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Studijų rezultatų įskaitymo tvarka Lietuvos žemės ūkio universitete 

 

 

1. Studijų rezultatų įskaitymo tvarka nustato Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose 

pasiektų studijų rezultatų įskaitymo principus ir įforminimą Lietuvos žemės ūkio universiteto (toliau 

– Universiteto) visose pagrindinių universitetinių ir magistrantūros studijų programose. Šis 

dokumentas parengtas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 12 

d. įsakymą Nr. ISAK – 1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos“.  

2. Gali būti įskaitomi studijų rezultatai, įgyti:  

2.1. Užsienio aukštosiose mokyklose pagal tarptautines studentų mainų programas, 

kuruojamas Universiteto Tarptautinio skyriaus, sudarius dalinių studijų sutartį. 

2.2. Lietuvos aukštosiose mokyklose, sudarius dalinių studijų sutartį. 

2.3. Užsienio ir Lietuvos aukštosiose mokyklose, nesudarius dalinių studijų sutarties. 

2.4. Universiteto (iki 1996 m. - Akademijos) kituose fakultetuose arba tame pačiame 

fakultete ankstesniųjų studijų metu. 

3. Bendrieji studijų rezultatų įskaitymo principai yra: 

3.1. Studijuotas dalykas įskaitomas, jeigu jo apimtis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius 

studijuojamoje arba pageidaujamoje studijuoti programoje numatyto dalyko apimties ir atitinka 

esminius tikslus bei pagrindines dalyko turinio dalis. 

3.2. Keli studijuoti dalykai įskaitomi kaip vienas, jeigu jie pagal apimtį ir dalykinius 

reikalavimus bendrai tenkina studijuojamos arba pageidaujamos studijuoti programos vieno dalyko 

reikalavimus.  

3.3. Studijuotas dalykas išskaidomas ir įskaitomi keli studijuojamos arba pageidaujamos 

studijuoti programos dalykai, jeigu studijuotas dalykas tenkina pastarųjų reikalavimus. 

3.4. Įskaitoma dalis studijuoto dalyko, jeigu jis tik dalinai tenkina studijuojamo dalyko 

reikalavimus ir yra ne mažesnės kaip 2 kreditų apimties. 

3.5. Laisvai pasirenkami dalykai įskaitomi be apribojimų. 

4. Į pagrindinių universitetinių studijų rezultatus įskaitomi: 

4.1. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, kurie studijuoti per paskutiniuosius 10 metų 

kituose universitetuose arba Universiteto kituose fakultetuose, nepriklausomai kokiai studijų sričiai 

ir studijų programai jie buvo priskirti.  

4.2. Studijų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykai, kurie studijuoti per fakulteto tarybos 

nustatytą laikotarpį pagal tos pačios studijų srities (fakulteto tarybos nutarimu – krypties) 

universitetines ir neuniversitetines aukštojo mokslo studijų programas. Įskaitomi neuniversitetinio 

aukštojo mokslo studijų programų dalykai gali sudaryti ne daugiau kaip pusę studijuojamos arba 

pageidaujamos studijuoti universitetinės studijų programos apimties. 

5. Į magistrantūros studijų rezultatus įskaitomi dalykai, kurie studijuoti per fakulteto tarybos 

nustatytą laikotarpį pagal tos pačios studijų krypties (fakulteto tarybos nutarimu – srities) 

magistrantūros programas.  

6. Įskaitomo dalyko įvertinimas yra adekvatus studijuoto dalyko įvertinimui. Jeigu keli 

studijuoti dalykai įskaitomi kaip vienas, tai įvertinimas apskaičiuojamas pagal aritmetinį svertinį 

vidurkį. Jeigu studijuotas dalykas išskaidomas į kelis studijų programos dalykus, tai jie visi 

įvertinami tuo pačiu pažymiu kaip ir studijuotas dalykas. Jeigu įskaitoma tik studijuoto dalyko dalis, 

tai jos įvertinimas atitinka viso dalyko įvertinimą. Įvertinimai penkių  balų sistemoje perskaičiuojami 

į įvertinimus dešimties balų sistemoje, dauginant faktinį įvertinimą iš dviejų. Įvertinimai šimto balų 

sistemoje perskaičiuojami į įvertinimą 10 balų sistemoje, dalijant faktinį įvertinimą iš dešimties.  

7. Studijų rezultatų įskaitymą vykdo koordinatorius ir programų kuratoriai. Koordinatorius, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įvertina studijų formaliuosius reikalavimus. 

