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 PATVIRTINTA 

Akademinės tarybos  

2016 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. ATN – 7 
(pakeitimai patvirtinti    

2017 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. ATN – 5 

2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. ATN – 14 

2021 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. ATN-1) 

 

STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

 1. Studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja valstybės finansuojamų  studijų vietų netekimą ir valstybės finansuojamų vietų 

užėmimą.  

2. Valstybės finansuojama studijų vieta tampa laisva  šiais atvejais: 

2.1. iš Vilniaus kolegijos pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį 

studentą; 

2.2. valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui nutraukus studijas 

savo noru, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis 

studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų srityje (priimtiems į pirmą kursą 2017 m. 

rugsėjo 1 d. ir vėliau – tos pačios studijų krypties studijų grupėje);  

2.3. valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui ne anksčiau kaip 

pirmojo studijų semestro rugsėjo 1 dieną raštu atsisakius (pateikus prašymą dekanui) valstybės 

finansuojamos studijų vietos ir sutikus mokėti visą studijų kainą; 

2.4. valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam studentui, neatitinkančiam 

gero mokymosi kriterijų, netekus valstybės finansavimo.  

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo, Vilniaus kolegijos studijų tvarkos, Vilniaus kolegijos ir valstybės nefinansuojamo 

studento studijų sutarties ir kitų teisės aktų sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ  NETEKIMAS  

 

4. Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų atitikimas gero 

mokymosi kriterijams yra vertinamas kas vieneri studijų metai (vertinamas laikotarpis prasideda 
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rugsėjo 1 d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.): gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis 

akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus 

ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (priedas). 

5. Jeigu valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas neatitinka gero 

mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansuojamos studijų vietos ir turi mokėti jo priėmimo į 

Vilniaus kolegiją metais nustatytą studijų kainą. 

6. Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių 

skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio 

pasiekimų lygmuo yra slenkstinis, jeigu atitinkamos studijų programos (krypties) (priimtiems į 

pirmą kursą 2017 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau – krypties) ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus. 

6.1. Jeigu valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių 

gero mokymosi kriterijus, yra mažiau negu valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojančių 

ir neturinčių akademinių skolų studentų, kurių vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra 

slenkstinis, pirmenybė išlaikyti valstybės finansavimą studijoms teikiama studentams, vertinamuoju 

laikotarpiu surinkusiems daugiau dalykų (modulių) puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų, nesant 

tokių studentų, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau 

tipinio pasiekimų lygmens dalykų (modulių). Jeigu išvardinti kriterijai yra vienodi, pirmenybė 

teikiama studentams, kurių dalykų (modulių) pasiekimų įvertinimai yra aukštesni. Jei visi anksčiau 

išvardinti kriterijai sutampa, pirmenybė teikiama studentams, kurių priėmimo metu fiksuotas 

konkursinis balas yra aukštesnis. 

 

III SKYRIUS 

 VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMAS 

 

7. Laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų 

programoje (kryptyje) (priimtiems į pirmą kursą 2017 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau – kryptyje), tame 

pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje 

besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus, vertinant semestro studijų rezultatus. 

8. Jeigu laisvų vietų yra mažiau negu studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, 

pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau dalykų (modulių) 

puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų, nesant tokių studentų, pirmenybė teikiama studentams, 

vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau tipinio pasiekimų lygmens dalykų (modulių). Jeigu į 

laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studentų 
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pasiekimų lygmenys yra vienodi, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių dalykų (modulių) 

pasiekimų įvertinimai yra aukštesni. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Jeigu studentas, vertinant jo atitikimą gero mokymosi kriterijams, dėl ligos ar kitų 

pateisinamų priežasčių neturi vieno ar daugiau dalykų (modulių) baigiamųjų įvertinimų, jo 

atitikimas gero mokymosi kriterijams apskaičiuojamas pagal vertinamuoju laikotarpiu baigiamąjį 

įvertinimą turinčių dalykų (modulių) skaičių. 

10. Studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo procedūros turi būti įvykdytos: 

10.1. pasibaigus rudens semestrui – ne vėliau kaip iki vasario 28 d. (išskyrus šio Aprašo 2.4 

punkte numatytą atvejį); 

10.2. pasibaigus pavasario semestrui – ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. 

11. Pasikeitus studijų finansavimo pobūdžiui, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 

10 punkte nustatytų datų, su studentu pasirašomas Susitarimas pakeisti studijų sutartį. Jeigu 

studentas nesutinka pasirašyti  Susitarimo pakeisti studijų sutartį, jis ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo Aprašo 10 punkte nustatytų datų turi raštu pranešti apie studijų nutraukimą savo noru. 

Studentui nesutikus pakeisti studijų sutarties, laikoma, kad jis nutraukė studijas savo noru. 

12. Valstybės finansuojamų studijų vietų netekimas ir valstybės finansuojamų studijų vietų 

užėmimas skelbiamas dekano įsakymais. 

 13. Šis Aprašas netaikomas valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojančiam  

studentui, jeigu jis: 

 13.1. pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, 

jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus 

Vyriausybės nustatytus atvejus; 

 13.2.  vienu metu studijuoja pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias 

studijų programas, jeigu jo studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos 

valstybės biudžeto lėšomis (jis moka už antrąją ir kitas studijų programas); 

 13.3. yra užsienietis, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, 

provaikaičius, taip pat ES valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybės piliečius, 

jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip; 

13.4. gauna studijų stipendiją arba pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės 

pakopos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją. 

  14. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 


