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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ 

VIETŲ UŽĖMIMO LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

valstybės finansuojamų vietų užėmimo laikinosios tvarkos aprašas (toliau – aprašas) skirtas valstybės 

finansuojamų vietų užėmimo Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau – Universitetas) po 

vertinamojo vienų studijų metų laikotarpio tvarkai nustatyti. 

2. Aprašas taikomas tos pačios studijų krypties tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią 

studijų formą studijuojantiems studentams. Studijų programos ribų rotuojant nesilaikoma. 

3. Aprašas galioja pirmosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams, išskyrus baigiamųjų 

kursų studentams. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. Vertinamasis laikotarpis – vieni studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 

rugpjūčio 31 d., pasibaigus šiam etapui modulių (dalykų) vertinimai apibendrinami ir nustatomas 

vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo. 

4.2. Valstybės finansuojamų vietų skaičius – valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 

vietų skaičius vykdant šią tvarką. 

4.3. Studentų žinių patikra – studentų žinių patikrinimas žiemos ir pavasario sesijos metu, 

įskaitant pakartotinį egzaminų laikymą bei egzaminų laikymą komisijose.  

4.4. Akademinė skola – per vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį negu vieni studijų metai, 

neišlaikytas akademinis atsiskaitymas. 

4.5. Gerai besimokantis studentas – šiuos kriterijus atitinkantis studentas: neturintis 

akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus 

ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.  

4.6. Puikus pasiekimų lygmuo – studentas žino naujausius studijų dalyko (krypties) 

šaltinius, išmano teoriją ir principus ir gali kurti bei plėtoti naujas idėjas; geba taikyti žinias ir spręsti 

sudėtingas ir netipines studijų krypties ir su ja susijusios profesinės veiklos problemas; gali 

savarankiškai rinkti, vertinti, interpretuoti duomenis ir jais remdamasis priimti sprendimus; geba 

logiškai perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraudamas su savo studijų krypties 

ir kitų studijų krypčių specialistais; turi mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms studijoms ir 

savarankiškam mokymuisi.  

4.7. Tipinis pasiekimų lygmuo – studentas žino svarbiausias savo studijų dalyko (krypties) 

teorijas bei principus ir gali pagrįsti esminius studijų krypties pasiekimus; geba taikyti žinias 

spręsdamas standartines savo studijų krypties ar su ja susijusios profesinės veiklos problemas; gali 

savarankiškai rinkti, vertinti ir interpretuoti savo studijų krypties duomenis, reikalingus sprendimams 

priimti; geba perteikti įprastinę studijų krypties informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus; turi 

mokymosi gebėjimų, būtinų tolesnėms studijoms ir savarankiškam mokymuisi. 

4.8. Slenkstinis pasiekimų lygmuo – studentas išmano svarbiausias savo studijų dalyko 

(krypties) teorijas ir principus; geba taikyti žinias spręsdamas nesudėtingas savo studijų krypties 

problemas; gali dalyvauti renkant, vertinant ir interpretuojant savo studijų krypties duomenis, 

reikalingus sprendimams priimti; geba perteikti pagrindinę studijų krypties informaciją, idėjas, 

problemas; turi savarankiško mokymosi gebėjimų.  
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II SKYRIUS 

STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENS NUSTATYMAS 

 

5. Dešimtbalė studijų rezultatų vertinimo skalė su studijų modulių (dalykų) 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.  

6. Nustatant vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį taikomas įvertinimų 

svertinis koeficientas pagal studijų modulių (dalykų) kreditinę apimtį. 

7. Po vertinamojo vienų studijų metų laikotarpio studijų modulių (dalykų) vertinimai 

apibendrinami ir nustatomas vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo: 

7.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jo svertinis vertinimų vidurkis daugiau nei 8,00 balo. 

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

jeigu jo svertinis vertinimų vidurkis daugiau nei 6,00 balo. 

7.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus studijų modulius (dalykus), bet jo studijų pasiekimai 

nesiekia tipinio lygmens, t. y. jo svertinis vertinimų vidurkis 6,00 ir mažiau balų. 

8. Svertinio vidurkio skaičiavime rezultatas apvalinamas iki balo šimtųjų dalių. 

 

III SKYRIUS 

VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽĖMIMO KONKURSO TVARKA 

 

 9. Studentai išsaugo valstybės finansuojamas vietas ir nedalyvauja konkurse valstybės 

finansuojamai vietai užimti, kai vertinamuoju laikotarpiu jų studijų įvertinimų svertinis vidurkis yra 

puikaus ir tipinio lygmens, t. y. jie atitinka gero mokymosi kriterijų.  

10. Valstybės finansuojamą vietą užimantis studentas po kiekvieno vertinamojo laikotarpio 

netenka valstybės finansuojamos vietos, jei jo vienų metų vertinamojo laikotarpio įvertinimų vidurkis 

neatitinka gero mokymosi kriterijų. Jei studentas vertinamuoju laikotarpiu neturi akademinių skolų, 

gali dalyvauti konkurse valstybės finansuojamai vietai užimti. 

11. Konkurse dėl valstybės finansuojamų vietų dalyvauja: 

11.1. Valstybės nefinansuojami studentai, kurių vertinamojo laikotarpio studijų įvertinimų 

svertinis vidurkis yra puikaus ir tipinio lygmens, t. y. jie atitinka gero mokymosi kriterijų. 

11.2. Valstybės finansuojami studentai, pasiekę slenkstinį lygmenį ir neturintys akademinių 

skolų, jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų krypties ir studijų 

formos studijų kurse nėra pakankamo skaičiaus valstybės nefinansuojamose studijų vietose 

studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijų. 