Koordinatoriaus funkcijas Universitete vykdo studijų prorektorius. Programos kuratorius įvertina 



studijų rezultatų atitikimą studijuojamos arba pageidaujamos studijuoti programos dalykiniams 

reikalavimams. Programų kuratorių funkcijas vykdo fakultetų prodekanai. 

8. Studijų rezultatai įskaitomi šia tvarka: 

8.1. Studijavus užsienio arba Lietuvos aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį: 

8.1.1. Prieš sudarant sutartį programos kuratorius (sutarties su užsienio aukštąja mokykla  

atveju – Tarptautinis skyrius su programos kuratoriumi) suderina studijų turinį ir sudaro 

išvykstančiajam studijuoti į kitą aukštąją mokyklą individualų dalinių studijų planą. Jeigu studentas 

siunčiamas dalinėms studijoms pagal Europos Sąjungos programas, dalinių studijų sutartis rengiama 

pagal Europos kreditų įskaitymo sistemos reikalavimus, šalimais nurodant studijų apimtis ir pagal 

Universitete priimtą kreditų skaičiavimo sistemą. 

8.1.2. Įvykdžius studijų programą ir pristačius tai liudijantį studijų pažymėjimą, programoje  

numatyti dalykai įskaitomi be apribojimų. Programos kuratorius įskaitymą įformina „Studijų 

rezultatų įskaitymo kortelėje“. Jeigu dalinių studijų metu buvo išklausyti papildomi dalykai ir 

atsiskaityta už juos, tuomet programos kuratorius studento raštišku prašymu pagal pateiktus dalykų 

aprašus juos įvertina ir siūlo įskaityti arba ne. Jeigu studentas neįvykdo individualaus dalinių studijų 

plano, tai įskaitomi tik studijų pažymoje įvardinti dalykai.  

8.1.3. Studentui raštiškai pageidaujant koreguoti užsienio universitete gautus studijų rezultatų 

įvertinimus, dekanas sudaro komisiją iš kompetetingų dėstytojų, kuri įvertina studento įgytas 

kompetencijas pagal studijų dalyko programoje nurodytus reikalavimus. Įvertinimo rezultatai 

įforminami studento egzaminų lape, kuris yra pridedamas prie „Studijų rezultatų įskaitymo 

kortelės“. 

8.1.4. Programos kuratoriaus užpildytą „Studijų rezultatų įskaitymo kortelę“ peržiūri 

koordinatorius, įsitikinus, kad tenkinami formalieji reikalavimai ir teisingai atlikti įrašai, ją 

patvirtina. Patvirtintus studijų įskaitymo rezultatus programos kuratorius perkelia į studento studijų 

knygelę ir kitus studijų rezultatų apskaitos dokumentus. 

8.2. Studijavus universitetines programas kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje, 

nesudarant dalinių studijų sutarties:  

8.2.1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, fakulteto dekanatui  

pateikia: 

- prašymą, kuriame nurodo kokius studijų rezultatus ir kokioje studijų programoje pageidauja 

įskaityti; 

- dokumentus apie studijų rezultatus (diplomo ir priedo prie diplomo kopijas arba akademinę 

pažymą); 

- dalykų aprašus, patvirtintus fakulteto, kuriame studijavo, dekano.  

8.2.2. Programos kuratorius patikrina dalykų apimtis ir dalykinių reikalavimų tenkinimą. 

Jeigu akademinėje pažymoje studijų apimtis nurodyta valandomis, tai jos perskaičiuojamos į 

kreditus, apimties valandas prilyginant auditorinių užsiėmimų valandoms. Jeigu studijų apimtis 

nurodyta Europos kreditų įskaitymo sistemos kreditais, ji perskaičiuojama pagal Universitete 

taikomą kreditų skaičiavimo sistemą. Įskaitymo rezultatai surašomi „Studijų rezultatų įskaitymo 

kortelėje“. Esant abejonėms ar dalykiniai reikalavimai tenkinami, programos kuratorius gali 

paprašyti dalyką dėstantį dėstytoją atlikti ekspertizę. Šios ekspertizės rezultatai yra rekomendacinio 

pobūdžio ir yra pridedami kaip priedas prie „Studijų rezultatų įskaitymo kortelės“. 

8.2.3. „Studijų rezultatų įskaitymo kortelę“ patvirtinus koordinatoriui, programos kuratorius 

studijų įskaitymo rezultatus perkelia į studento studijų knygelę ir kitus studijų rezultatų apskaitos 

dokumentus.  

