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LAIKINASIS VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ REITINGAVIMO PAGAL STUDIJŲ 

REZULTATUS IR ROTACIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laikinasis Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) studentų reitingavimo pagal studijų 

rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato geriausiai mokslo metus, studijų 

semestrą, studijų programą ar jos dalį baigusių studentų eilės sudarymo principus bei šios eilės 

taikymo taisykles. 

2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. galutinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų įvertinimas – dalyko (modulio) studijų 

rezultatų pasiekimų įvertinimas pasibaigus dalyko (modulio) studijoms.  

2.2. gretutinė studijų programa – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro 

studijų programos rengėjų numatyti privalomieji ir (ar) studento pasirenkami kitos studijų 

krypties dalykai (moduliai), atitinkantys minimalius šios studijų krypties (šakos) dvigubam 

kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus. Gretutinės studijų programos apimtis – 60 

kreditų; 

2.3. laisva valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, atsiradusi iš Universiteto pašalinus 

valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį asmenį arba jam nutraukus studijas (išskyrus 

atvejį, kai asmuo, kurio studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – 

Vyriausybė) nustatyta tvarka, keičia studijų programą tos pačios studijų krypties studijų 

grupėje (ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. įstoję studentai) arba toje pačioje studijų srityje 

(iki 2017 m. sausio 1 d. įstoję studentai)), taip pat valstybės finansuojamoje vietoje 

studijavusiam studentui netekus valstybės finansavimo studijoms šio Aprašo III skyriuje 

numatytais atvejais; 

2.4. laikytas dalykas (modulis) – dalykas (modulis), už kurį buvo gautas galutinis įvertinimas; 

2.5. neišlaikytas dalykas (modulis) – dalykas (modulis), už kurį buvo gautas neigiamas galutinis 

įvertinimas (1–4 balai, neįskaityta ir kiti ne vertinimo sistemos pažymiai) ir (ar) neatvykimas į 

galutinį dalyko (modulio) studijų pasiekimų vertinimą arba jo perlaikymą; dalinių studijų 

reikalavimų neįvykdymas iki kol jie bus įvykdyti. Išimtis yra taikoma tik tuo atveju, jeigu 

studentui galutinis studijų pasiekimų vertinimo terminas yra atidėtas, bet ne ilgiau kaip iki 

atidėjimo termino pabaigos; 

2.6. pagrindinė studijų programa – pirmosios pakopos studijų programos dalis, kurią sudaro 

pagrindinės studijų krypties dalykai (moduliai), atitinkantys šios studijų krypties 

kvalifikaciniam laipsniui keliamus reikalavimus, ir bendrųjų universitetinių studijų dalykai 

(moduliai); 

2.7. pažangumo eilė (toliau – Eilė) – aukščiausius galutinius studijuojamų dalykų (modulių) 

įvertinimus gavusių studentų eilė, sudaryta svertinio studijų rezultatų vidurkio mažėjimo 

tvarka šiame Apraše nustatytu algoritmu; 

2.8. svertinis studijų rezultatų vidurkis – studijų rezultatų vidurkis, priklausantis nuo studijuotų 

dalykų (modulių) kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų; skaičiuojant svertinį studijų rezultatų 

vidurkį nėra atsižvelgiama į laisvųjų dalykų įvertinimus; 



 

 

2.9. valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama valstybės 

biudžeto lėšomis; 

2.10.  valstybės nefinansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama ne 

valstybės biudžeto lėšomis, taip pat studijų vieta, kurios kaina apmokama tikslinio 

finansavimo būdu arba skiriant studijų stipendiją; 

2.11. vertinamasis laikotarpis – vieni mokslo metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 

rugpjūčio 31 d.; 

2.12.  kitos sąvokos, be kita ko akademinės skolos sąvoka, Apraše vartojamos taip, kaip jos 

apibrėžiamos Vilniaus universiteto statute, Vilniaus universiteto studijų nuostatuose ir kituose 

Universiteto teisės aktuose. 

