AKTUALI REDAKCIJA
PATVIRTINTA
Kauno kolegijos direktoriaus
2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1-58
(Kauno kolegijos direktoriaus
2019 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 1-49 redakcija)
KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ ROTACIJOS IR LAISVŲ VALSTYBĖS
FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Kauno kolegijos studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų
užėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės finansuojamų studijų vietų netekimo
ir užėmimo principus ir procedūras.
2.
Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Kauno kolegijos studijų tvarka ir kitais studijas reglamentuojančiais teisės aktais.
3.
Rotacijos vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1
d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d.
4.
Studijų krypties (studijų programos) valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
pirmam kursui fiksuojamas kiekvienais metais rugsėjo 1 d., pasibaigus bendrajam priėmimui į
Lietuvos aukštąsias mokyklas.
5.
Skirtingais mokslo metais fiksuotas valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius
studijų kryptyje nesikeičia, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės finansuojamos studijų vietos
studentas pereina studijuoti į kitą kolegiją arba priimamas studijuoti iš kitos kolegijos.
6.
Tų pačių priėmimo metų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų valstybės finansuojamų
studijų vietų skaičius apskaitomas atskirai.
7.
Laisva valstybės finansuojama studijų vieta atsiranda pašalinus valstybės
finansuojamoje studijų vietoje studijavusį asmenį arba jam nutraukus studijas, arba studentui
netekus valstybės finansavimo po vertinamojo laikotarpio, kai studentas neatitinka gerai
besimokančio studento kriterijų.
8.
Nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 20 d. atsiradusios laisvos valstybės finansuojamos studijų
vietos paskirstomos vasario 21-28 dienomis.
9.
Nuo vasario 21 d. atsiradusios laisvos valstybės finansuojamos studijų vietos
užimamos rotacijos metu iki rugpjūčio 31 d.
10. Studento pasiekti studijų rezultatai baigus studijų dalyką (modulį) vertinami priskiriant
juos studijų pasiekimų lygmeniui. Skiriami trys studijų pasiekimų dalykų (modulių) lygmenys:
puikus, tipinis ir slenkstinis (priedas).
11. Studijų pasiekimų lygmenų susiejimas su Kauno kolegijoje taikoma dešimtbale
vertinimo sistema vykdomas dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant trims studijų pasiekimų
dalykų (modulių) lygmenims: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5).
12. Nustatant vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį į studijų dalykų
(modulių) kreditinę apimtį neatsižvelgiama.
13. Akademine skola laikomas per studijas gautas nepatenkinamas galutinis įvertinimas.
14. Studijų pasiekimų lygmens nustatymo metu, studentu, turinčiu akademinę skolą,
laikomas toks studentas, kuris bent vienais akademiniais metais neįvykdė studijų programai keliamų
reikalavimų, t. y. turintis neatsiskaitytų studijų dalykų / modulių.
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15. Fizinio aktyvumo įvertinimai, nustatant studento studijų pasiekimų lygmenį,
neįtraukiami.
16. Pasibaigus vertinamajam laikotarpiui studijų dalykų (modulių) įvertinimai
apibendrinami ir vadovaujantis tvarkos aprašo priedu, vykdomas visų toje pačioje studijų kryptyje,
tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų studijų pasiekimų
lygmens nustatymas:
16.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų dalykų (modulių) įvertinimų yra puikaus
lygmens, o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens.
16.2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų dalykų (modulių) įvertinimų yra tipinio
arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens.
16.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus studijų dalykus (modulius), bet jo studijų pasiekimai
nesiekia tipinio lygmens.
17. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus
studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį
pasiekimų lygmenį.
18. Į laisvą valstybės finansuojamą vietą negali pretenduoti:
18.1. Studentai turintys akademinių skolų.
18.2. Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų
programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto
lėšomis.
18.3. Asmenys, kurie vienu metu studijuoja pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų
programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.
18.4. Užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatyme 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.
II SKYRIUS
STUDENTŲ ROTACIJA
19. Studento studijų rezultatai nustatomi ir palyginami su atitinkamos studijų krypties ir
formos to paties kurso, kuriame jis studijuoja, studijų rezultatais kasmet, kiekvienų studijų metų
pabaigoje.
20. Studentui, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, po Kauno kolegijos nustatyto
vertinamojo laikotarpio valstybės finansavimas studijoms išlieka, jeigu jis atitinka gerai
besimokančio studento kriterijų.
21. Studentų rotacija vykdoma, jeigu yra studentų, studijuojančių valstybės
finansuojamose studijų vietose ir neatitinkančių gerai besimokančio studento kriterijų.
22. Jeigu studentas neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, jis netenka valstybės
finansavimo, išskyrus 23 punkte nustatytą atvejį.
23. Jeigu atitinkamos studijų krypties ir studijų formos studijų kurse nėra valstybės
nefinansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus,
valstybės finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir neturintiems akademinių skolų