 8.3. Studijavus neuniversitetinio aukštojo mokslo studijų programą kitoje Lietuvos ar 

užsienio aukštojoje mokykloje, nesudarius dalinių studijų sutarties:  

8.3.1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, fakulteto dekanatui 

pateikia: 

- prašymą, kuriame nurodo kokius studijų rezultatus ir kokioje studijų programoje pageidauja 

įskaityti; 

- dokumentus apie studijų rezultatus (diplomo ir priedo prie diplomo kopijas arba akademinę 

pažymą); 



- dalykų programas, patvirtintas aukštosios mokyklos vadovo arba fakulteto, kuriame juos 

studijavo, dekano. Jeigu Universitetas yra atlikęs konkrečios aukštosios mokyklos neuniversitetinių 

studijų programos, arba jos pavienių dalykų ekspertizę, studijuotų dalykų programų pateikti nereikia. 

8.3.2. Programos kuratorius, pasitelkdamas kompetentingus dėstytojus, organizuoja 

neuniversitetinių studijų programos ar jos dalykų programų ekspertizę, kurios metu įvertinama kiek 

studijuoti dalykai atitinka studijuojamos programos dalykus. Pagal ekspertizės rezultatus atrenkami 

užskaitomi dalykai. 

8.3.3. Įskaitymo rezultatai surašomi „Studijų rezultatų įskaitymo kortelėje“. Pastarąją 

patvirtinus koordinatoriui, programos kuratorius studijų įskaitymo rezultatus perkelia į studento 

studijų knygelę ir kitus studijų rezultatų apskaitos dokumentus.  

8.4. Studijavus Universiteto kituose fakultetuose arba tame pačiame fakultete ankstesniųjų 

studijų metu:  

8.4.1. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, fakulteto dekanatui 

pateikia: 

- prašymą, kuriame nurodo kokius studijų rezultatus ir kokioje studijų programoje pageidauja 

įskaityti; 

- dokumentus apie studijų rezultatus (diplomo ir priedo prie diplomo kopijas arba studijų 

knygelę, arba fakulteto, kuriame buvo anksčiau studijuota, pažymą apie išlaikytus dalykų 

egzaminus); 

8.4.2. Programos kuratorius patikrina dalykų apimtis ir dalykinių reikalavimų tenkinimą. 

Jeigu pateiktuose dokumentuose studijų apimtis nurodyta valandomis, tai jos perskaičiuojamos į 

kreditus, apimties valandas prilyginant auditorinių užsiėmimų valandoms. Įskaitymo rezultatai 

surašomi „Studijų rezultatų įskaitymo kortelėje“. Pastarąją patvirtinus koordinatoriui, programos 

kuratorius studijų įskaitymo rezultatus perkelia į studento studijų knygelę ir kitus studijų rezultatų 

apskaitos dokumentus.  

9. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl studijų rezultatų įskaitymo, jis turi teisę per 10 dienų 

pateikti apeliaciją Universiteto rektoriui. Apeliacija nagrinėjama ir ginčiai dėl studijų rezultatų 

atitikimo pageidaujamos studijų programos dalykiniams reikalavimams nagrinėjami Universiteto 

senate patvirtinta tvarka specialiojoje komisijoje. Asmuo, nesutinkantis su sprendimu dėl formaliųjų 

reikalavimų vertinimo, turi teisę per 10 dienų kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro sudarytą Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo apeliacinę komisiją. 

 

 

 



LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS 

STUDIJŲ  REZULTATŲ ĮSKAITYMO KORTELĖ  NR. _________ 

____________________________fakulteto studentas__________________________________________________________, _________________, 
(vardas, pavardė)      (studijų knygelės Nr.) 

studijuojantis arba pageidaujantis studijuoti______________________ ___________________________________________ ___________________, 
(studijų pakopa)                                     ……(studijų programos pavadinimas)                             :::                                       (valstybinis kodas) 

nuo_____________iki______________studijavo__________________________________  _____________________________________________, 
(valstybės pavadinimas)                                                                                   (aukštosios mokyklos pavadinimas) 

pagal ___________________studijų krypties ___________________studijų pakopos ___________________________________________programą. 

Studijų ir jų įskaitymo rezultatai už ______________m.m. _____________________semestrą 

 

 

Programos kuratorius__________________________________________________  ____________________________  _________________________ 

      (vardas, pavardė)     (parašas)    (data) 

Atitikimas formaliesiems reikalavimams__________________________________________________________________________________________ 

 

Koordinatorius _______________________________________________________  ___________________________  __________________________ 

      (vardas, pavardė)     (parašas)    (data) 

Studijuoti dalykai   

Pageidaujami įskaityti dalykai 
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reikalavimams 

(studijų turiniui) 
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