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STUDENTO STUDIJŲ FINANSAVIMO KEITIMO  
TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Studento studijų finansavimo keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. 

2. Aprašas reglamentuoja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (toliau – Kolegija) 
studijuojančio studento studijų rezultatų nustatymo ir studento studijų finansavimo keitimo 
procedūras. 

3. Studento finansavimo pobūdis gali būti keičiamas 2 kartus per studijų metus:  
3.1. po rudens studijų semestro, kai į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas studijų 

vietas, atsiradusias valstybės finansuojamiems studentams semestro metu savo iniciatyva ar 
Kolegijos spendimu nutraukus studijas, perkeliami valstybės nefinansuojami studentai; 

3.2. po pavasario studijų semestro, kai yra nustatomi studentų visų studijų metų pasiekimų 
lygmenys. 

4. Valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui valstybinis studijų 
finansavimas gali būti suteikiamas tik tuo atveju, jeigu studentas atitinka gerai besimokančio 
studento kriterijus – neturi akademinių skolų, einamuoju studijų rezultatų vertinimo laikotarpio 
momentu yra įvykdęs visus studijų programos keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį 
pasiekimų lygmenį. 
 
 

II. STUDENTO STUDIJŲ LYGMENŲ NUSTATYMO IR STUDIJŲ 
FINANSAVIMO KEITIMO PROCEDŪROS 

 
5. Studentų pasiekimų lygmenys per studijų metus nustatomi pasibaigus pavasario studijų 

semestrui kiekvienoje studijų kryptyje atskirai, atsižvelgiant į studijų kursą ir studijų formą. 
6. Studentas, neatitinkantis gerai besimokančio studento kriterijų, praranda valstybės 

finansuojamą studijų vietą. 
7. Jeigu 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 pasiekimo 
lygmuo yra slenkstinis. 

8. Pasibaigus pavasario semestrui bei nustačius studentų pasiekimų lygmenis ir pavasario 
studijų semestro metu nutraukus studijas valstybės finansuojamose studijų vietose studijavusiems 
studentams, į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas studijų vietas yra perkeliami valstybės 
nefinansuojami studentai, atitinkantys gerai besimokančio studento kriterijus. 

9. Studento studijų semestro pasiekimų lygmenys yra šie: 
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9.1. puikus pasiekimų lygmuo – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studento studijų 
semestre studijuotų dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne žemesnio kaip tipinio 
lygmens; 

9.2. tipinis pasiekimų lygmuo – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studento studijų 
semestre studijuotų dalykų įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio 
lygmens; 

9.3. slenkstinis pasiekimų lygmuo – kai studentas yra atsiskaitęs už visus dalykus, bet jo 
studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens. 

10. Jeigu į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą pretenduoja daugiau negu 
vienas gerai besimokančio studento kriterijus atitinkantis studentas, pirmumas suteikiamas 
studentui: 

10.1. turinčiam daugiau puikaus lygmens įvertinimų; 
10.2. turinčiam daugiau puikaus ir tipinio lygmens įvertinimų; 
10.3. turinčiam didesnį svertinį semestro studijų rezultatų vidurkį, apskaičiuojamą 

šimtosios dalies tikslumu pagal formulę: 
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kur:  SV – svertinis studijų rezultatų vidurkis, 
 ki – dalyko kreditų skaičius; 
 pi – dalyko įvertinimas balais. 
11. Studentai, atitinkantys gero mokymosi kriterijus, į atsilaisvinusias studijų vietas 

perkeliami pasibaigus semestro egzaminų sesijai iki naujo studijų semestro pradžios. Jeigu 
pavasario studijų semestre valstybės finansuojama studijų vieta atsilaisvina iki vasario mėnesio 
paskutinės dienos, tai studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus pagal rudens studijų semestro 
rezultatus, perkeliamas iki kovo 1 dienos. 

12. Studentui, kuriam atidėta sesija ar grįžusiam po studijų pertraukimo ir išlyginančiam 
studijų programų skirtumus, studijų pasiekimų lygmenys ir studijų svertiniai vidurkiai skaičiuojami 
Aprašo 11 punkte numatytais terminais atsižvelgiant į einamuoju momentu esamą situaciją 
(neatsiskaityti dalykai semestro studijų rezultatų apskaitoje traktuojami kaip akademinės skolos). 

13. Į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą vietą neperkeliami studentai: 
13.1. pakartotinai studijuojantys to paties arba aukštesnio lygio studijų programas, jeigu 

daugiau kaip pusė anksčiau studijuotos (nors ir nepabaigtos) studijų programos kreditų buvo įgyta 
valstybės biudžeto lėšomis; 

13.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar (ir) daugiau to paties ar (ir) aukštesnio lygio 
studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną 
iš jų yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis; 

13.3. užsieniečiai, išskyrus papildomai finansuojamus išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikus, vaikaičius ir provaikaičius, kurių sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo 
ir studijų įstatyme, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės 
valstybių užsieniečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato 
kitaip; 

13.4. neatitinkantys gerai besimokančio studento kriterijų; 
13.5. gaunantys studijų stipendiją. 
14. Studentų perkėlimas iš valstybės nefinansuojamos vietos į laisvą valstybės 

finansuojamą vietą ar atvirkščiai tvirtinamas Kolegijos direktoriaus įsakymu, fakulteto dekano 
teikimu. 
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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15. Aprašas įsigalioja nuo 2016-2017 studijų metų pavasario studijų semestro. Pakeitimus 
gali inicijuoti Kolegijos direktorius, studijų tarnyba, fakultetai ir studentų atstovybė. Pasiūlymai 
teikiami Akademinės tarybos pirmininkui. 

16. Aprašas keičiamas vadovaujantis naujai patvirtintais Lietuvos Respublikos teisės 
aktais. 
 
 
 

    


