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Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Statuto (Žin., 2010, Nr.
81-4231; 2012, Nr. 81-4227, i. k. 1121010NUTA0XI-2147) 37 p. 1 pp., siekdamas
įgyvendinti pakeisto Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas (Žin. 2009, Nr. 54-2140;
Žin. 2009, Nr. 61-0; Žin. 2009, Nr. 101-0, i. k. 1091010ISTA00XI-242) ir atnaujinti
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamentą (toliau – Reglamentas),
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senatas n u t a r i a :
1. P a k e i s t i Reglamento VI skyriaus 80 punktą ir jį išdėstyti taip:
80. Po Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (t.y., po 2009-05-12) priimtų asmenų studijų
rezultatai nustatomi ir palyginami vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo Nr. XI-242 70 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 701 straipsniu įstatymu.
2. P a k e i s t i X skyriaus pirmo skirsnio pavadinimą, išdėstant jį taip:
PIRMASIS SKIRSNIS
STUDENTO PASIEKTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ PRISKYRIMAS PASIEKIMŲ LYGMENIUI
IR GERAI BESIMOKANČIŲ STUDENTŲ SĄRAŠO SUDARYMAS
3. P a k e i s t i X s k y r i a u s

3 2 9 punkto 1 papunktį, išdėstant jį taip:

329.1. 2009 m ir vėliau priimto studento studijų rezultatai lyginami su atitinkamos studijų
programos ir formos to paties kurso, kuriame jis studijuoja (toliau - kursas), studijų
rezultatais kasmet, pasibaigus kiekvieniems studijų metams;
4. P a k e i s t i 3 2 9 punkto 2 papunktį ir p a p i l d y t i p u n k t ą 3 papunkčiu:

329.2. Studento pasiekti studijų rezultatai baigus modulį (dalyką) vertinami priskiriant juos
pasiekimų lygmeniui. Po universiteto nustatyto vertinamojo laikotarpio, ne ilgesnio kaip
studijų metai, modulių (dalykų) vertinimai apibendrinami ir nustatomas vertinamojo
laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo;
329.3. Skiriami trys studijų pasiekimų modulių (dalykų) lygmenys: puikus, tipinis ir
slenkstinis:
329.3.1.puikiam pasiekimų lygmeniui priskiriamas studentas, kuris: žino naujausius
studijų dalyko (krypties) šaltinius, teorijas ir principus ir gali kurti ir 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;
329.3.2. tipiniam pasiekimų lygmeniui priskiriamas studentas, kuris: 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;
329.3.3.slenkstiniam pasiekimų lygmeniui priskiriamas studentas, kuris: 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. P e r k e l t i X s k y r i a u s 330, 331, 333 punktus ir dalį 334 punkto į
IX skyriaus šeštą skirsnį, išdėstant juos taip:
264.1. Atitinkamo semestro arba mokslo metų egzaminų / studentų savarankiško darbo
(projekto) įvertinimų vidurkis skaičiuojamas sudedant studijų plane semestrui numatytus
įvertinimus ir jų sumą dalijant iš studijų plane semestrui (metams) numatyto įvertinimų
skaičiaus.
264.2. Jei įvertinimų vidurkis skaičiuojamas už ilgesnį nei semestras laikotarpį, pirmiausia
apskaičiuojamas studento kiekvieno semestro (metų) aritmetinis įvertinimų vidurkis, po to
išvedamas bendras studento atitinkamo akademinio mokymosi laikotarpio studijų programos
vidurkis.
264.3. Jei tas pats studijų egzaminas/studentų savarankiškas darbas (projektas) vertintas
keletą kartų (dėl neigiamo įvertinimo buvo pakartotinai laikomas ar ginamas), skaičiuojamas
visų to egzamino/savarankiško darbo (projekto) įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris
naudojamas skaičiuojant atitinkamo semestro arba mokslo metų įvertinimų vidurkį.
264. 4. Visuose skaičiavimuose rezultatas apvalinamas iki šimtųjų balo dalių.
264.5. Kurso vidurkis nustatomas sumuojant visų to kurso studentų studijų įvertinimų
vidurkius bei dalijant iš to kurso studentų, kurių įvertinimų vidurkiai apskaičiuoti, skaičiaus.

