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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS
VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja
studentų, studijuojančių valstybės nefinansuojamose studijų vietose perkėlimą į laisvas valstybės
finansuojamas studijų vietas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (toliau – Kolegija) ir
studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose, studijų programos ir (ar)
studijų formos keitimo sąlygas.
2. Valstybės finansuojama studijų vieta tampa laisva šiais atvejais:
2.1. pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį studentą iš Kolegijos;
2.2. studentui, studijuojančiam valstybės finansuojamoje studijų vietoje, nutraukus studijas savo
noru;
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo,
Kolegijos studijų nuostatų ir kitų teisės aktų sąvokas.
4. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos studentams, priimtiems į Kolegiją 2009-2010 ir vėlesniais
studijų metais.
II.

PERKĖLIMO Į LAISVAS VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS
STUDIJŲ VIETAS TVARKA

5. Pašalinus iš kolegijos valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą arba jam nutraukus
studijas, išskyrus studijų programos keitimo atvejus, į šią vietą gali būti perkeliamas studentas,
atitinkantis gero mokymosi kriterijus, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje
toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse ta pačia studijų forma arba pakeitęs studijų
formą.
6. Gerai besimokančiu studentu laikomas studentas, įvykdęs visus studijų programai per semestrą
keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį (1 priedas) bei
neturintis akademinių skolų.
7. Akademinė skola – iki nustatyto termino neišlaikytas egzaminas, balu vertinama įskaita arba kitas
atsiskaitymas.
8. Studento studijų semestro rezultatai pasiekimų lygmenims priskiriami pagal studijuotų dalykų
vertinimo pažymius egzamino (diferencinės įskaitos) žiniaraščiuose ir galutinio įvertinimo
žiniaraščiuose.
9. Baigus dalyką studento pasiekti studijų rezultatai priskiriami dalykų pasiekimų lygmeniui: puikus
(pažymiai - 10 ir 9), tipinis (pažymiai - 8 ir 7) ir slenkstinis (pažymiai - 6 ir 5).
10. Studentas laikomas pasiekusiu puikų semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau kaip
keturi penktadaliai (4/5) dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti - ne žemesnio kaip tipinio
lygmens.
11. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau kaip
trys ketvirtadaliai (3/4) dalykų įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti - slenkstinio
lygmens.
12. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis yra
atsiskaitęs už visus dalykus, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.
13. Pretendentų eilę laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti sudaro fakulteto
studijų administratoriai pagal pasiektus paskutiniojo semestro studento studijų rezultatų
pasiekimų lygmenis.
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14. Jeigu atsilaisvinusių vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus,
pirmenybė teikiama studentams, per paskutinįjį semestrą surinkusiems daugiau puikaus
pasiekimų lygmens dalykų įvertinimų, nesant tokių studentų - pirmenybė teikiama studentams,
per paskutinįjį semestrą surinkusiems daugiau tipinio pasiekimų lygmens dalykų įvertinimų.
15. Jeigu keli studentai yra pasiekę vienodus semestro studijų rezultatus pagal pasiekimų lygmenis,
pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių visų dalykų studijų pasiekimų įvertinimų balais
svertinis vidurkis yra didesnis. Jeigu svertinis vidurkis yra vienodas, atsižvelgiama į kitus
studento paskutinio semestro akademinius pasiekimus (dalyvavimą konferencijose, atliekant
taikomuosius tyrimus, vykdant projektus ir kt.)
16. Jei valstybės finansuojamų atsilaisvinusių studijų vietų yra daugiau nei pretendentų, atitinkančių
gero mokymosi kriterijus, atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse, į jas gali
pretenduoti ir studentas, pasiekęs slenkstinį pasiekimų lygmenį ir neturintis akademinių skolų.
17. Konkursas atsiradusioms laisvoms valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti skelbiamas
viešai ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki konkurso pradžios. Konkursas vyksta du
kartus per metus: pasibaigus rudens semestrui - vasario 15-20 d. ir pasibaigus pavasario semestrui
- rugpjūčio 22-27 d.
18. Studentas, turintis teisę dalyvauti konkurse, per skelbime nurodytą laiką, fakulteto studijų
administratoriui pateikia prašymą, adresuotą kolegijos direktoriui, užimti laisvą valstybės
finansuojamą studijų vietą.
19. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymų pateikimo termino paskutinės dienos
organizuojamas atitinkamos studijų programos katedros posėdis. Sprendimas dėl studentų
perkėlimo į laisvas valstybės finansuojamas vietas priimamas katedros posėdyje dalyvaujančiųjų
nutarimu atsižvelgiant į šiame Apraše numatytus reikalavimus.
20. Fakulteto studijų administratoriai per 2 darbo dienas informuoja konkurse dalyvavusius studentus
apie konkurso rezultatus (sprendimą dėl perkėlimo į valstybės finansuojamas vietas).
21. Atsiradusios laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos užimamos:
21.1. iki vasario 28 d. pagal rudens semestro studentų studijų rezultatų pasiekimų lygmenis,
fiksuotus vasario 15 d.
21.2. iki rugpjūčio 31 d. pagal pavasario semestro studentų studijų rezultatų pasiekimų lygmenis,
fiksuotus rugpjūčio 27 d.
22. Studentams, kuriems pratęstos sesijos, grįžusiems po akademinių atostogų arba pertraukos
studijose, studijų rezultatų pasiekimų lygmenys fiksuojami pagal Aprašo 21 punkte numatytas
datas. Jeigu dalyko studijų laikotarpis nesutampa su semestru pagal studijų programos vykdymo
laikotarpį (dėl mainų programų, akademinių atostogų ar kitų priežasčių), vertinamas studento per
paskutinįjį semestrą faktiškai studijuotų ir / ar įvertintų dalykų skaičius.
23. Studento perkėlimas į valstybės finansuojamą studijų vietą įforminamas direktoriaus įsakymu.
24. Studento, perkelto į valstybės finansuojamą studijų vietą, studijų sutartis keičiama įrašu apie
finansavimo formos pasikeitimą. Pakeitimai įforminami atskiru dokumentu, kuris yra
neatskiriama studijų sutarties dalis.
III.

