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DIPLOMŲ CUM LAUDE IR MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO KRITERIJAI
DIPLOMŲ CUM LAUDE IŠDAVIMO KRITERIJAI
Diplomų Cum laude išdavimas pirmosios pakopos studijų absolventams
Diplomai Cum laude išduodami pažangiausiems (didžiausią svertinį vidurkį turintiems)
absolventams, esantiems tarp 10% geriausių kiekvienos pirmosios pakopos studijų programos
absolventų, jeigu jų baigiamojo darbo ar (ir) baigiamųjų egzaminų pasiekimų įvertinimas yra 10
(puikiai). Jei kelių absolventų svertiniai vidurkiai yra vienodi, pažangesniu laikomas tas
absolventas, kurio privalomųjų dalykų svertinis vidurkis yra didesnis.
Diplomų Cum laude išdavimas vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų absolventams
Diplomai Cum laude išduodami pažangiausiems (didžiausią svertinį vidurkį turintiems)
absolventams, esantiems tarp 10% geriausių vientisųjų studijų arba antrosios pakopos giminingų
studijų programų grupių absolventų, jeigu jų baigiamojo darbo ar (ir) baigiamųjų egzaminų
pasiekimų įvertinimas yra 10 (puikiai). Giminingų magistro studijų programų grupes sudaro šias
studijų programas vykdančių fakultetų Tarybos, jas tvirtina Rektorius.
Jei kelių absolventų svertiniai vidurkiai yra vienodi, pažangesniu laikomas tas absolventas,
kurio privalomųjų dalykų svertinis vidurkis yra didesnis.
DIPLOMŲ MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO KRITERIJAI
Diplomai Magna cum laude Senato nutarimu išduodami pažangiausiems antrosios pakopos
ir vientisųjų studijų programų absolventams, kurie atitinka diplomo Cum laude išdavimo kriterijus
ir yra pasižymėję brandžia moksline veikla. Brandžia laikoma tokia mokslinė veikla, kurios
rezultatai yra paskelbti bent viename straipsnyje recenzuojamame mokslo žurnale arba pristatyti
tarptautinį prestižą turinčios mokslinės konferencijos pranešime, arba (tik socialinių ir
humanitarinių mokslų studijų programų absolventams) dviejuose pranešimuose nacionalinėse
mokslinėse konferencijose; pranešimai gali būti pristatyti ne paties studento. Informaciją apie
absolventų, kuriems siūloma teikti diplomus Magna cum laude, mokslinę veiklą Senatui teikia
Kamieninio akademinio padalinio vadovas (teikimo forma pridedama kaip 1 priedas). Senatas turi
teisę išimtiniais atvejais priimti sprendimą teikti Magna cum laude diplomus absolventams,
turintiems šiuose nuostatuose neįvardintų, bet pagal mokslinę vertę akivaizdžiai ne silpnesnių
mokslo darbų. Senatas taip pat turi teisę priimti sprendimą teikti Magna cum laude diplomus
daugiau nei 10% geriausių vientisųjų studijų arba antrosios pakopos giminingų studijų programų
grupių absolventų.