3. Eilė sudaroma po kiekvieno studijų semestro pagal studento paskutinio Universitete studijuoto 

semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį. Tikslią Eilės sudarymo datą nustato ir ją į Vilniaus 

universiteto studijų informacinę sistemą įveda atsakingas Universiteto Centrinės administracijos 

Studentų akademinių reikalų skyriaus darbuotojas. Eilė sudaroma atskirai kiekvienos studijų 

formos, kiekvieno kurso studijų programoje (jeigu programa padalinta į specializacijas – 

specializacijoje). Priklausomai nuo to, kam Eilė yra naudojama, ji gali būti sudaroma iš vieno, 

dviejų ir daugiau studijų semestrų metu gautų studento įvertinimų. 

4. Gretutinę studijų programą pasirinkusiems studentams atskira Eilė nesudaroma. Jie ir toliau 

įtraukiami į Eilę kartu su pagrindinės studijų programos kursu. 

5. Sudarant studijų semestro Eilę, studijuojantiems gretutinių studijų programą, bendrųjų 

universitetinių studijų arba kitų studijų krypčių modulius, studijų rezultatai apskaičiuojami pagal 

studento faktiškai pasirinktų dalykų (modulių) ir surinktų kreditų skaičių. 

6. Pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą, sumokėtos studijų kainos ar jos dalies 

kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis negali: 

6.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios ar žemesnės studijų pakopos programą, 

jeigu daugiau kaip pusę studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

6.2. asmenys, vienu metu studijuojantys dvi ir daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias 

studijų programas, jei už kitą tokią studijų programą gauna valstybės finansavimą; 

6.3. užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 

dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos 

ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir 

asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos 

Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip. 

 

II SKYRIUS 

STUDENTŲ SVERTINIO STUDIJŲ REZULTATŲ VIDURKIO SUDARYMAS 

IR REITINGAVIMAS  

 

7. Eilė sudaroma ir pažangumas įvertinamas remiantis studentų studijuotų dalykų (modulių) galutinių 

įvertinimų rezultatais. 

8. Į svertinio studijų rezultato vidurkio apskaičiavimą įtraukiami dalykai (moduliai), kurių 

atsiskaitymas vertinamas vertinimo sistemos balais nuo 1 iki 10. Neišlaikius dalyko (modulio), jo 

įvertinimas yra prilyginamas nuliui. Svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas kiekvieno 

laikyto dalyko (modulio) kreditų skaičiaus ir gauto įvertinimo sandaugų sumą padalinus iš laikytų 

dalykų (modulių) kreditų sumos pagal formulę (kurioje: ki – dalyko (modulio) kreditų skaičius, pi 

– dalyko (modulio) įvertinimas balais, n – laikytų dalykų (modulių) skaičius; laikytų dalykų 

skaičius n yra lygus visų tą semestrą pažymiais vertinamų dalykų skaičiui, nepriklausomai nuo jų 

pasiekimų įvertinimo):  



 

 

 
 

9. Suskaičiavus studentų svertinius studijų rezultatų vidurkius, Eilė sudaroma svertinio studijų 

rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka ir išdėstoma tokia seka: 

9.1. studentai, kurie visus studijuojamus dalykus (modulius) išlaikė galutinio studijų pasiekimų 

vertinimo metu, įskaitant atvejus, kai vieno ar kelių dalykų (modulių) galutinis studijų 

pasiekimų vertinimas buvo atidėtas; 

9.2. studentai, kurie visus dalykus (modulius) išlaikė po galutinio dalykų (modulių) studijų 

pasiekimų vertinimo perlaikymo termino; 

9.3. kiti pažangūs studentai; 

9.4. studentai, turintys akademinių skolų, atsižvelgiant į dalykų (modulių), už kuriuos turima 

akademinė skola, kreditų skaičių. 

10. Jei studentas studijų semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, sudarant Eilę 

naudojamas paskutinio Universitete laikyto studijų semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis. 

Jei studentas dalinėms studijoms buvo išvykęs pirmajame semestre, svertinis studijų rezultatų 

vidurkis nėra skaičiuojamas ir studentas nėra traukiamas į Eilę. 

11. Jei kelių studentų svertinis studijų rezultatų vidurkis yra vienodas, aukštesnę vietą Eilėje užima tas 

studentas, kurio ankstesnių studijų semestrų svertiniai studijų rezultatų vidurkiai buvo aukštesni, o 

jei ir šis rodiklis yra vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kurio priėmimo balas didesnis. 