6. P a p i l d y t i Reglamentą 330-331 punktais:

330. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus
studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba
tipinį pasiekimų lygmenį. Akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį
negu vieneri studijų metai, neišlaikytas akademinis atsiskaitymas.
330.1. 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;
330.2. 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;
330.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus modulius (dalykus), bet jo studijų pasiekimai
nesiekia tipinio lygmens.
331. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir
baigiasi rugpjūčio 31 d.
331. 1. 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.
331.2 Nustatant vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį į modulių (dalykų)
kreditinę apimtį neatsižvelgiama.
7. P a k e i s t i X skyriaus 332 ir 333 punktus, išdėstant juos taip:
332. Jei tas pats studijų egzaminas/studentų savarankiškas darbas (projektas) vertintas keletą
kartų (dėl neigiamo įvertinimo buvo pakartotinai laikomas ar ginamas), nustatant pasiekimų
lygmenį skaičiuojamas paskutinis įvertinimas.
332.1. jei kelių studentų rezultatai yra vienodi, nustatant pasiekimų lygmenį pirmenybė
teikiama tiems studentams, kurie visus vertinimus gavo iš pirmo karto;
332.2. 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 įvertinimų balais suma yra didesnė.
333. Studentų pasiekimų priskyrimą lygmeniui atlieka studijų centras, vadovaudamasis 330.1
– 330.3 punktuose nustatytais principais;
333.1. dešimties balų studijų rezultatų vertinimo skalė su studijų pasiekimų lygmenimis
susiejama taip: puikus studijų pasiekimų lygmuo – 9 ir 10; tipinis studijų pasiekimų lygmuo –
7 ir 8; slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo – 5 ir 6 (žr. 262 punktą).
8. P a k e i s t i X skyriaus 336 ir 337 punktus, išdėstant juos taip:
334 Kai studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų pateisinamų
priežasčių, dėl jo studijų rezultatų sprendžia Rektoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti
komisija, kurioje dalyvauja Studentų atstovybės atstovas. Komisija sudaroma iš Fakultetų
dekanų, 1 Studijų centro paskirto atstovo ir 1 Studentų atstovybės deleguoto studentų atstovo.
334.1. Studentai, esantys akademinėse atostogose ar laikinai sustabdę studijas, nėra
traukiami į gerai besimokančių studentų sąrašą.

9. P a k e i s t i X skyriaus 338 punktą, išdėstant jį taip:

335. Gerai besimokančių studentų sąrašas sudaromas studentų studijų rezultatus išdėstant
mažėjimo tvarka. Už sąrašo sudarymą ir duomenų dekanatams ir kitoms institucijoms
pateikimą atsako Studijų centro vadovo įgaliotas asmuo.
10. P a k e i s t i X skyriaus 339 punktą, išdėstant jį taip:
336. Gerai besimokančių studentų sąrašas sudaromas ir konkurso dėl valstybės finansuojamų
vietų procedūros atliekamos per 10 darbo dienų nuo šiame Reglamente nustatytų mokslo
metų akademinių skolų likvidavimo terminų. Gerai besimokančių studentų sąrašas
fiksuojamas einamųjų metų rugsėjo 1 d., pasirašomi Fakulteto dekano ir Studijų centro
vadovo bei saugomi Fakulteto dekanate iki atitinkamų priėmimo metų studentų studijų
pabaigos bei vienerius metus po studijų baigimo.
11. P a p i l d y t i Reglamentą 337-339 punktais:
337. Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos,
po universiteto nustatyto vertinamojo laikotarpio, ne ilgesnio kaip studijų metai, valstybės
finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka 330 punkte nustatytus gero mokymosi
kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės
finansavimo, išskyrus 338 punkte 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 programoje (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.
338. Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų programos
(krypties) ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų vietose
studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, valstybės finansuojamose
studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų studentams valstybės
finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra
slenkstinis.
338.1. 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.
338.2. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus,
šios vietos neužimamos.
339.Konkursas dėl valstybės finansuojamų vietų vyksta tarp studijų kryptyje, tame pačiame
kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų. Studijų programos ribų
rotuojant nesilaikoma.
339.1. Kasmet pasibaigus vertinamajam laikotarpiui konkursas dėl valstybės finansuojamų
vietų vyksta kiekviename pirmos pakopos ir vientisųjų studijų kurse, išskyrus baigiamąjį.

12. P a k e i s t i Reglamento IX skyriaus 262 punktą, išdėstant jį taip:

262. Studijų rezultatų vertinimo balai ir jų reikšmės:
Pažymys

Reikšmė*

Rašoma, kai
pasiekti studijų
programoje
numatytų žinių,
mokėjimų ir
įgūdžių
procentai

Apibūdinimas

Pasiekimų
lygmuo

10 (dešimt)

Puikiai

95-100%

Puikus

9 (devyni)

Labai gerai

85-94%

8 (aštuoni)

Gerai

75-84%

7 (septyni)

Vidutiniškai

65-74%

6 (šeši)

Patenkinamai

55-64%

5 (penki)

Silpnai

50-54%

4 (keturi)

Nepakankamai

40-49%

Puikios, išskirtinės
žinios ir gebėjimai
Tvirtos, geros
žinios ir gebėjimai
Geresnės nei
vidutinės žinios ir
gebėjimai
Vidutinės žinios ir
gebėjimai
Žinios ir gebėjimai
(įgūdžiai) žemesni
nei vidutiniai
Žinios ir gebėjimai
(įgūdžiai) tenkina
minimalius
reikalavimus
Netenkinami
minimalūs
reikalavimai

3 (trys)

Nepatenkinamai

30-39%

2 (du)

Blogai

20-29 %

1 (vienas)

Nevertintina

Mažiau negu 20
%

Tipinis

Slenkstinis

Netaikoma

Nuo 2016-2017 m.m. netaikoma.
13. N u s t a t y t i , kad pakeistos Studijų reglamento nuostatos pradedamos taikyti
studentų pasiekimų vertinimui nuo 2016/2017 mokslo metų.
14. S k e l b t i

suvestinę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studijų reglamento

redakciją.

Senato pirmininkas

prof. Rimantas Benetis

Senato sekretorė

prof. Jūratė Macijauskienė

