
PATVIRTINTA 

Akademinės tarybos 2019 m. balandžio 26 d.  
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UTENOS KOLEGIJOS  

STUDENTŲ KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Utenos kolegijos (toliau – Kolegija) studentų konkursinės eilės sudarymo tvarka 

(toliau – Tvarka) nustato Kolegijos studentų konkursinės eilės sudarymo kriterijus ir tvarką.  

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 2016 m. 

birželio 29 d. pakeitimo įstatymo Nr. XII-2534 78 straipsniu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555), 

Kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarka, Kolegijos gerai besimokančio studento nustatymo, 

studentų rotacijos ir studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimo laikinosios tvarkos aprašu. 

3. Studentų konkursinė eilė sudaroma siekiant įvertinti studentų pažangumą ir suteikti 

palyginamąją informaciją apie jų studijų pasiekimus. Šios eilės pagrindu atrenkami studentai, 

kuriems: 

3.1. skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus; 

3.2. kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu kompensuojama 

per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina; 

3.3. kuriems skiriama valstybės remiama paskola ir kita. 

4. Studentų konkursinė eilė sudaroma po kiekvieno semestro pagal studento studijų 

pasiekimų lygmenį ir paskutinio Kolegijoje studijuoto semestro studijų rezultatų svertinį vidurkį. 

Konkursinės eilės sudarymo datą nustato Studijų skyrius. 

5. Konkursinė eilė sudaroma atskirai kiekvienos studijų formos, kiekvieno kurso studijų 

programoje, neišskiriant studentų pagal studijų vietos finansavimo pobūdį. 

6. Priklausomai nuo to, kam konkursinė eilė yra skirta, ji gali būti sudaroma iš vieno, 

dviejų ir daugiau semestrų metu gautų studento įvertinimų. 

 

II SKYRIUS 

KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO TVARKA 

 

7. Konkursinė eilė sudaroma:  

7.1. pagal studento pasiekimų lygmenį. Skiriami trys studijų pasiekimų dalykų lygmenys: 

puikus (įvertinimai– 10 ir 9), tipinis (įvertinimai – 8 ir 7) ir slenkstinis (įvertinimai – 6 ir 5).  

7.2. pagal svertinį studijų rezultatų vidurkį, skirstant mažėjimo tvarka. Į svertinio studijų 

rezultato vidurkio apskaičiavimą įtraukiami visi dalykai, kurių atsiskaitymas vertinamas vertinimo 

sistemos balais nuo 1 iki 10. Jei įvertinimas yra ne vertinimo sistemos balas, įvertinimas balais 

laikomas lygus nuliui. 

8. Studentų, studijavusių pagal dalines studijas užsienyje ir (ar) mainų programas, ir (ar) 

studentų, studijavusių kitoje to paties ar kito tipo Lietuvos aukštojoje mokykloje, studijų rezultatai 

įskaitomi vadovaujantis Kolegijos Studijų rezultatų įskaitymo tvarka ir Studijų rezultatų įskaitymo 

kortele. 

9. Į svertinį studijų rezultatų vidurkį neįskaičiuojamas dalykas, kuris Studijų rezultatų 

įskaitymo kortelėje įvertintas įrašu „įskaityta“. 

10. Dalykai Studijų įskaitymo kortelėje įskaityti „iš dalies“ sumuojami su dalyku, įvertintu 

Kolegijoje, atsižvelgiant į kreditų skaičių. 

11. studento studijų pasiekimų lygmuo nustatomas pagal priede pateiktą formą; 

12. svertinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas dalykų kreditų skaičiaus ir gautų 

įvertinimų sandaugų sumą padalinus iš semestro dalykų kreditų sumos pagal formulę: 

𝑉𝑠𝑣=𝑉1∙𝑘1+𝑉2∙𝑘2+…+𝑉𝑛∙𝑘𝑛, 
𝑘𝑠 
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kurioje: 

- 𝑉1, 𝑉2 ... 𝑉𝑛 – dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimas (balas); 

- 𝑘1, 𝑘2 ... 𝑘𝑛 – dalyko (modulio) kreditų skaičius; 

- 𝑘𝑠 – semestro kreditų skaičius. 

13. Pagal pasiekimų lygmenį ir apskaičiuotą svertinį studijų rezultatų vidurkį, Konkursinė 

eilė sudaroma tokia tvarka ir terminais: 

13.1. studentai, įvykdę visus studijų programai keliamus reikalavimus, ir pasiekę puikų, 

tipinį arba slenkstinį pasiekimų lygmenį; į šią grupę taip pat patenka studentai, kuriems egzaminų 

sesija buvo pratęsta (pagal Kolegijos nustatytą tvarką). Grupės viduje, kiekviename lygmenyje 

studentai suskirstomi svertinio studijų rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka.  

13.2. studentai, vieną kartą nemokamai perlaikę modulį (dalyką), pasiekę puikų, tipinį 

arba slenkstinį pasiekimų lygmenį; į šią grupę taip pat patenka studentai, kuriems egzaminų sesija 

buvo pratęsta (pagal Kolegijos nustatytą tvarką).  Grupės viduje kiekviename lygmenyje studentai 

suskirstomi svertinio studijų rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka. 