12. Studentai, grįžę po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo yra įtraukiami į Eilę pagal 

paskutinio Universitete laikyto studijų semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį.  

 

III SKYRIUS 

VALSTYBĖS FINANSAVIMO NETEKIMAS 

 

13. Šio skyriaus nuostatos apibrėžia Universiteto studentų, kurių pirmosios pakopos arba vientisosios 

studijos yra valstybės finansuojamos (toliau – valstybės finansuojami studentai), svertinio studijų 

rezultatų vidurkio skaičiavimo ir valstybės finansavimo netekimo tvarką. 

14. Studento pasiekti studijų rezultatai baigus dalyką (modulį) vertinami priskiriant juos studijų 

pasiekimų lygmeniui pagal Universitete naudojamą dešimtbalę vertinimo sistemą. Studentas yra 

laikomas pasiekęs dėstomojo dalyko (modulio): 

14.1. puikų pasiekimų lygmenį, jei jo įvertinimas dešimtbalėje sistemoje yra lygus arba didesnis 

nei 8, 

14.2. tipinį pasiekimų lygmenį, jei jo įvertinimas dešimtbalėje sistemoje yra didesnis nei 5, tačiau 

mažesnis nei 8,  

14.3. slenkstinį pasiekimų lygmenį, jei jo įvertinimas dešimtbalėje sistemoje yra lygus arba 

mažesnis nei 5, tačiau didesnis nei 4.  

15. Vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra nustatomas remiantis vertinamojo 

laikotarpio svertinio studijų rezultatų vidurkio verte: 

15.1. studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų 

rezultatų vidurkis yra lygus arba didesnis nei 8; 



 

 

15.2. studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį 

jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų rezultatų 

vidurkis yra didesnis nei 5, bet nesiekia puikaus pasiekimų lygmens; 

15.3. studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jis neturi akademinių skolų ir jo vertinamojo laikotarpio svertinis studijų 

rezultatų vidurkis yra didesnis nei 4, tačiau nesiekia tipinio pasiekimų lygmens. 

16. Valstybės finansuojamo studento vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra 

nustatomas iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. 

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

programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų 

lygmenį. 

18. Studentui, kurio pirmosios pakopos ar vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, po 

vertinamojo laikotarpio valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šio Aprašo 17 

punkte nurodytus gero mokymosi kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis 

netenka valstybės finansavimo, išskyrus šio Aprašo 27 punkte nustatytą atvejį. 

19. Jeigu studento svertinis studijų rezultatų vidurkis buvo apskaičiuotas netinkamai (įvyko techninė 

klaida, studentui dėl pateisinamų priežasčių buvo atidėtas galutinis dalyko (modulio) studijų 

pasiekimų vertinimas ar kt.), sprendimą dėl valstybės finansavimo netekimo, vadovaudamasis 

Aprašo nuostatomis, priima Universiteto kamieninio akademinio padalinio (toliau – kamieninis 

akademinis padalinys) vadovas. 

20. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė studijuoti valstybės 

nefinansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant studijų programos priėmimo 

metais nustatytą studijų kainą. Studentui nesutikus pakeisti studijų sutarties, laikoma, kad jis 

nutraukė studijas savo noru. 

21. Perkėlus studentą iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą atitinkamai 

keičiama studijų sutartis. 

22. Studentams, priimtiems į Universitetą iki 2009 m., jų studijų laikotarpiu taikomos jų priėmimo 

metu galiojusios studijų, finansavimo, kreditavimo ir kitos sąlygos. 

 

IV SKYRIUS 

PERKĖLIMAS Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS 

 

23. Šio skyriaus nuostatos apibrėžia Universiteto studentų perkėlimą iš valstybės nefinansuojamos 

vietos į valstybės finansuojamą vietą. 

24. Laisva valstybės finansuojama vieta atsiranda iš Universiteto pašalinus toje pačioje studijų 

kryptyje, tos pačios formos, tame pačiame kurse valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį 

studentą, jam nutraukus studijas arba jam netekus valstybės finansavimo studijoms šio Aprašo III 

skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės finansuojamas studentas pakeičia 

studijų programą tos pačios studijų krypties studijų grupėje (ne anksčiau kaip 2017 m. sausio 1 d. 

