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LAIKINIEJI ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO STUDENTŲ 

ROTACIJOS PRINCIPAI IR TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Laikinieji Aleksandro Stulginskio Universiteto studentų rotacijos principai ir tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas): 

1.1. detalizuoja tuos valstybės finansuojamų studijų vietų pirmos pakopos studijose 

praradimo ir užėmimo (toliau – studentų rotacijos) principus, kurie nėra nustatyti 

Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) pakeitimo 

įstatymo Nr. XII-2534, priimto 2016 m. birželio 29 d., 78 straipsnyje; 

1.2. nustato tvarką, pagal kurią įvertinami asmenų, priimtų studijuoti į pirmosios pakopos 

studijų programų pirmuosius kursus po Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo įsigaliojimo, studijų pasiekimai, atliekamas studentų studijų rezultatų 

įvertinimas, nustatomi asmenys, kurie netenka valstybės finansavimo ir asmenys, kurie 

įgyja valstybės finansavimą.  

2. Aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534, 

priimto 2016 m. birželio 29 d., 78 straipsnio 5 dalies nuostatas, kurios nusako, kad 

„studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, 

po aukštosios mokyklos nustatyto vertinamojo laikotarpio, ne ilgesnio kaip studijų metai, 

valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytus 

gero mokymosi kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka 

valstybės finansavimo, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį. Valstybės 

finansavimo studijoms netekęs studentas už studijas turi mokėti aukštosios mokyklos 

nustatytą studijų kainą o atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą aukštosios 

mokyklos nustatyta tvarka užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame 

kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje 

besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus. Jeigu atsilaisvinusių vietų 

yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama 

studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių (dalykų) puikaus 

pasiekimų lygmens įvertinimų. “. 

 

II. LAIKINIEJI STUDENTŲ ROTACIJOS PRINCIPAI 

 

3. Studentui, kurio pirmosios pakopos studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo 

laikotarpio, ne ilgesnio kaip studijų metai, valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu 

jis atitinka šiame Apraše nustatytus gero mokymosi kriterijus. 

4. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų 

programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį 

pasiekimų lygmenį.  

4.1. Akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį negu vieneri studijų 

metai, neišlaikytas akademinis atsiskaitymas. 

4.2. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra 

puikaus lygmens, o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens. 

4.3. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra 

tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens. 



  

4.4. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus modulius (dalykus), bet jo studijų pasiekimai 

nesiekia tipinio lygmens.  

4.5. Dešimtbalės studijų rezultatų vertinimo skalė susiejama su studijų pasiekimų 

lygmenimis taip: puikus studijų pasiekimų lygmuo – 9 ir 10; tipinis studijų pasiekimų 

lygmuo – 7 ir 8; slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo – 5 ir 6. (1 priedas) 

5. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 

rugpjūčio 31 d. 

6. Jeigu modulio (dalyko) studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, šio 

modulio (dalyko) studijų pasiekimai įtraukiami į to vertinamojo laikotarpio studijų 

pasiekimų lygmens skaičiavimą, kuriame įvertinti šio modulio (dalyko) studijų rezultatai.  

7. Nustatant vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį taikomas svertinis 

koeficientas pagal modulių (dalykų) kreditinę apimtį. 

8. Studentų rotacija vyksta visuose pirmos pakopos studijų kursuose, išskyrus baigiamąjį.  

9. Rotacija vyksta studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą 

studijuojančių studentų. Studijų programos ribų rotuojant nesilaikoma. 

 

II. STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENS SKAIČIAVIMAS IR VERTINIMAS  

 

10. Studijų pasiekimų lygmens skaičiavimas ir vertinimas yra atliekamas visų studijų formos 

studentų, kurie iki rugpjūčio 31 dienos yra nustatyta tvarka perkelti į aukštesnį kursą 

nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio. Kiekvieno šio studento studijų metų studijų 

rezultatų svertiniai vidurkiai pagal per pirmus du semestrus pasiektus studijų dalykų ir 

praktikų (jei jos prilygintos atskiriems studijų dalykams) studijų pasiekimų galutinius 

įvertinimus apskaičiuojami šia tvarka:  

10.1. pirmiausia apskaičiuojami studento kiekvieno studijų semestro svertinis studijų 

rezultatų vidurkis. Skaičiuojant antro semestro studijų rezultatų svertinį vidurkį, imami 

studijų rezultatai, pasiekti rugpjūčio 31 dienai. Jeigu šiai datai studentas turi semestro 

dalyko studijų akademinę skolą, tai šio dalyko studijų rezultatų įvertinimas lygus nuliui 

jis nelaikomas gerai besimokančiu studentu.  

10.2. išvedamas studento dviejų semestrų studijų rezultatų vidurkis. Jeigu studijų 

kreditų skaičius semestruose skyrėsi, yra skaičiuojamas svertinis vidurkis.  

