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I. BENDROJI DALIS
1. Klaipėdos universiteto pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų
rezultatų vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų
valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų pirmųjų dviejų studijų metų
(ištęstinių studijų atveju – pabaigus pusę studijų programos) studijų rezultatų svertinių vidurkių
apskaičiavimo ir palyginimo bei valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems
studentams laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų skyrimo tvarką.
2. Aprašas taikomas asmenims, priimtiems į Universitetą įsigaliojus Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymui.
3. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin.,
2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ (Žin., 2010, Nr. 155-7889) ir
2011 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010m. gruodžio 20d.
įsakymo Nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 572734), Universiteto senato 2010 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 11-2 „Dėl Klaipėdos universiteto
studijų nuostatų (2010 m. redakcija) patvirtinimo.
4. Valstybės finansuojamos studijų vietos studento pirmųjų dviejų studijų metų
(ištęstinių studijų atveju – užbaigus pusę studijų programos) studijų rezultatų svertinis vidurkis
lyginamas su atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso, kuriame jis studijuoja, dviejų
metų (ištęstinių studijų atveju – užbaigus pusę studijų programos) studijų rezultatų svertiniu
vidurkiu.
5. Valstybės finansuojamos studijų vietos studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu
jo dviejų studijų metų (ištęstinių studijų atveju – užbaigus pusę studijų programos) studijų rezultatų
svertinis vidurkis yra daugiau nei 20 procentinių punktų mažesnis už atitinkamos studijų programos
ir formos to paties kurso dviejų studijų metų (ištęstinių studijų atveju – užbaigus pusę studijų
programos) studijų rezultatų svertinį vidurkį.
6. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje studijų vietoje laikotarpis nesutampa
su studijų programos vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių
atostogų ar kitos priežasties), lyginami studento dvejų studijų metų faktinio studijavimo valstybės
finansuojamoje studijų vietoje laikotarpio ir tos programos, kurioje jis studijuoja rezultatų
palyginimo metu, pastarųjų dvejų metų kurso studijų rezultatų svertinis vidurkis.
7. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė nuo kito studijų
semestro studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje mokant jo priėmimo metais Universiteto
nustatytą studijų kainą.
8. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą
užima tos studijų programos ir formos, to paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų
palyginimo metu, geriausiai besimokantis valstybės nefinansuojamos studijų vietos studentas,
išskyrus atvejį, nurodytą 9 punkte.
9. Jeigu valstybės finansuojamos studijų vietos studentas, įskaičius jo dalinių studijų
rezultatus, atsiduria studijų kurse, kuris buvo priimtas iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo įsigaliojimo, ir netenka valstybės finansuojamos studijų vietos, laisvą valstybės
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finansuojamą studijų vietą užima to kurso, į kurį įstojęs studentas gavo valstybės finansavimą,
geriausiai besimokantis valstybės nefinansuojamos studijų vietos studentas.
10. Laisvai valstybės finansuojamai studijų vietai užimti sudaroma tos pačios studijų
programos ir formos, to paties kurso, valstybės nefinansuojamų studijų vietų geriausių studentų eilė
vadovaujantis Aprašo II skyriaus nustatytais studijų rezultatų apskaičiavimo ir įvertinimo
principais, išskyrus atvejus, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72
straipsnio 1 punkte, kad į valstybės finansuojamą studijų vietą teisės neturi:
10.1. 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;
10.2. 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);
10.3. užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos 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;
10.4. kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.
II. STUDIJŲ REZULTATŲ SVERTINIO VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS
11. Valstybės finansuojamo studento svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas iš
visų studijų programos dalykų įvertinimų vadovaujantis Universiteto studijų nuostatų (2010 metų
redakcija) 206 straipsnio nustatyta tvarka:
11.1. akademinių dalykų įvertinimų svertinis vidurkis (A) skaičiuojamas taip:
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čia K i – i-tojo dalyko apimtis kreditais;
P i – pažymys už i-tąjį dalyką;
n – per semestrą išklausytų dalykų skaičius.
Visuose skaičiavimuose rezultatas apvalinamas iki šimtųjų balo dalių.
12. Kurso (akademinės grupės) semestro studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas
sumuojant visų to kurso (akademinės grupės) studentų studijų rezultatų vidurkius ir juos dalinant iš
kurso (akademinės grupės) studentų skaičiaus. Skaičiuojant kurso (akademinės grupės) studijų
rezultatų svertinį vidurkį, laikoma, kad dalyko, kurio studentas turi ar turėjo akademinę skolą,
įvertinimas lygus nuliui.
13. Atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso (akademinės grupės) bei
studentų dviejų metų arba pusės studijų programos studijų rezultatų svertinis vidurkis
apskaičiuojamas sudedant visų semestrų studijų rezultatų svertinius vidurkius ir dalijant gautą sumą
iš semestrų skaičiaus.
14. Jeigu valstybės finansuojamos studijų vietos studentas studijų rezultatų palyginimo
metu turi akademinę skolą(-ų), jis yra braukiamas iš studentų sąrašų Universiteto studijų nuostatų
221 straipsnio 2 punkto nustatyta tvarka. Skaičiuojant studijų programos kurso (akademinės grupės)
studijų rezultatų vidurkį, laikoma, kad dalyko(-ų), kurio(-ių) studentas turi akademinę(-ių) skolą(ų), baigiamasis(-ieji) įvertinimas(-i) lygus nuliui. Taip apskaičiuotas valstybės finansuojamo
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studento studijų rezultatų vidurkis įskaičiuojamas vedant bendrą studijų programos kurso
(akademinės grupės) vidurkį.