STUDENTO, STUDIJUOJANČIO VALSTYBĖS FINANSUOJAMOJE STUDIJŲ
VIETOJE, STUDIJŲ PROGRAMOS IR (AR) STUDIJŲ FORMOS KEITIMO
SĄLYGOS

25. Studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejai:
25.1. Keisti studijų formą ir (ar) studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje Kolegijoje
ar kitoje valstybinėje aukštojoje mokykloje, nekeičiant studijų programos rūšies (koleginių
studijų), galima ne anksčiau kaip baigus pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą asmenims,
studijuojantiems pagal pirmosios studijų pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų programas.
25.2. Keisti studijų formą ir (ar) studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje Kolegijoje
ar kitoje aukštojoje mokykloje, nekeičiant studijų programos rūšies (koleginių studijų),
galima ne anksčiau kaip baigus pirmuosius studijų metus asmenims, gaunantiems studijų
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stipendiją, studijuojantiems pagal pirmosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų programas.
26. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas turi baigti semestrą be akademinių
skolų ir raštu kreiptis į Kolegijos atitinkamos studijų programos katedros vedėją, bet ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios. Prašyme pakeisti studijų programą ir (ar)
studijų formą turi būti nurodyta studijuojama ir norima studijuoti studijų programa ir (ar) studijų
forma.
27. Sprendimą dėl asmens studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo priima Kolegijos
direktorius katedros vedėjo teikimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
Sprendimas priimamas atsižvelgiant į Kolegijos galimybes užtikrinti studijų kokybę.
28. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas, gavęs sprendimą, kad gali studijuoti
pagal kitą studijų programą ir (ar) studijų formą kitoje aukštojoje mokykloje, per 3 darbo dienas
nuo sprendimo gavimo apie tai praneša Kolegijai ir nurodo studijų nutraukimo Kolegijoje
priežastį – studijų formos ir (ar) studijų programos keitimas, keičiant aukštąją mokyklą.
29. Studentui keičiant studijų programą ir (ar) studijų formą Kolegijoje, studijų sutarties sąlygos turi
būti keičiamos. Pakeitimai įforminami atskiru dokumentu, kuris yra neatskiriama studijų sutarties
dalis.
30. Studento perkėlimas į kitą studijų formą ir (ar) studijų programą įforminamas direktoriaus
įsakymu.
31. Studijų programą ir (ar) studijų formą keičiantis studentas nepraranda likusios valstybinio studijų
finansavimo dalies, bet ne didesnės negu tos, kurią keičia, studijų programos norminė studijų
kaina:
31.1. Jeigu pageidaujamos studijų programos kaina didesnė už studijų programos, kurią keičia,
kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama buvusios studijų
programos kaina; šiuo atveju kainos skirtumą nuo semestro studijų pradžios apmoka studijų
programą keičiantis studentas.
31.2. Studijų stipendiją gaunančiam studentui, keičiančiam studijų programą ir (ar) studijų formą,
išlieka studijų stipendija, bet ne didesnio už keičiamos studijų programos ir (ar) studijų
formos norminę studijų kainą dydžio; jeigu studijų stipendija yra mažesnė už Kolegijos
nustatytą studijų kainą, studijų kainos skirtumą nuo semestro pradžios apmoka studijų
programą ir (ar) formą keičiantis studentas.
32. Jeigu pageidaujamos studijų programos kaina ne didesnė už studijų programos, kurią keičia,
kainą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokama Kolegijos nustatyta studijų
programos kaina.
33. Jeigu pageidaujamos studijų programos ir (ar) studijų formos kaina ne didesnė už studijų
programos, kurią keičia, kainą, studijų stipendiją gaunančiam studentui Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis apmokama Kolegijos nustatyta studijų programos ir (ar) studijų
formos kaina.
34. Studijų formą keičiančiam studentui išlieka stojimo metu pasirinktos studijų formos kaina ir
finansavimo trukmė, išskyrus Aprašo 31.2 papunktyje ir 33 punkte nurodytus atvejus.
35. Pažymas apie studijų programą keičiančių studentų atvykimą ar išvykimą pagal švietimo ir
mokslo ministro patvirtintose rekomendacijose pateiktas pavyzdines formas parengia fakulteto
studijų administratorius ir buhalteris.
36. Pažymas apie biudžeto asignavimų pakeitimus parengia buhalteris.
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Valstybės nefinansuojamose studijų vietose su studijų stipendija studijuojantys studentai ir
studentai, savo lėšomis studijuojantys pagal individualius studijų planus, valstybės finansuojamų
studijų vietų užėmimo procedūrose nedalyvauja.
38. Į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą neperkeliami Mokslo ir studijų įstatymo 80
straipsnyje nurodyti studentai:
38.1. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent
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39.
40.

