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PATVIRTINTA 

2016 m. lapkričio 24 d. 

LSU Senato posėdyje, 

Protokolo Nr. 3 

 

 

LAIKINOJI LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO 

STUDENTŲ STUDIJŲ PASIEKIMŲ NUSTATYMO, 

PALYGINIMO IR STUDENTŲ ROTACIJOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laikinoji LSU Studentų studijų pasiekimų nustatymo, palyginimo ir studentų rotacijos 

tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 

Nr. XII-2534, priimto 2016 m. birželio 29 d., 78 straipsniu, Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos, vykusios 2016 m. rugsėjo 12 d., nutarimu Nr. 2504 patvirtintais Laikinaisiais 

studentų rotacijos principais. 

2. Tvarka skirta 2016–2017 studijų metais Lietuvos sporto universitete studijuojantiems 

pirmosios pakopos studijų programas valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų vietose 

studentams. Ji nustato Universiteto pirmosios pakopos studijų programų studentų vienerių studijų 

metų (t.y. nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) studijų pasiekimų nustatymo, palyginimo ir studentų 

rotacijos tvarką. 

3. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, kurie prasideda nuo rugsėjo 1 d. ir 

baigiasi rugpjūčio 31 d. Kasmet pasibaigus vertinamajam laikotarpiui rotacija vyksta kiekviename 

pirmosios pakopos studijų kurse, išskyrus baigiamąjį. Rotacija vyksta iki rugsėjo 5 d. 

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Rotacija – studento vietos pagal finansavimą keitimas. 

Vertinamojo laikotarpio svertinis studijų pasiekimų vidurkis – tai studijų metų kiekvieno 

modulio studijų pasiekimų įvertinimo balais ir atitinkamo modulio kreditų skaičiaus sandaugų 

suma, padalyta iš studijų metų kreditų skaičiaus. Svertinis studijų pasiekimų vidurkis 

apskaičiuojamas skaičiaus šimtosios dalies tikslumu. 

Akademinė skola – akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį negu 

vieneri studijų metai, neišlaikytas akademinis atsiskaitymas. Kai valstybės finansuojamas studentas, 

neišlaikęs modulio egzamino arba įskaitos, pasinaudoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo jam suteikta teise šį atsiskaitymą vieną kartą nemokamai pakartoti aukštosios mokyklos 

nustatyta tvarka ir neišlaiko to paties modulio egzamino dar kartą, jis laikomas turinčiu akademinę 

skolą. 

Gerai besimokantis studentas – studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus 

studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį 

pasiekimų lygmenį. 

5. Rotacijos metu pirmiausia nustatomas vertinamojo laikotarpio studento studijų pasiekimų 

lygmuo ir jis priskiriamas puikiam, tipiniam arba slekstiniam lygmeniui: 

5.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, 

jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai modulių įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne 

žemesnio kaip tipinio lygmens; 

5.2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, 

jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai modulių įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti 

– slenkstinio lygmens; 

5.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus modulius, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio 

lygmens. 
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6. Dešimtbalė studijų rezultatų vertinimo skalė su studijų pasiekimų lygmenimis susiejama 

taip: puikus studijų pasiekimų lygmuo – 9 ir 10, tipinis studijų pasiekimų lygmuo – 7 ir 8, 

slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo – 5 ir 6. 

 

II. LAISVOS VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS STUDIJŲ VIETOS 

 

7. Studentui, kurio pirmosios pakopos studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo 

laikotarpio, valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka gerai besimokančio studento 

kriterijus. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo, 

išskyrus 9 punkte nurodytą atvejį.  

8. Jeigu pirmosios studijų pakopos studijų 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. 

9. Valstybės finansuojama studijų vieta atsilaisvina kai valstybės finansuojamas studentas 

nutraukia studijas arba Rektoriaus įsakymu yra pašalinamas iš Universiteto. Į atsilaisvinusią 

valstybės finansuojamą studijų vietą perkeliami studentai, studijuojantys nefinansuojamoje studijų 

vietoje šioje tvarkoje nurodytais principai. 

 

III. STUDENTŲ ROTACIJA 

 

10. Rotacija vyksta tarp studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų 

formą studijuojančių studentų. Studijų programos ribų rotuojant nesilaikoma. 

11. Studentui dėl svarbių priežasčių (pvz., dėl sportinės veiklos, ligos, nedarbingumo ar kt.), 

gali būti pratęsta pavasario sesija iki rugsėjo 1 d. Studentui, iki rugsėjo 1 d. neatsiskaičiusiam 

studijų modulio fiksuojama akademinė skola ir jis rotacijoje nedalyvauja. 

12. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą 

užima tos studijų krypties, formos to paties kurso, kuriame studijuoja studijų pasiekimų palyginimo 

metu, geriausiai valstybės nefinansuojamoje vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero 

mokymosi kriterijus. 

13. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas 

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, vertinamuoju laikotarpiu nesurinkusių modulių 

puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu 

surinkusiems daugiau modulių tipinio pasiekimų lygmens įvertinimų. 

14. Jei studentų, dalyvaujančių konkurse dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų 

vietų, modulių studijų pasiekimų lygmenys yra vienodi, pirmenybė teikiama studentams pagal šiuos 

kriterijus: 1) vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių puikaus pasiekimų lygmens 

įvertinimų; 2) aukštesnis vertinamojo laikotarpio svertinis studijų pasiekimų (balais) vidurkis; 3) 

modulių studijų rezultatų įvertinimai yra aukštesni (daugiau modulių įvertintų 10 balų, tada 9 ir t.t.). 

Kriterijai surašyti prioriteto mažėjimo tvarka. 

15. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas 

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, šios 

vietos neužimamos. 

16. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė po rotacijos studijuoti 

valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais nustatytą studijų kainą. 

17. Su valstybės finansavimo netekusiu studentu sudaryta valstybės finansuojama studijų 

sutartis pasibaigia ir jo prašymu sudaroma nauja studijų sutartis dėl valstybės nefinansuojamos 

studijų vietos. Nauja sutartis įsigalioja nuo einamųjų metų rugsėjo 5 d. 

18. Studento perkėlimas į valstybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą 

įforminamas rektoriaus įsakymu. Studentų perkėlimas vykdomas iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. 

 



3 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Į valstybės finansuojamą vietą neperkeliami studentai, nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 

80 straipsnyje: 

19.1. Pakartotinai studijuojantys tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu 

anksčiau studijuotos daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų buvo įgiję valstybės biudžeto 

lėšomis; 

19.2. Vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, 

jeigu jų studijos pagal bent vieną iš jų yra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis; 

19.3. Užsieniečiai, išskyrus papildomai finansuojamus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 

vaikus, vaikaičius ir provaikaičius, kurių sąvoka apibrėžta LR 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. 

20. Apie įvykusios rotacijos rezultatus studentai, kurių finansavimas keičiasi informuojami 

individualiai. 

21. Tvarka keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 

 

 

 

 

Senato pirmininko pavaduotojas Gediminas Mamkus 

 

 

 

 

Senato sekretorė Kristina Bradauskienė 

 

 