10.3. Jeigu dėl dalyvavimo ERASMUS studijų mainų programoje ar kitų svarbių 

priežasčių kai kurių dalykų egzaminų ir studijų rezultatų galutinio įvertinimo terminas 

fakulteto dekano potvarkiu buvo perkeltas į aukštesnį kursą, tai šie dalykai į studijų 

rezultatų vidurkius neįskaičiuojami.    

11. Visi studijų rezultatų vidurkiai yra skaičiuojami šimtųjų tikslumu. Yra taikomos bendrosios 

skaičių apvalinimo taisyklės.  

 

 

III. STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENS ĮVERTINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Studijų pasiekimų lygmens / rezultatų vidurkių skaičiavimą ir įvertinimą organizuoja 

fakultetų dekanai. Rezultatai aptariami fakulteto Rotacijos komisijos posėdyje. Rotacijos 

komisija sudaroma dekano potvarkiu iš fakulteto administracijos bei fakulteto Studentų 

atstovybės deleguotų narių. Aptarimo rezultatai surašomi protokole, kuris pateikiamas 

Universiteto rektoriui ir patvirtinamas rektoriaus įsakymu.  

13. Universitetas valstybės finansavimo netekusiam studentui turi sudaryti galimybę nuo kito 

studijų semestro studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo 

metais Universiteto nustatytą studijų kainą. Studentui, sutinkančiam užimti valstybės 



  

nefinansuojamą studijų vietą, studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimas įforminamas 

rektoriaus įsakymu. Kartu keičiama jo pasirašyta studijų sutartis.  

14. Valstybės finansavimo netekęs studentas, nesutinkantis tęsti studijų valstybės 

nefinansuojamoje vietoje, rektoriaus įsakymu yra braukiamas iš studentų sąrašų.  

15. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima 

geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų 

formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero 

mokymosi kriterijus.  

15.1. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas 

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, vertinamuoju laikotarpiu 

nesurinkusių modulių (dalykų) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų, pirmenybė 

teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių (dalykų) 

tipinio pasiekimų lygmens įvertinimų. 

15.2. Jei studentų, dalyvaujančių konkurse dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų 

studijų vietų, modulių (dalykų) studijų pasiekimų lygmenys yra vienodi, pirmenybė 

teikiama tiems studentams, kurių modulių (dalykų) studijų rezultatų įvertinimai yra 

aukštesni. 

15.3. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas 

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, atitinkančių gero mokymosi 

kriterijus, šios vietos neužimamos. 

16. Valstybės finansuojamą studijų vietą užėmusio studento prašymu studijų finansavimo 

pobūdžio pasikeitimas įforminamas rektoriaus įsakymu. Kartu keičiama jo pasirašyta 

studijų sutartis. 

17. Jeigu atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi 

kriterijus, valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio 

pasiekimų lygmuo slenkstinis.  

18. Kai valstybės finansuojamas studentas rugpjūčio 31 dieną turi akademinių skolų dėl ligos, 

nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių, dėl jo studijų rezultatų įvertinimo sprendžia 

fakulteto Rotacijos komisija. Kai studentas nesutinka su fakulteto Rotacijos komisijos 

sprendimu, prašymas persvarstyti studijų pasiekimų lygmens įvertinimą teikiamas 

Universiteto Apeliacijų komisijai, kurioje dalyvauja Universiteto studentų atstovybės 

deleguotas atstovas. Ši komisija sprendžia ir kitus neaiškius, šiame Apraše nenumatytus, 

atvejus.  

 



  

1 priedas. STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS 
 

 

Išlaikymo 

slenkstis 

 

Studijų 

pasiekimų 

lygmuo 

 

Dešimtbalės skalės 

įvertis 

Studijų pasiekimų apibūdinimas 

Žinios ir supratimas 
Žinių ir supratimo 

taikymas 

Tiriamieji 

gebėjimai 

Komunikaciniai 

gebėjimai 

Mokymosi 

gebėjimai 

Išlaikyta 

Puikus  

10 (puikiai) 

Puikūs, išskirtiniai 

studijų pasiekimai 

žino naujausius studijų 

dalyko (krypties) 

šaltinius, teoriją ir 

principus ir gali kurti 

bei 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 

9 (labai gerai) 

Labai geri studijų 

pasiekimai 

Tipinis  

8 (gerai) 

Geresni vidutiniai 

studijų pasiekimai 

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 

7 (vidutiniškai) 

Vidutiniai studijų 

pasiekimai, daroma 

neesminių klaidų 

Slenkstinis  

6 (patenkinamai) 

Studijų pasiekimai 

žemesni nei 

vidutiniai, yra klaidų 

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 

5 (silpnai) 

Studijų pasiekimai 

tenkina minimalius 

reikalavimus 

Neišlaikyta Lygmeniui 

nepriskiriama 

4-1 (nepatenkinamai) 

Studijų pasiekimai netenkina minimalių reikalavimų 

 