41.
42.

viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis;
38.2. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu
daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
38.3. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus
asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės
valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be
pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos
Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
Studentas, nesutinkantis su sprendimu dėl perkėlimo į valstybės finansuojamą studijų vietą arba
studijų programos ir (ar) formos keitimo, turi teisę kreiptis į Ginčų komisiją ne vėliau kaip per 3
darbo dienas po sužinojimo apie sprendimą dienos.
Aprašas keičiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
valstybės nefinansuojamose vietose studijuojančių studentų perkėlimą į laisvas valstybės
finansuojamas studijų vietas ar studijų programos ir (ar) studijų formos keitimo sąlygas. Aprašo
pakeitimai tvirtinami Akademinėje taryboje.
Aprašas įsigalioja nuo patvirtinimo Akademinėje taryboje dienos.
Aprašas galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems Lietuvos
Respublikos norminiams teisės aktams ir Kolegijos statutui.

Suderinta:

Studentų atstovybės prezidentė
Aurelija Jasionytė

Data
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Valstybės finansuojamų studijų
vietų užėmimo tvarkos aprašo
1 priedas

STUDIJŲ REZULTATŲ PASIEKIMO LYGMENŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

Semestro dalykų
skaičius
7
6
5
4
3
2

Puikus studijų pasiekimo lygmuo
Dalykų skaičius
įvertintų 10 ir 9 įvertinų 8 ir 7 ne
ne mažiau kaip
daugiau kaip
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
2
0

Tipinis studijų pasiekimo lygmuo
Dalykų skaičius
įvertintų 10, 9, 8,
įvertintų 6 ir 5
7 ne mažiau kaip ne daugiau kaip
5
2
5
1
4
1
3
1
2
1
2
0

Studijų rezultatų pasiekimų lygmens nustatymo kriterijai:
1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau
kaip keturi penktadaliai (80 proc.) dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne
žemesnio kaip tipinio lygmens.
2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau
kaip trys ketvirtadaliai (75 proc.) dalykų įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o
kiti – slenkstinio lygmens.
3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis yra
atsiskaitęs už visus dalykus, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.

5