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

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, 

pirmiausia konkursas vykdomas tarp puikų pasiekimų lygmenį turinčių studentų. Į likusias vietas 

konkursas vykdomas tarp tipinį pasiekimų lygmenį turinčių valstybės nefinansuojamų studentų. 

Kiekvienu atveju pirmenybė teikiama aukštesnį įvertinimo svertinį vidurkį turintiems studentams.  

Jei kelių studentų rezultatai yra vienodi, nustatant pasiekimų lygmenį, pirmenybė teikiama 

studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau studijų modulių (dalykų) puikaus 

pasiekimų lygmens įvertinimų.  

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

pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, bei 

valstybės finansuojamų studentų, pasiekusių slenkstinį lygmenį ir neturinčių akademinių skolų, šios 

vietos neužimamos. 

14. Studento per akademinius metus studijuotų studijų modulių (dalykų) įvertinimų svertinis 

vidurkis apskaičiuojamas taip: 
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čia 𝑆𝑖 – i-tojo studento vertinamojo laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis; 

 𝑚 – studento išklausytų studijų modulių (dalykų), vertinamų pažymiu, bendras skaičius studijų 

krypties atitinkamame kurse bei tos pačios studijų formos žiemos ir pavasario sesijos studentų žinių 

patikros metu; 

𝑃𝑚𝑜𝑑,𝑖,𝑗 – i-tojo studento išklausyto j-tojo studijų modulio (dalyko) įvertinimas; jei studentas 

neatsiskaitęs už studijų modulį (dalyką), imamas įvertinimas, lygus nuliui; 

𝐾𝑚𝑜𝑑,𝑖,𝑗 – i-tojo studento j-tojo studijų modulio (dalyko) kreditų skaičius. 

 

15. Kai valstybės finansuojamą vietą užimantis studentas turi akademinių skolų dėl ligos, 

dėl jo studijų rezultatų palyginimo sprendžia Studijų krypties valstybės finansuojamų vietų užėmimo 

komisija (toliau – Komisija). Komisija šiems valstybės finansuojamą vietą užimantiems studentams, 

jei vertinamojo laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis, kurį skaičiuojant nevertinamos studijų 

modulių (dalykų) akademinės skolos, minimos šio punkto pirmame sakinyje, atitinka gero mokymosi 

kriterijų, gali palikti valstybės finansuojamo studento statusą. 

16. Studentams, užimantiems valstybės finansuojamas studijų vietas ir išvykusiems 

studijuoti į užsienio universitetus arba atlikti praktikos pagal mainų programą ir sugrįžus bei fakulteto 

dekanui leidus tęsti studijas, išsaugomas prieš išvykimą jų turėtos vietos statusas, atitinkamai 

sumažinant konkursinių valstybės finansuojamų vietų skaičių. Studentų, išvykusių pagal mainų 

programas, naujas statusas nustatomas po semestro, kai buvo gauti studijų užsienyje rezultatai. 

17. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje laikotarpis 

nesutampa su studijų programos vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo, 

akademinių atostogų ar kitos priežasties), lyginamas studento faktinio studijavimo laikotarpio tais 

mokslo metais, kuriais vykdomas konkursas valstybės finansuojamoms vietoms užimti, įvertinimų 

svertinis vidurkis su gero mokymosi kriterijumi. Jei studento svertinis įvertinimų vidurkis atitinka gero 

mokymosi kriterijų, komisija sprendžia dėl studento statuso. 

18. 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. 

19. Valstybės finansavimo netekęs studentas turi galimybę nuo kito studijų semestro 

studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, sumokėjęs nustatytą studijų kainą. Studentui, 

sutinkančiam užimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, keičiama jo pasirašyta studijų sutartis. 

 

IV SKYRIUS 

VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽĖMIMO ORGANIZAVIMAS 

 

20. Studijų vietų užėmimo konkursus vykdo Komisija, kuri sudaroma atskirai kiekvienai 

studijų krypčiai. Komisiją sudaro fakulteto dekanas, visų fakultetų, kuriuose vykdomos tos pačios 

studijų krypties studijos, studijų prodekanai, tų fakultetų studentų atstovybės pirmininkai. Komisijų 

sudėtis sudaroma rektoriaus įsakymu. 

21. Komisija kasmet iki rugsėjo 10 dienos (po pavasario egzaminų sesijos bei perlaikymų) 

organizuoja studentų atranką užimti valstybės finansuojamas vietas pagal šį aprašą. Konkursui 

valstybės finansuojamai vietai užimti reikalingi studentų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas 

vietas, svertiniai vidurkiai ir studentų prioritetinės eilės pagal studijų kryptis, kursus ir formas 

pateikiamos universiteto informacinėje sistemoje iki rugsėjo 6 d.   
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22. Konkurso valstybės finansuojamai vietai užimti rezultatai įforminami Komisijos 

protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Remiantis protokolu, rengiamas 

rektoriaus įsakymas užimti valstybės finansuojamas arba nefinansuojamas vietas. 

23. Fakultetai iki rugsėjo 10 d. skelbia valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų 

užėmimo rezultatus universiteto informacinėje sistemoje laikydamiesi asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų. 

24. Komisijų protokolai pristatomi Studijų direkcijai iki rugsėjo 14 d. Studijų direkcija pagal 

komisijų protokolus parengia VGTU valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų 

užėmimo ataskaitą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Komisijos posėdžių dokumentai saugomi Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

dokumetacijos plane nustatytą saugojimo terminą. 

26. Dėl šiame apraše neaptartų atvejų sprendimą priima studijų prorektorius. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


