė pagal studijų centro pateiktą informaciją
Rotacijos komisijos sekretorius

Vertinamojo
laikotarpio
dalykų
skaičius

Kreditų skaičius pagal lygmenis
Puikus
lygmuo
(10–9)

Tipinis
lygmuo
(8–7)

Slenkstinis
lygmuo
(6–5)

Akademinių
skolų
skaičius

Studijų
rezultatų
pasiekimų
lygmuo
(P, T, S, N)*

Rotacijos
būklė
(rotuojamas/
nerotuojamas)

Finansavimo
pobūdis
po rotacijos
(vf, vnf)

