PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos 2010 m. vasario 4 d. posėdyje,
Nutarimo Nr. SK-2010-3-18
VILNIAUS UNIVERSITETO GERIAUSIŲJŲ STUDENTŲ
EILĖS SUDARYMO TVARKA
I. Bendroji dalis
1. Ši Vilniaus universiteto geriausiųjų studentų eilės sudarymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato geriausiai
studijas – studijų metus, semestrą, programą – baigusių studentų eilės (toliau – Geriausiųjų eilė) sudarymo
principus.
2. Geriausiųjų eilė sudaroma siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti palyginamąją informaciją
apie jų studijų pasiekimus. Geriausiųjų eilės pagrindu atrenkami studentai, kuriems skiriamos stipendijos už
studijų rezultatus, kurie iš valstybės nefinansuojamos studijų vietos gali būti perkeliami į valstybės finansuojamas
studijų vietas, kuriems Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu kompensuojama per atitinkamą laikotarpį
sumokėta studijų kaina ir kt.
3. Geriausiųjų eilė sudaroma po kiekvieno semestro pagal studento paskutinio universitete studijuoto
semestro studijų rezultatų svertinį vidurkį. Tikslią sudarymo datą nustato Studijų direkcija ir ją į VUSIS
įveda atsakingas Studijų direkcijos darbuotojas. Geriausiųjų eilė sudaroma atskirai kiekvienos studijų
formos, kiekvieno kurso studijų programoje (jeigu programa padalinta į šakas – šakoje), neišskiriant
studentų pagal studijų vietos finansavimo pobūdį.
4. Pagrindinės šios Tvarkos sąvokos:
4.1. Geriausiųjų eilė – geriausiai studijuojamų dalykų egzaminus išlaikiusių studentų eilė, sudaryta
mažėjimo tvarka vadovaujantis šioje Tvarkoje nustatytu algoritmu;
4.2. svertinis studijų rezultatų vidurkis – studijų rezultatų vidurkis, priklausantis nuo studijuotų
dalykų kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų; skaičiuojant svertinį studijų rezultatų vidurkį nėra atsižvelgiama
į Laisvojo dalyko pažymį (-ius);
4.3. akademinė skola – neigiamas įvertinimas (1–4 balai, neįskaityta ir kiti ne vertinimo sistemos
požymiai) ir / ar neatvykimas į egzaminą (įskaitą) egzaminų sesijos metu iki kol bus gautas teigiamas
įvertinimas; dalinių studijų reikalavimų neįvykdymas iki kol jie bus įvykdyti. Išimtis yra taikoma tik tuo
atveju, jeigu studentui yra atidėta egzaminų sesija arba vienas ir / ar keli egzaminai (įskaita), bet ne ilgiau
kaip iki atidėjimo termino pabaigos;
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4.4. egzaminuotas dalykas – dalykas, kurio egzaminą (įskaitą) studentas laikė ir už kurį buvo gautas
įvertinimas;
4.5. pažangus studentas – studentas, neturintis vienos ar daugiau akademinių skolų ir visus
paskutiniame semestre egzaminuotų dalykų teigiamus įvertinimus gavęs pirmojo egzamino (įskaitos)
laikymo metu;
4.6. kitos sąvokos vartojamos taip, kaip jos apibrėžtos Vilniaus universiteto Studijų nuostatose ir
kituose teisės aktuose.
II. Geriausiųjų eilės sudarymo seka
5. Geriausiųjų eilė sudaroma ir pažangumas įvertinamas remiantis studentų studijuotų dalykų egzaminų
įvertinimų rezultatais.
6. Geriausiųjų eilė sudaroma svertinio studijų rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka.
7. Į svertinio studijų rezultato vidurkio apskaičiavimą įtraukiami tik tie dalykai, kurių atsiskaitymas
vertinamas vertinimo sistemos balais nuo 1 iki 10 (į apskaičiavimą neįtraukiami laisvųjų dalykų balai).
Svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas egzaminuotų dalykų kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų
sandaugų sumą padalinus iš egzaminuotų dalykų kreditų sumos pagal formulę:
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čia ki – dalyko kreditų skaičius, pi – dalyko įvertinimas balais (jei įvertinimas yra ne vertinimo
sistemos požymis, įvertinimas balais laikomas lygus nuliui),
n – egzaminuotų dalykų skaičius.
i =1

Studentų, neišlaikiusių sesijos egzaminų, pažymių svertinis vidurkis skaičiuojamas laikytų ir nelaikytų
(įvertinimu imant nulį) dalykų egzaminų įvertinimų ir dalykų kreditų sandaugų sumą dalinant iš visų tos
sesijos pažymiais vertinamų dalykų kreditų sumos.
8. Svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas ir geriausiųjų eilė sudaroma vadovaujantis tokia
seka:
8.1. studentai, neturintys akademinių skolų, jeigu teigiamą įvertinimą gavo pirmojo egzamino (įskaitos)
laikymo metu, taip pat studentai, kuriems egzaminų sesija arba vienas ir / ar keli egzaminai buvo atidėti ir
teigiamą įvertinimą gavo pirmojo laikymo metu;
8.2. studentai, neturintys akademinių skolų ir visus paskutinės sesijos įsiskolinimus išlaikę perlaikymams
skirtu laiku;
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8.3. studentai, turintys akademinių skolų tik už paskutinįjį semestrą, tai yra paskutinės egzaminų sesijos
metu neišlaikę visų įskaitų arba egzaminų;
8.4. studentai, neturintys akademinių skolų už paskutinį semestrą, t. y. išlaikę visus paskutiniosios sesijos
egzaminus ir įskaitas, bet turintys akademinių skolų už ankstesnius semestrus;
8.5. studentai, turintys akademinių skolų už ankstesnius semestrus ir paskutinįjį semestrą.
9. Jei studentas semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms, sudarant geriausiųjų eilę naudojamas
paskutinės išlaikytos sesijos Vilniaus universitete svertinis vidurkis. Jei studentas dalinėms studijoms buvo
išvykęs pirmame semestre, svertinis vidurkis nėra skaičiuojamas ir studentas nėra traukiamas į geriausiųjų
eilę.
10. Jei kelių studentų svertinis vidurkis yra vienodas, aukštesnę vietą geriausiųjų eilėje užima tas
studentas, kurio ankstesnių sesijų pažymių svertiniai vidurkiai buvo aukštesni, o jei ir šis rodiklis yra
vienodas – rikiuojami atsitiktinumo tvarka.
11. Studentai, esantys akademinėse atostogose ar laikinai sustabdę studijas, nėra traukiami į geriausiųjų
eilę.
12. Studentai, grįžę po akademinių atostogų, studijų sustabdymo yra įtraukiami į geriausiųjų eilę pagal
paskutinės sesijos, laikytos Vilniaus universitete, rezultatus.
III. Baigiamosios nuostatos
12. Ši Tvarka įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Vilniaus universiteto Informaciniame biuletenyje.
13. Įsigaliojus šiai Tvarkai, „Studentų konkursinių eilių pagal egzaminų sesijos rezultatus sudarymo
tvarka“ netenka galios.
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