įstoję studentai) arba toje pačioje studijų srityje (iki 2017 m. sausio 1 d. įstoję studentai). 

25. Kamieninio akademinio padalinio administracija privalo teikti informaciją apie laisvas valstybės 

finansuojamas vietas padalinio interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vietos 

atsiradimo, taip pat per Vilniaus universiteto studijų informacinę sistemą siunčiant pranešimus 

valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams. 

26. Laisvos valstybės finansuojamas vietos siūlomos užimti geriausiems (pagal Eilę) tos pačios studijų 

formos toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje 

studijuojantiems studentams, atitinkantiems gero mokymosi kriterijus.  

27. Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų 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. 

28. Studentai, turintys akademinių skolų, negali pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą. 

29. Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą vietą, teikia prašymą kamieninio 

akademinio padalinio vadovui ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Aprašo 30 punkte 

nustatyto datos atitinkamame studijų semestre. 

30. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip: 

30.1. iki kovo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų rudens semestro į 

valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų vasario 25 d.; 

30.2. iki rugsėjo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių mokslo metų pavasario semestro į 

valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.; 

30.3. iki spalio 15 d. – perkeliant studentus į valstybės finansuojamas vietas, atsiradusias po 

vertinamojo laikotarpio studentams netekus valstybės finansavimo šio Aprašo III skyriuje 

nustatytais atvejais. 

31. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos pagal Eilę, sudarytą iš tuo metu turimų 

duomenų. Kai galutinis studijų pasiekimų vertinimas studentui yra atidėtas ilgiau negu iki Aprašo 

30 punkte numatytų terminų, laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos pagal tuo metu 

turimus duomenis. 

32. Tuo atveju, jei į laisvą valstybės finansuojamą vietą perkeltas studentas jau yra sumokėjęs 

atitinkamo semestro studijų kainą, jis gali pateikti prašymą kamieninio akademinio padalinio 

vadovui dėl sumokėtos kainos grąžinimo. Kamieninio akademinio padalinio vadovo vizuotas 

prašymas perduodamas Universiteto Finansų departamentui, kuris, netaikydamas jokių 

atskaitymų, atlieka sumokėtų lėšų grąžinimą. 

 

V SKYRIUS 

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMAS 

 

33. Per pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – už pirmąją studijų programos pusę) 

ir (arba) nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių 

studijų atveju – už antrąją studijų programos pusę) faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne 

didesnė kaip norminė studijų kaina, remiantis Vyriausybės nustatyta tvarka, gali būti 

kompensuojama iš valstybės biudžeto geriausiai atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems 

asmenims, kurie visą laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos 

ar vientisųjų studijų vietose. 

34. Už studijas sumokėta kaina ar jos dalis kompensuojama Vyriausybės nustatyta tvarka pagal šio 

Aprašo II skyriuje nurodytą Eilės sudarymo seką, sudarant Eilę kiekvienai studijų krypčiai. Į šią 

Eilę įtraukiami tik studentai, kurie neturi akademinių skolų ir per atitinkamą studijų laikotarpį 

mokėjo už studijas ar jų dalį toje studijų programoje studijuodami valstybės nefinansuojamoje 

vietoje.  

 

VI SKYRIUS 

SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

 

35. Skatinamųjų stipendijų skyrimą studentams reglamentuoja Vilniaus universiteto stipendijų 

nuostatai.  

36. Skatinamosioms stipendijoms Eilė sudaroma po kiekvieno studijų semestro pagal studento 

paskutinio Universitete studijuoto semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį. Eilė sudaroma 



 

 

kiekvienos studijų programos (jeigu studijų programa padalinta į specializacijas – specializacijos) 

kiekvienam kursui ir studijų formai atskirai. Į Eilę įtraukiami tik pažangūs studentai. 

37. Aprašo 36 punkte nurodyta Eilė sudaroma pagal šio Aprašo II skyriuje nurodytą Eilės sudarymo 

seką.  

 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Šis Aprašas įsigalioja jį patvirtinus Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

39. Pirmoji studentų rotacija pagal šio Aprašo III skyriaus nuostatas vykdoma už 2017–2018 mokslo 

metų vertinamąjį laikotarpį.  

 


