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PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ STUDENTŲ STUDIJŲ REZULTATŲ
VIDURKIŲ NUSTATYMO IR PALYGINIMO TVARKA
I. BENDROJI DALIS
1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų studijų rezultatų vidurkių nustatymo ir
palyginimo tvarka (toliau - Tvarka) skirta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau - LSMU)
pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių
(toliau – valstybės finansuojami studentai) pirmųjų dviejų studijų metų (ištęstinių studijų atveju –
pirmosios pusės studijų programos) studijų rezultatų vidurkiui skaičiuoti ir palyginti bei valstybės
nefinansuojamose

studijų vietose studijuojančių (toliau – valstybės nefinansuojami studentai)

galimybėms uţimti laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas ir gauti uţ studijas sumokėtos
kainos kompensaciją nustatyti. Tvarka taikoma asmenims, priimtiems į LSMU įsigaliojus Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymui.
2. Tvarka parengta remiantis šiais teisės aktais:
2.1.LR Mokslo ir studijų įstatymas, 2009-04-30, Nr. XI-242;
2.2.LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms
dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“,
2010-12-20, Nr. V-2340;
2.3. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 2010-10-20, Nr. 1504;
2.4. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010m.
gruodţio 20d. įsakymo Nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos
Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ pakeitimo“,
2011-05-05 Nr. V-773.
3. Studento, priimto į LSMU įsigaliojus LR mokslo ir studijų įstatymui, dviejų metų arba pusės
studijų programos ištęstinių studijų atveju rezultatų vidurkis lyginamas su atitinkamos studijų
programos ir formos to paties kurso, kuriame jis studijuoja (toliau kursas), dviejų metų arba pusės
studijų programos studijų rezultatų vidurkiu.

4. Valstybės finansuojamas studentas netenka valstybės finansavimo, jeigu jo dviejų metų arba
pusės studijų programos ištęstinių studijų atveju jo vidurkis yra daugiau nei 20 procentinių punktų
maţesnis negu to paties kurso dviejų metų arba pusės studijų programos studijų rezultatų vidurkis.
5. Jeigu studento studijų laikotarpis nesutampa su studijų programos vykdymo laikotarpiu (dėl
dalinių studijų rezultatų įskaitymu, akademinių atostogų ar kitos prieţasties), lyginamas studento
dviejų metų faktinio studijavimo laikotarpio ir tos programos pastarųjų dviejų metų kurso studijų
rezultatų vidurkis.
6. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė nuo kito studijų semestro
studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje mokant jo priėmimo metais LSMU nustatytą studijų
kainą. Studentui, sutinkančiam uţimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, keičiama pasirašyta
studijų sutartis, parengta pagal standartines sutarties sąlygas, patvirtintas Lietuvos respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. ISAK -1333 (Ţin., 2009, Nr. 813397).
7. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą vietą uţima tos pačios
studijų programos ir formos, to paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų palyginimo metu,
geriausiai besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas, išskyrus atvejį, jeigu valstybės
finansuojamas studentas, įskaičius jo dalinių studijų rezultatus, atsiduria kurse, kuris priimtas iki
Lietuvos respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, tuomet laisvą valstybės finansuojamą
studijų vietą uţima to kurso, į kurį įstojęs studentas gavo valstybės finansavimą, geriausiai
besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas. Studentui, uţimančiam laisvą valstybės
finansuojamą studijų vietą, keičiama pasirašyta studijų sutartis, parengta pagal standartines sutarties
sąlygas, patvirtintas Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birţelio 29 d.
įsakymu Nr. ISAK -1333(Ţin., 2009, Nr. 81-3397).
8. Laisvai valstybės finansuojamai vietai uţimti sudaroma tos pačios studijų programos ir formos,
to paties kurso, geriausių valstybės nefinansuojamų studentų eilė, vadovaujantis šioje tvarkoje
nustatytais studijų rezultatų įvertinimo principais, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 72 str.
nurodytus asmenis.
II. STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS IR GERIAUSIAI
STUDIJUOJANČIŲ EILĖS SUDARYMAS
9. Atitinkamo semestro arba mokslo metų egzaminų/studentų savarankiško darbo (projekto)
įvertinimų vidurkis skaičiuojamas sudedant studijų plane semestrui (metams) numatytų įvertinimų
rezultatus ir jų sumą dalijant iš studijų plane semestrui (metams) numatyto įvertinimų skaičiaus. 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. Visuose skaičiavimuose
rezultatas apvalinamas iki šimtųjų balo dalių.
10. Studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas ir geriausiai studijuojančių eilė sudaroma vadovaujantis
šiomis nuostatomis:
10.1. Kurso vidurkis nustatomas sumuojant visų to kurso studentų studijų rezultatų vidurkius bei
dalinant iš kurso studentų skaičiaus. Skaičiuojant kurso studijų rezultatų vidurkį, laikoma, kad
studento, įstojusio 2011/2012 m. m., tik

