INFORMACIJA
APIE STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMO SĄLYGAS
BENDROJI DALIS
1.
Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 70¹ 4 punktas skelbia, jog „gerai
besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai
vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų
lygmenį“. Tokiam studentui suteikiama galimybė tęsti studijas valstybės lėšomis.
2.
Valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams yra nustatyti 3
studijų rezultatų pasiekimų lygmenys: puikus, tipinis ir slenkstinis.
PUIKUS PASIEKIMŲ LYGMUO
Vertinamojo laikotarpio dalykų arba
modulių skaičius
14
13
5
4

Dalykų arba modulių skaičius
Įvertintų „10 ir 9“ ne mažiau kaip
Įvertintų „8 ir 7“
12
2
11
2
4
1
4
0

TIPINIS PASIEKIMŲ LYGMUO
Vertinamojo laikotarpio dalykų arba
modulių skaičius
14
13
5
4

Dalykų arba modulių skaičius
Įvertintų „10, 9, 8 ir 7“ ne mažiau
Įvertintų „6 ir 5“
kaip
11
3
10
3
4
1
3
1

SLENKSTINIS PASIEKIMŲ LYGMUO.
Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį, jei yra atsiskaitęs už
visus vertinamojo laikotarpio studijų dalykus arba modulius, bet jo pasiekimai nesiekia tipinio
lygmens.
3.
Valstybės finansuojamose vietose studijuojančių studentų atitikimas gero mokymosi
kriterijams vertinamas kas vieneri studijų metai.
PASIEKIMŲ LYGMENS NUSTATYMAS
4.
Studijų skyrius, vadovaudamasis Vilniaus kolegijos STUDIJŲ FINANSAVIMO
POBŪDŽIO PASIKEITIMO TVARKOS APRAŠU, patvirtintu Vilniaus kolegijos akademinės
tarybos 2016 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. ATN-7, ir siekdamas nustatyti studentus, galinčius
tęsti studijas valstybės lėšomis (nemokamai), įvertins (visų kursų) tos pačios studijų krypties, to
paties kurso kiekvieno studento vienerių studijų metų pasiekimų lygmenį. Bus vertinami
2017/2018 m.m. rudens ir pavasario semestrų rezultatai, t.y. 14 dalykų įvertinimai (pažymiai),
modulinėse programose - 4 arba 5 modulių įvertinimai.
5. DĖMESIO! Valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems ir neturintiems
akademinių skolų studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų
vertinamojo laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis, jeigu atitinkamos studijų

programos (krypties) ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose
studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus. T.y. jeigu
tos pačios studijų programos, to paties kurso visų grupių studentų tarpe nėra
studijuojančių (-io, -ios) valstybės NEFINANSUOJAMOSE vietose ir atitinkančių gero
mokymosi kriterijus, valstybės finansavimas išlieka studentams pasiekusiems
SLENKSTINĮ lygmenį ir neturintiems akademinių skolų.

STUDIJŲ FINANSAVIMO POBŪDŽIO PASIKEITIMO ĮFORMINIMAS
6. Sprendimas dėl valstybės finansuojamų vietų netekimo ir finansavimo pobūdžio
nepasiekusiems tipinio studijų lygmens pasikeitimo, bus paskelbtas iki rugpjūčio 30 d.
asmeniškai pranešant studento el.paštu.
7. Į atsiradusią laisvą valstybės finansuojamą vietą galės pretenduoti valstybės
nefinansuojami studentai pasiekę TIPINĮ studijų pasiekimų lygmenį. Prašymus studijų
skyriui būtina pateikti iki pavasario semestro pabaigos, t.y. birželio 29 d.)
8. Studentas, netekęs valstybės finansavimo, galės tęsti studijas valstybės
nefinansuojamoje vietoje, mokėdamas jo priėmimo metais Kolegijos nustatytą studijų
kainą.
9. Iki rugsėjo 6 d. studijų skyrius vykdys SUSITARIMŲ dėl pasikeitusio studijų
finansavimo pasirašymą (su studentais netekusiais valstybės finansavimo ir su
studentais perėjusiais į valstybės finansuojamas vietas). Laiku nepasirašiusieji susitarimo
bus braukiami iš studentų sąrašų.
10. Daugiau informacijos adresu:
(https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2014/07/Valstybes_finans_tvarka_201606.pdf)
Studijų skyrius