13.3. studentai, po mokamo perlaikymo, pasiekę puikų, tipinį arba slenkstinį pasiekimų 

lygmenį; į šią grupę taip pat patenka studentai, kuriems egzaminų sesija buvo pratęsta (pagal 

Kolegijos nustatytą tvarką).  Grupės viduje kiekviename lygmenyje studentai suskirstomi svertinio 

studijų rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka. 

13.4. studentai, turintys akademinių skolų, kartojantys modulius (dalykus), kartojantys 

kursą. 

14. Nustatant pasiekimų lygmenį, jeigu modulio (dalyko) studijų laikotarpis nesutampa su 

vertinamuoju laikotarpiu pagal studijų programos vykdymo laikotarpį (dėl mainų programų, 

akademinių atostogų, studijų stabdymo ar kitų priežasčių), imamas studento vertinamuoju 

laikotarpiu faktiškai studijuotų ir / ar įvertintų modulių (dalykų) skaičius.  

15. Jei studentų svertinis vidurkis yra vienodas, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima 

tas studentas, kurio ankstesniųjų sesijų įvertinimų svertiniai vidurkiai buvo aukštesni, o jei ir šis 

rodiklis yra vienodas imamas stojimo į Kolegiją konkursinis balas. 

16. Jei studentas semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, sudarant 

konkursinę eilę imamas paskutinio Kolegijoje laikyto semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis.  

17. Studentai, grįžę po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo, yra įtraukiami į 

konkursinę eilę, pagal paskutinio Kolegijoje laikyto semestro pasiekimų lygmenį ir svertinį studijų 

rezultatų vidurkį. 

18. Studentai, esantys akademinėse atostogose ar laikinai sustabdę studijas, nėra įtraukiami 

į konkursinę eilę. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

19. Ši Tvarka, jos pakeitimai ir papildymai tvirtinami Kolegijos Akademinės tarybos 

sprendimu.  

20. Tvarka įsigalioja nuo  Kolegijos Akademinės tarybos sprendimo priėmimo datos, jei 

sprendime nenumatyta kitaip. 
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Utenos kolegijos  

studentų konkursinės eilės 

sudarymo tvarka 

priedas 

Puikus pasiekimų lygmuo 

Studijų rezultatų pasiekimų 

lygmens apibūdinimas 
 

Studijų rezultatų 

pasiekimų lygmens 

nustatymo kriterijai 

Vertinamojo 

laikotarpio 

modulių 

(dalykų) 

skaičius 

Modulių (dalykų) 

skaičius 

įvertintų 

„10 ir 9“ 

ne 

mažiau 

kaip 

įvertintų 

„8 ir 7“ 
 

Puikiam pasiekimų lygmeniui 

priskiriamas studentas, kuris: 

žino naujausius studijų dalyko 

(krypties) šaltinius, teorijas ir 

principus ir gali kurti ir 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 

Studentas laikomas 

pasiekusiu puikų 

vertinamojo laikotarpio 

studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu ne 

mažiau kaip keturi 

penktadaliai (80 proc.) 

modulių (dalykų) 

įvertinimų yra puikaus 

lygmens, o kiti – ne 

žemesnio kaip tipinio 

lygmens 

14 12 2 

13 11 2 

12 10 2 

11 9 2 

10 8 2 

9 8 1 

8 7 1 

7 6 1 

6 5 1 

5 4 1 

4 4 0 

 

Tipinis pasiekimų lygmuo 

Studijų rezultatų pasiekimų 

lygmens apibūdinimas 
 

Studijų rezultatų 

pasiekimų lygmens 

nustatymo 

kriterijai 

Vertinamojo 

laikotarpio 

modulių 

(dalykų) 

skaičius 

Modulių (dalykų) 

skaičius 

įvertintų 

„10, 9, 8 ir 

7“ ne mažiau 

kaip 

įvertintų 

„6 ir 5“ 
 

Tipiniam pasiekimų lygmeniui 

priskiriamas studentas, kuris: 

žino svarbiausias savo studijų 

dalyko (krypties) teorijas ir 

principus ir gali pagrįsti 

esminius studijų krypties 

pasiekimus; geba taikyti žinias 

spręsdamas standartines savo 

Studentas laikomas 

pasiekusiu tipinį 

vertinamojo 

laikotarpio studijų 

pasiekimų lygmenį, 

jeigu ne mažiau kaip 

trys ketvirtadaliai (75 

proc.) modulių 

14 11 3 

13 10 3 

12 9 3 

11 9 2 

10 8 2 

9 7 2 

8 6 2 

7 6 1 
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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; 

(dalykų) įvertinimų 

yra tipinio arba 

puikaus lygmens, o 

kiti – slenkstinio 

lygmens  

6 5 1 

5 4 1 

4 3 1 

 

Slenkstinis pasiekimų lygmuo 

Studijų rezultatų pasiekimų 

lygmens apibūdinimas 

Studijų rezultatų pasiekimų lygmens nustatymo kriterijai 

Slenkstiniam pasiekimų lygmeniui 

priskiriamas studentas, kuris: žino 

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. 

Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo 

laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs 

už visus modulius (dalykus), bet jo studijų pasiekimai nesiekia 

tipinio lygmens 

 