15. Kai studijų rezultatų palygimo metu valstybės finansuojamos studijų vietos studentas
nelaikė studijų dalyko egzamino(-ų) dėl ligos ir esant gydytojo pažymai, kai studijų rezultatų
palyginimo metu studijų programoje yra numatytos praktikos, kurios atliekamos vasaros metu, dėl
jo studijų rezultatų palyginimo sprendžia fakulteto dekanas (instituto direktorius) Universiteto
studijų nuostatų 164 ir 165 straipsniuose nustatyta tvarka.
16. Kai studentas, neišlaikęs dalyko egzamino arba įskaitos, pasinaudoja Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies jam suteikta teise šį atsiskaitymą
pakartoti vieną kartą nemokamai Universiteto nustatyta tvarka ir neišlaiko to paties dalyko
egzamino arba įskaitos dar kartą, jis laikomas turinčiu akademinę skolą.
17. Jeigu studentas, dalyko egzaminą arba įskaitą išlaikė pakartotinai 16 punkto
nustatyta tvarka, jo studijų rezultatų ir kurso (akademinės grupės) studijų rezultatų palyginimo metu
skaičiuojamas pirmojo laikymo vertinimas.
18. Jeigu valstybės finansuojamos arba iš dalies finansuojamos studijų vietos studento
studijos buvo pradėtos iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo ir jo studijų
laikotarpis nesutampa su studijų programos vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų
įskaitymo, akademinių atostogų ar kitos priežasties), toks studentas tęsia studijas ta tvarka, kuri
buvo nustatyta iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo ir jo studijų
rezultatai nėra lyginami su kurso (akademinės grupės) studijų rezultatais, tačiau jo studijų rezultatai
įskaitomi į kurso (akademinės grupės) studijų rezultatus.
19. Jeigu mokamos studijų vietos studentas užėmė laisvą valstybės finansuojamą studijų
vietą kurse (akademinėje grupėje) studijų metu, jo studijų rezultatai lyginami po dviejų studijų metų
valstybės finansuojamoje studijų vietoje, išskyrus atvejį, jeigu valstybės finansuojama studijų vieta
buvo užimta pirmame studijų semestre. Tačiau tokio studento studijų rezultatai įskaitomi į kurso
(akademinės grupės) studijų rezultatus.
III. LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMAS IR
STUDIJŲ TĘSIMAS MOKAMOJE STUDIJŲ VIETOJE
20. Valstybės finansavimo netekusiam studentui Universitetas sudaro galimybę nuo kito
studijų semestro studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais
Universiteto nustatytą studijų kainą.
21. Valstybės finansavimo netekusiam studentui iki kito semestro pradžios yra keičiama
jo studijų sutartis.
22. Studento perkėlimas į valstybės nefinansuojamą studijų vietą įforminamas rektoriaus
įsakymu dekano (direktoriaus) teikimu po sutarties pakeitimo.
23. Laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima tos studijų programos ir formos to
paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų palyginimo metu, geriausiai valstybės
nefinansuojamoje vietoje besimokantis studentas, kurio studijų rezultatų svertinis vidurkis
apskaičiuojamas Aprašo II skyriaus nustatyta tvarka. Užimti valstybės finansuojamą studijų vietą
gali pretenduoti tik tie studentai, kurie neturi akademinių skolų.
24. Jeigu į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą pretenduoja asmenys, turintys
vienodus svertinius studijų rezultatų vidurkius, pirmenybė teikiama asmenims:
24.1. kurie egzaminus (įskaitas) laikė tik po vieną kartą;
24.2. kurie turi teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
įstatymą (Žin., 2006, Nr. 130-4889);
24.3. kurie dalyvauja mokslinėje, meninėje, sportinėje ir studnetų savivaldos
Universiteto veikloje.
25. Studentui, užimančiam valstybės finansuojamą studijų vietą, iki kito semestro
pradžios yra sudaroma nauja studijų sutartis.
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26. Studento perkėlimas į valstybės finansuojamą studijų vietą įforminamas rektoriaus
įsakymu dekano (direktoriaus) teikimu po sutarties pakeitimo.
IV. STUDENTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIŲ APSKAIČIAVIMO IR
PALYGINIMO TVARKOS PROCEDŪROS
27. Studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimai ir palyginimai vykdomi fakultetų
(institutų) dekanatuose.
28. Už studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo
duomenų teisingumą bei jų savalaikį pateikimą Studijų departamentui atsako fakulteto dekanas
(instituto direktorius).
29. Atitinkamos studijų programos ir formos kurso (akademinės grupės) studentų sąrašai
kartu su jų studijų rezultatų svertiniais vidurkiais tvirtinami dekano (instituto direktoriaus) įsakymu.
30. Studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo procedūros
atliekamos per 10 dienų nuo pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos egzaminų
sesijos pabaigos.
31. Informacija apie laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas skelbiama viešai
fakultetuose (institutuose).
32. Studentų studijų rezultatų svertinių vidurkių apskaičiavimo ir palyginimo sąrašai
saugomi fakultetų (institutų) dekanatuose iki studentų studijų pabaigos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
reglamentuojančiais studentų studijas valstybės finansuojamose studijų vietose.

_________________________________________
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aktais,

