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STUDENTŲ ROTACIJOS IR LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ
UŽĖMIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) detalizuoja Panevėžio kolegijos (toliau – Kolegija) studentų kiekvienų
studijų metų studijų rezultatų skaičiavimo ir palyginimo (toliau – studijų rezultatų palyginimas), ir
valstybės finansuojamų studijų vietų netekimo ir užėmimo (toliau – Studentų rotacija) principus,
nurodytus Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme.
II. VERTINAMASIS LAIKOTARPIS IR STUDIJŲ PASIEKIMO LYGMENS
NUSTATYMAS
2. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi
rugpjūčio 31 d.
3. Po vertinamojo laikotarpio pabaigos modulių (dalykų) vertinimai apibendrinami ir
nustatomas vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo. Studijų pasiekimų lygmenų
susiejimas su Lietuvos aukštosiose mokyklose taikoma dešimtbale vertinimo sistema vykdomas
dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant trims studijų pasiekimų modulių (dalykų) lygmenims:
puikiam (10 ir 9 balai), tipiniam (8, 7 ir 6 balai) ir slenkstiniam (5 balai).
4. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus
studijų programos vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį
pasiekimų lygmenį. Akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį negu vieneri
studijų metai, neišlaikytas egzaminas ar kitas galutinis atsiskaitymas. Jeigu modulio (dalyko)
studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, šio modulio (dalyko) studijų pasiekimai
įtraukiami į to vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmens skaičiavimą, kuriame įvertinti šio
modulio (dalyko) studijų pasiekimai.
III. STUDENTŲ ROTACIJA
5. Studentų rotacijos vykdymo eiga:
5.1. Pasibaigus vertinamajam laikotarpiui, vadovaujantis šio tvarkos aprašo 1 priedu,
vykdomas visų toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą
studijuojančių studentų studijų pasiekimų lygmens nustatymas.
5.2. Studentų rotacija vykdoma, jeigu yra studentų, studijuojančių valstybės
finansuojamose vietose ir neatitinkančių gerai besimokančio studento kriterijų.
5.3. Valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje besimokantis studentas rotacijoje
dalyvauja tuo atveju, jeigu pasiekia puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį.
5.4. Konkursas dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų vykdomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme nustatytais kriterijais ir Aprašo 6
punkte nustatyta tvarka:
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5.4.1. Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje
studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje
studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus;
5.4.2. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi
kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau puikaus
pasiekimų lygmens modulių (dalykų) įvertinimų, nesant tokių studentų, pirmenybė teikiama
studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau tipinio pasiekimų lygmens modulių
(dalykų) įvertinimų;
5.4.3. Jeigu į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas studijų vietas pretenduojančių
valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų studijų pasiekimų lygmenys yra vienodi,
pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių modulių (dalykų) studijų pasiekimų vertinimai yra
aukštesni;
5.4.4. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi
kriterijus, šios vietos neužimamos;
5.4.5. 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 pasiekimų
lygmuo yra slenkstinis.
6. Konkurso dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų procedūros:
6.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo rudens semestro pradžios fakultetuose yra
peržiūrimi studijų dalykų vertinimų rezultatai ir sudaroma studentų studijų pasiekimo lygmenų eilė
pagal studijų kryptis, kuri tvirtinama dekano potvarkiu.
6.2. Esant pokyčiams studijų finansavime, studentai asmeniškai informuojami elektroniniu
paštu į Kolegijos suteiktą pašto dėžutę ir pakviečiami pasirašyti naują studijų sutartį.
6.3. Su studentu, netekusiu valstybės finansuojamos vietos arba perkeltu į valstybės
finansuojamą studijų vietą, pasirašoma nauja studijų sutartis ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.
