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ALYTAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ, KURIŲ STUDIJOS YRA VALSTYBĖS 

FINANSUOJAMOS, STUDIJŲ METŲ STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIUI SKAIČIUOTI IR 

PALYGINTI, IR ASMENŲ, STUDIJUOJANČIŲ VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE 

STUDIJŲ VIETOSE, GALIMYBĖMS UŽIMTI LAISVAS VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS 

STUDIJŲ VIETAS NUSTATYTI TVARKA 

 

1. Ši tvarka skirta Alytaus kolegijos (toliau – AK) studentų, kurių studijos yra valstybės 

finansuojamos (toliau – valstybės finansuojami studentai), vienerių studijų metų studijų rezultatų 

vidurkiui skaičiuoti ir palyginti, ir studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose 

(toliau – valstybės nefinansuojami studentai), galimybėms uţimti laisvas valstybės finansuojamas studijų 

vietas nustatyti. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2009 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1333 patvirtintomis rekomendacijomis aukštosioms 

mokykloms dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų 

taikymo (Ţin. 2010, Nr. 155-7889). 

2. Valstybės finansuojamo studento, priimto į AK įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymui, vienerių metų studijų programos studijų rezultatų vidurkis lyginamas su atitinkamos 

studijų programos ir formos to paties kurso, kuriame jis studijuoja (toliau – kursas), vienerių studijų 

programos studijų rezultatų vidurkiu. 

3. Valstybės finansuojamas studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu jo vienerių metų 

studijų programos studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų maţesnis negu 

kurso vienerių metų studijų programos studijų rezultatų vidurkis. 

4. Valstybės finansuojamo studento ir kurso svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas 

iš visų studijų programos dalykų įvertinimų, atsiţvelgus į kreditų skaičių. 

5. Valstybės finansuojamo studento ir kurso studijų rezultatai palyginami tokiu būdu: 

5.1. pirmiausia apskaičiuojamas studento kiekvieno studijų semestro svertinis studijų rezultatų 

vidurkis, po to išvedamas bendras studento vienerių metų studijų programos vidurkis; 

5.2. studento studijų rezultatų vidurkis lyginamas su bendru kurso svertiniu studijų rezultatų 

vidurkiu. 

6. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje vietoje laikotarpis nesutampa su studijų 

programos vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių atostogų ar kitos 

prieţasties), lyginami studento vienerių metų faktinio studijavimo valstybės finansuojamoje vietoje 

laikotarpio ir tos programos pastarųjų vienerių metų kurso svertinis studijų rezultatų vidurkis. 

7. Valstybės finansavimo netekusiam studentui bus sudaryta galimybė nuo kito studijų 

semestro studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais AK 

nustatytą studijų kainą. Studentui, sutinkančiam uţimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, 
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keičiama jo pasirašyta studijų sutartis, parengta pagal Standartines studijų sutarties sąlygas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1333 

(Ţin., 2009, Nr. 81-3397). 

8. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą 

vadovaujantis AK studentų konkursinių eilių pagal egzaminų sesijos rezultatus sudarymo tvarka uţima 

tos studijų programos ir formos, to paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų palyginimo metu, 

geriausiai besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas, išskyrus atvejį, nurodytą 9 punkte. 

9. Jeigu valstybės finansuojamas studentas, įskaičius jo dalinių studijų rezultatus, atsiduria 

kurse, kuris priimtas iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, ir netenka 

valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą uţima to kurso, į kurį įstojęs gavo 

valstybės finansavimą, geriausiai besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas. 

10. Valstybės finansuojamo studento ir jo kurso studijų rezultatų palyginimas atliekamas 

kasmet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. 

11. Jeigu valstybės finansuojamas studentas studijų rezultatų palyginimo metu turi akademinę 

skolą (-ų), skaičiuojant jo studijų rezultatų vidurkį laikoma, kad to studijų semestro, kuriame asmuo 

turi akademinę skolą, jo studijų rezultatų vidurkis lygus nuliui. Skaičiuojant kurso studijų rezultatų 

vidurkį, laikoma, kad tik to dalyko, kurio studentas turi akademinę skolą, baigiamasis įvertinimas lygus 

nuliui. Taip apskaičiuotas valstybės finansuojamo studento studijų rezultatų vidurkis įskaičiuojamas 

vedant bendrą kurso vidurkį. 

12. Kai valstybės finansuojamas studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar 

kitų pateisinamų prieţasčių, dėl jo studijų rezultatų palyginimo sprendţia AK akademinės tarybos 

nustatyta tvarka sudaryta komisija, kurioje dalyvauja AK studentų atstovybės atstovas. 

13. Kai valstybės finansuojamas studentas, neišlaikęs dalyko egzamino arba įskaitos, 

pasinaudoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies jam suteikta teise šį 

atsiskaitymą vieną kartą nemokamai pakartoti AK nustatyta tvarka ir neišlaiko to paties dalyko 

egzamino arba įskaitos dar kartą, jis laikomas turinčiu akademinę skolą. 

14. Ši tvarka taikoma studentams, įstojusiems nuo 2012 metų. 
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