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STUDENTŲ PERKĖLIMO Į LAISVAS VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS 
STUDIJŲ VIETAS TVARKOS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Studentų perkėlimo į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas perkėlimo tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu 
Nr. XI-242 (Žin., 2009, Nr. 54-2140), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. 
rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-1707 „Dėl informacijos, kurios reikia Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų sumai studijoms apskaičiuoti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 
2009, Nr. 99-4179), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 20 d. 
įsakymu Nr. V-2485 ,,Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir 
vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“ (Žin., 2011, 161-
7639), 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-2340 ,,Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms 
dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ (Žin., 
2010, Nr. 155-7889) ir 2011 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-773 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 
2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-2340 ,,Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ 
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2734). 

2. Aprašas reglamentuoja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau - Kolegija) 
studento perkėlimą į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą. 
 
 

II. PERKĖLIMO Į LAISVAS VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS 
STUDIJŲ VIETAS VYKDYMAS 

 
3. Iš Kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam 

nutraukus studijas į šią vietą gali būti perkeliamas toje pačioje studijų programoje, tame pačiame 
kurse valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas. Perkėlimas tvirtinamas 
Kolegijos direktoriaus įsakymu dekano teikimu. 

4. Studentų perkėlimas vykdomas pasibaigus studijų semestrui, atsižvelgus į studentų, 
studijavusių valstybės nefinansuojamose vietose paskutinio semestro svertinį studijų rezultatų 
vidurkį, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 
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kur:  SV – svertinis studijų rezultatų vidurkis, 
 ki – dalyko kreditų skaičius; 
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 pi – dalyko įvertinimas balais. 
5. Studentų perkėlimas vykdomas: 
5.1. po rudens studijų semestro – perkėlimo rezultatus patvirtinant iki kovo 1 d.; 
5.2. po pavasario studijų semestro – perkėlimo rezultatus patvirtinant iki rugsėjo 1 d. 
6. Studentams, kuriems atidėtos sesijos, grįžusiems po akademinių atostogų, pertraukos 

studijose ir išlyginantiems studijų programų skirtumus, studijų rezultatai skaičiuojami pagal Aprašo 
5 punkte numatytų datų esamą situaciją (neatsiskaityti dalykai semestro studijų rezultatų apskaitoje 
traktuojami kaip skolos). 

7. Pirmumas užimti laisvą valstybės finansuojamą vietą suteikiamas geriausiai 
studijuojantiems studentams šiuo eiliškumu: 

7.1. baigusiems semestrą be akademinių skolų; 
7.2. turėjusiems mažesnį akademinių skolų skaičių; 
7.3. anksčiau likvidavusiems akademines skolas. 
8. Studentams, turintiems vienodą semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį, pirmumas 

nustatomas pagal paskutinių dviejų (trijų ir t.t.) semestrų svertinį studijų rezultatų vidurkį ir stojimo 
į Kolegiją konkursinį balą. 

9. Į valstybės finansuojamą vietą neperkeliami studentai: 
9.1. pakartotinai studijuojantys to paties lygio studijų programas, jeigu anksčiau 

studijuotos daugiau kaip pusė studijų programos kreditų buvo įgytų valstybės biudžeto lėšomis; 
9.2. 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; 

9.3. užsieniečiai, išskyrus papildomai finansuojamus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
vaikus, vaikaičius ir provaikaičius, kurių sąvoka apibrėžta LR Mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, 
Nr. 54-2140) taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių 
užsieniečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip; 

9.4. turintys akademinių įsiskolinimų. 
10. Studentų iš valstybės nefinansuojamos vietos perkėlimas į laisvą valstybės 

finansuojamą vietą įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu, fakulteto dekano teikimu. 
 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos. Pakeitimus 
gali inicijuoti Kolegijos direktorius, Studijų tarnyba, fakultetai ir Studentų atstovybė. Pasiūlymai 
teikiami Akademinės tarybos pirmininkui. 

12. Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
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