to dalyko, uţ kurį studentas turi akademinę skolą,

baigiamasis įvertinimas lygus nuliui. Taip apskaičiuotas valstybės finansuojamo studento studijų
rezultatų vidurkis įskaičiuojamas vedant bendrą kurso vidurkį;
10.2. Jeigu studentas, įstojęs 2011/2012 m. m. ir vėliau, 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;
10.3. Kai studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų pateisinamų prieţasčių,
dėl jo studijų rezultatų palyginimo sprendţia LSMU rektoriaus sudaryta komisija, kurioje dalyvauja
LSMU studentų atstovybės atstovas;
10.4. Kai 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 LSMU nustatyta tvarka ir neišlaiko to paties dalyko egzamino arba įskaitos dar
kartą, jis laikomas turinčiu akademinę skolą;
10.5. Geriausiai studijuojančių eilė sudaroma studentų studijų rezultatų vidurkius išdėstant
maţėjimo tvarka.
11. Sudarius geriausiai studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose studentų eilę, į sąrašą
studentų, kuriems siūloma kompensuoti uţ studijas sumokėtą kainą:
11.1.
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11.2. nėra įrašomi studentai, turintys akademinių skolų, taip pat tie, kurių studijų
rezultatų vidurkis yra maţesnis uţ atitinkamos LSMU studijų programos ir formos to paties kurso

atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį, ar neturintys teisės į studijų kainos kompensavimą
pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies nuostatas;
11.3. studentų, kuriems siūloma kompensuoti uţ studijas sumokėtą kainą, vidurkis turi
būti aukštesnis uţ bet kurio, 11.1-11.2. papunkčiuose nustatytus reikalavimus atitinkančio ir į sąrašo
neįtraukto studento vidurkį. Tuo atveju, jei daugiau nei vienas studentas turi vienodą vidurkį, ir
vienas iš tokių studentų galėtų būti traukiamas į sąrašą, ir bent vienas viršytų 11.1. punkte nustatytą
kvotą – į sąrašą netraukiamas nei vienas studentas, turintis atitinkamą vidurkį.
12. Studentai, esantys akademinėse atostogose ar laikinai sustabdę studijas, nėra traukiami į
geriausiai studijuojančių eilę.

III. ATSAKOMYBĖ
13. Uţ studentų įvertinimų duomenų teisingumą ir savalaikį
informavimo sistemos (SIS) ŢIN duomenų bazę

pateikimą į LSMU Studijų

vadovaujantis LSMU pirmosios ir antrosios

pakopos ir vientisųjų studijų studijų reglamento 82.3 punktu, atsako visi katedros vedėjo,
klinikos/instituto vadovo, modulio vadovo paskirti atsakingi asmenys.
14. Uţ geriausiai studijuojančių valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studentų eilių
sudarymą (reitingavimą) ir sąrašų bei duomenų dekanatams ir kitoms institucijoms pateikimą
atsako studijų centro vadovo įgaliotas asmuo.
15. Geriausiai studijuojančių eilė sudaroma ir palyginimo procedūros atliekamos per 10 dienų nuo
LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų reglamento nustatytos semestro pabaigos. Geriausiai
studijuojančių sąrašai fiksuojami kovo 1 d. ir spalio 1 d., atspausdinti pasirašomi fakulteto dekano
ir studijų centro vadovo bei saugomi fakultetų dekanatuose iki tų priėmimo metų studentų studijų
pabaigos bei vienerius metus pabaigus studijas.
16. Visi šioje tvarkoje neaptarti atvejai, dekano teikimu svarstomi LSMU Rektorate ir priimami
galutiniai sprendimai.
17. Studijų centras suskaičiuoja ir pateikia informaciją apie didţiausią galimą nefinansuojamų
studentų skaičių, kuriems gali būti kompensuojamas finansavimas, vadovaudamasis LR
Vyriausybės 2010-10-20 nutarimu Nr. 1504
kompensavimo tvarkos aprašu“ .

patvirtintu „Dėl uţ studijas sumokėtos kainos