6.4. Studentų rotacija įteisinama fakulteto dekano potvarkiu.
6.5. Valstybės finansavimo netekęs studentas moka jo priėmimo metais Kolegijos nustatytą
studijų kainą.
IV. LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ, ATSIRADUSIŲ NE STUDENTŲ
ROTACIJOS METU, UŽĖMIMAS
7. Laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos gali atsirasti Iš Kolegijos pašalinus
valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas savo noru, išskyrus
tuos atvejus, kai studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų srityje.
8. Į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą konkurso tvarka gali pretenduoti toje
pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir toje pačioje studijų formoje valstybės
nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas (išskyrus studentus, nurodytus Mokslo ir
studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje).
9. Valstybės finansuojamos studijų vietos užimamos konkurso būdu.
10. Konkursas skelbiamas:
10.1. Pasibaigus rudens semestrui – ne vėliau kaip iki vasario 15 d.
10.2. Pasibaigus pavasario semestrui – ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.
10.3. Atsilaisvinus valstybės finansuojamai studijų vietai semestro eigoje - pirmąją
mėnesio savaitę.
11. Į laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas pretenduoti gali:
11.1. Valstybės nefinansuojami studentai – prioriteto tvarka pagal semestro studijų
rezultatus.
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11.2. Kai valstybės finansuojama studijų vieta atsilaisvina pirmojo semestro eigoje –
pirmojo kurso studentai pagal aukščiausią stojimo konkursinį balą.
11.3. Valstybės nefinansuojami studentai, atnaujinę ar tęsiantys studijas ir patekę į tų metų
studentų kursą.
12. Studentas, perkeliamas į valstybės finansuojamą studijų vietą, negali turėti finansinių
skolų Kolegijai.
13. Studentui, perkeltam į valstybės finansuojamą studijų vietą, studijų kaina, sumokėta už
ankstesnius semestrus, negrąžinama.
14. Studentas, perkeltas į valstybės finansuojamą studijų vietą semestro eigoje, už semestro
laikotarpį, studijuotą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, sumoka studijų kainos dalį, kuri
yra paskaičiuojama metinę studijų kainą padalijus iš 10 mėnesių ir padauginus iš studijuoto
laikotarpio mėnesiais.
15. Konkurso organizavimas:
15.1. Konkursą laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti skelbia
fakultetas.
15.2. Studentas, norintis dalyvauti konkurse, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
konkurso paskelbimo dienos, pateikia prašymą fakulteto dekanui užimti laisvą valstybės
finansuojamą studijų vietą. Prašyme studentas turi patvirtinti, kad jam netaikoma nė viena Mokslo
ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų ir jis nėra finansiškai skolingas Kolegijai.
15.3. Fakulteto studijų administratorius sudaro konkursines eiles pagal pateikusių
prašymus studentų semestro studijų pasiekimų lygmenis.
15.4. Studentų prašymai svarstomi dekanato posėdyje. Jeigu kelių pretendentų semestro
studijų pasiekimų lygmenys sutampa, dekanas gali numatyti ir papildomų perkėlimo į valstybės
finansuojamas studijų vietas kriterijų.
15.5. Studento perkėlimas į valstybės finansuojamas studijų vietas įteisinamas fakulteto
dekano potvarkiu.
15.6. Su studentu, perkeltu į valstybės finansuojamą studijų vietą, pasirašoma nauja studijų
sutartis.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Studijų finansavimo pasikeitimus nustato Mokslo ir studijų įstatymas ir jo
poįstatyminiai aktai.
_________________________
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1 priedas
Studentų studijų pasiekimų lygmens nustatymas
Puikus pasiekimų lygis
Modulių (dalykų) skaičius
per vienerius metus
Puikaus pasiekimų lygmens
įvertinimų skaičius
Tipinio pasiekimų lygmens
įvertinimų skaičius

14

13

12

11

10

9

8

7

6

11

10

10

9

8

7

6

6

5

3

3

2

2

2

2

2

1

1

Tipinis pasiekimų lygmuo
Modulių (dalykų) skaičius
per vienerius metus
Puikaus/tipinio pasiekimų
lygmens įvertinimų skaičius
Slenkstinio pasiekimų
lygmens įvertinimų skaičius

14

13

12
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10

9

8

7

6

10

10

9

8

7

7

6

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

