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ALYTAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ KONKURSINIŲ EILIŲ PAGAL EGZAMINŲ SESIJOS 

REZULTATUS SUDARYMO TVARKA 
 

1. Ši tvarka reglamentuoja konkursinių eilių, pagal kurias atrenkami studentai, kurių 

studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, taip pat skiriamos stipendijos už 

studijų rezultatus, sudarymą. 

2. Išankstinė konkursinė eilė sudaroma po 5 darbo dienų pasibaigus egzaminų sesijai. 

3. Galutinė konkursinė eilė skelbiama po 35 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios. 

4. Konkursinės eilės sudaromos egzaminų (diferencinių įskaitų) įvertinimo pažymių 

svertinio vidurkio mažėjimo tvarka. Pažymių svertinis vidurkis skaičiuojamas susumavus per sesiją 

laikytų egzaminų (diferencinių įskaitų) dalyko kredito ir pažymių sandaugą padalinus iš vertinamų 

dalykų kreditų sumos pagal formulę: 
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ik - dalyko kreditų skaičius, 

ip - dalyko įvertinimo pažymys, 

n - pažymiais vertinamų dalykų skaičius (skaičiuojant svertinį vidurkį, imami pirmą kartą pagal sesijos 

tvarkaraštį laikytų egzaminų rezultatai). 

5. Konkursinės eilės sudaromos iš kelių dalių pagal žemiau pateikiamus prioritetus. Šios 

dalys viena nuo kitos neatskiriamos. 

6. Pirmoje dalyje konkursinėje eilėje svertinio vidurkio mažėjimo tvarka rikiuojami 

studentai neturintys skolų. Tuo pačiu prioritetu pagal paskutinės išlaikytos sesijos rezultatus dalyvauja 

iš akademinių atostogų grįžę studentai. Sudarant galutinę konkursinę eilę tuo pačiu prioritetu 

rikiuojami neturintys skolų studentai, kuriems sesija buvo atidėta ir neturintys skolų sugrįžę iš 

mobilumo studijų. 

7. Antroje dalyje svertinio vidurkio mažėjimo tvarka rikiuojami studentai, išlaikę visus 

įsiskolinimus perlaikymams skirtu laiku. 



8. Trečioje dalyje svertinio vidurkio mažėjimo tvarka rikiuojami studentai neišlaikę 

pastarojoje sesijoje įskaitų arba egzaminų. Studentų neišlaikiusiųjų sesijos egzaminų svertinis vidurkis 

skaičiuojamas iš laikytų ir nelaikytų (įvertinimu imant nulį) egzaminų įvertinimų bei jų kreditų 

sandaugos sumą, dalinant iš visų tos sesijos pažymiais vertinamų dalykų kreditų sumos. 

9. Ketvirtoje dalyje svertinio vidurkio mažėjimo tvarka rikiuojami studentai, išlaikę visus 

pastarosios sesijos egzaminus ir įskaitas, bet turintys skolų už ankstesnius semestrus. 

10. Galiausiai penktojoje dalyje svertinio vidurkio mažėjimo tvarka rikiuojami studentai, 

turintys skolų už ankstesnius semestrus ir neišlaikę pastarosios sesijos egzaminų arba įskaitų. 

11. Paskutinėje eilėje rikiuojami studentai, privalantys mokėti už studijas. 

12. Jei kelių studentų svertinis vidurkis yra vienodas, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje 

užima tas studentas, kurio ankstesnių sesijų pažymių svertiniai vidurkiai buvo aukštesni, o jei ir šis 

rodiklis yra vienodas, atsižvelgiama į tai, kokią vietą priėmimo konkursinėje eilėje buvo užėmęs 

studentas. 

13. Į atsiradusią atitinkamos studijų programos laisvą vietą, kurioje studijos visiškai arba 

iš dalies apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, pagal pažangumą prioriteto 

tvarka gali pretenduoti toje pačioje studijų programoje, tame pačiame kurse studijuojantys: 

13.1. tos pačios studijų formos studijų kainą mokantys studentai; 

13.2. kitos studijų formos studijų kainą mokantys studentai; 

13.3. atnaujinantys studijas tos pačios studijų programos ir formos studentai, nutraukę 

studijas savo pačių prašymu; 

13.4. tos pačios studijų programos ir formos kitų kolegijų ar universitetų studentai; 

13.5. atnaujinantys studijas AK iniciatyva pašalinti studentai. 

14. Priimtieji į laisvas vietas į šia tvarka sudaromą konkursinę eilę patenka tik po kitos 

išlaikytos sesijos. 

15. Ši tvarka taikoma nuo 2009-2010 studijų metų rudens sesijos. Kitos iki tol AK 

galiojusios konkursinių eilių sudarymo metodikos netenka galios. 
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