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Švietimo ir mokslo ministerijai, 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos nariams, 

Lietuvos studentų sąjungai, 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai 

 

DĖL LAIKINŲJŲ STUDENTŲ ROTACIJOS PRINCIPŲ 

 

 

 

LIETUVOS UNIVERSITETO REKTORIŲ KONFERENCIJOS NUTARIMAS 

DĖL LAIKINŲJŲ STUDENTŲ ROTACIJOS PRINCIPŲ PATVIRTINIMO 

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534, priimto 2016 m. 

birželio 29 d., 78 straipsnį ir siekdama visiems Lietuvos universitetų studentams sudaryti 

vienodas valstybės finansavimo studijoms sąlygas, Lietuvos universitetų rektorių 

konferencija nutaria: 

1. Rekomenduoti savo nariams 2016-2017 akademiniais metais laikytis vieningų laikinųjų 

studentų rotacijos principų (pridedama). 

2. Nuolatinius rekomenduojamus studentų rotacijos principus svarstyti 2017 m. pavasario 

semestre. 

3. Šio nutarimo 1 punktas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. 

 

     

LURK Prezidentas 

 

Alfonsas Daniūnas 
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LAIKINIEJI STUDENTŲ ROTACIJOS PRINCIPAI 

 

 

Laikinieji studentų rotacijos principai (toliau – Principai) detalizuoja tuos valstybės 

finansuojamų studijų vietų pirmos pakopos ir vientisosiose studijose praradimo ir užėmimo 

(toliau – studentų rotacijos) principus, kurie nėra nustatyti Lietuvos Respublikos Mokslo ir 

studijų įstatymo Nr. XII-2534, priimto 2016 m. birželio 29 d., 78 straipsnyje. Šių Principų 

rekomenduojama laikytis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos nariams 2016-2017 

akademiniais metais. 

 

Dešimtbalės studijų rezultatų vertinimo skalės susiejimas su studijų pasiekimų 

lygmenimis 

 

1. 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.  

 

Akademinė skola 

 

2. Akademine skola laikomas per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį negu vieneri studijų metai, 

neišlaikytas akademinis atsiskaitymas. 

 

Vertinamasis laikotarpis  

 

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

rugpjūčio 31 d. Tuose universitetuose, kuriuose akademiniai metai prasideda kitą 

kalendorinę dieną, vertinamasis laikotarpis skaičiuojamas nuo tos dienos ir baigiasi naujų 

akademinių metų išvakarėse. 

 

Dalyko (modulio) studijų nesutapimas su vertinamuoju laikotarpiu 

4. 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 rezultatai. 

 

Dalykų (modulių) kreditinė apimtis 
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5. Nustatant vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį taikomas svertinis koeficientas 

pagal modulių (dalykų) kreditinę apimtį. 

 

Rotacijos apimtis 

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

studijuojančių studentų. Studijų programos ribų rotuojant nesilaikoma. 

7. Kasmet pasibaigus vertinamajam laikotarpiui rotacija vyksta kiekviename pirmos pakopos 

ir vientisųjų studijų kurse, išskyrus baigiamąjį. 

 

Konkursas dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų  

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

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, vertinamuoju laikotarpiu nesurinkusių 

modulių (dalykų) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų, pirmenybė teikiama studentams, 

vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau modulių (dalykų) tipinio pasiekimų lygmens 

įvertinimų. 

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

vietų, modulių (dalykų) studijų pasiekimų lygmenys yra vienodi, pirmenybė teikiama tiems 

studentams, kurių modulių (dalykų) studijų rezultatų įvertinimai yra aukštesni. 

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

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, 

šios vietos neužimamos. 
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