3
studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio pasiekimų
lygmuo yra slenkstinis.
24. Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje
studijų kryptyje, tame pačiame kurse (pagal finansavimo metus) ir pagal tokią pačią studijų formą
valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi
kriterijus.
25. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, su tokiu pačiu pasiekimų
lygmeniu, pirmenybė teikiama studentams, kurių vertinamuoju laikotarpiu puikių įvertinimų
procentas nuo visų gautų įvertinimų yra didesnis, nesant tokių studentų, pirmenybė teikiama
studentams, kurių tipinių įvertinimų procentas yra didesnis.
26. Jeigu į tą pačią vietą pretenduoja du ar daugiau studentų, kurių pagal 25 punktą studijų
pasiekimai yra vienodi, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių studijavimo pasiekimų
svertinis vidurkis vertinamuoju laikotarpiu yra aukštesnis.
27. Jei bent du studentai turi vienodus svertinius vidurkius, pirmenybė teikiama studentui,
kurio visų studijų studijavimo pasiekimų svertinis vidurkis yra aukštesnis, jei ir jis sutampa, kurio
studijų krypties dalykų ar modulių svertinis vidurkis yra aukštesnis.
28. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero mokymosi
kriterijus, likusias laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas užima geriausiai toje pačioje
studijų kryptyje, tame pačiame kurse (pagal finansavimo metus) ir pagal tokią pačią studijų formą
valstybės nefinansuojamose studijų vietoje studijuojantys studentai, neturintys akademinių skolų.
Jei tokių studentų nėra, šios vietos neužimamos.
29. Jei rotacijos metu studentas yra sustabdęs studijas (studentas neparašęs prašymo nuo
sekančio studijų semestro sugrįžti į studijas) jis rotacijoje nedalyvauja, t. y. nepraranda ir neužima
valstybės finansuojamos studijų vietos.
30. Jei studento studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu (dėl dalinių
studijų pasiekimų įskaitymo, akademinių atostogų), studento studijų pasiekimų lygmuo nustatomas
pagal faktinius vienerių metų studijų duomenis Kauno kolegijoje. Nustatant studento pasiekimų
lygmenį įtraukiami ir studijų sustabdymo metu gauti įvertinimai. Studentui pretenduojant užimti
atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietų, studijų rezultatai lyginami su to kurso, kuriame
grįžęs faktiškai studijuoja, studijų rezultatais.
31. Valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantis studentas, dalinių studijų atveju
vertinamuoju laikotarpiu įvykdęs numatytą dalinių studijų programą, rotacijoje nedalyvauja ir
nepraranda valstybės finansuojamos studijų vietos.
32. Jei rotacijos metu studentui yra pratęstas studijų semestre studijuojamų dalykų
(modulių) atsiskaitymų laikotarpis, jis rotacijoje nedalyvauja, t. y. nepraranda ir neužima valstybės
finansuojamos studijų vietos. Tokio valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojančio
studento studijų pasiekimų lygmuo nustatomas pasibaigus pratęsimo laikotarpiui.
33. Nustatant studijų pasiekimų lygmenį studentui, kuriam vertinamuoju laikotarpiu buvo
įskaityti studijavimo pasiekimai, įgyti pagal suderintą (dalinių studijų atveju) ir (arba) nesuderintą
studijų turinį (įskaitant ankstesnio studijavimo pasiekimus) įtraukiami ir studijų dalykai (moduliai),
kurie buvo įskaityti Kauno kolegijoje.
34. Studentų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenų nustatymas vykdomas
fakultetuose. Rezultatai, pagal suderintą formą, pateikiami Studijų skyriui iki rugpjūčio 25 d.
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35. Gautų duomenų apjungimas pagal studijų kryptis ir atsilaisvinusių valstybės
finansuojamų studijų vietų paskirstymas vykdomas Studijų tarnyboje. Valstybės finansuojamų ir
nefinansuojamų vietų užėmimo rezultatai Studijų tarnybos teikimu iki rugpjūčio 31 d. tvirtinami
direktoriaus įsakymu.
36. Kauno kolegija turi sudaryti galimybę valstybės finansavimo netekusiam studentui
nuo kito studijų semestro studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Mokėjimo už
studijas sąlygas nustato Įmokų už studijas ir paslaugas, susietas su studijomis mokėjimo, grąžinimo
ir išieškojimo Kauno kolegijoje tvarkos aprašas.
36 punktas išdėstytas nauja redakcija Kauno kolegijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1-289

37. Studentas, gavęs valstybės finansuojamą vietą, per 30 kalendorinių dienų nuo
supažindinimo su direktoriaus įsakymu dienos privalo pasirašyti papildomą susitarimą prie studijų
sutarties dėl finansavimo sąlygų pasikeitimo. Studentas su direktoriaus įsakymu supažindinamas
išsiunčiant pranešimą Kolegijos suteiktu elektroniniu pašto adresu ...@go.kauko.lt. Nurodytu
terminu neatvykus pasirašyti susitarimo, laikoma, jog studentas atsisako jam paskirto valstybės
finansavimo.
37 punktas pakeistas 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-430

371. Studentas, praradęs valstybės finansuojamą vietą, per 14 kalendorinių dienų nuo
supažindinimo su direktoriaus įsakymu dienos privalo pasirašyti papildomą pasitarimą prie studijų
sutarties dėl finansavimo sąlygų pasikeitimo. Studentas su direktoriaus įsakymu supažindinamas
išsiunčiant pranešimą Kauno kolegijos suteiktu elektroniniu pašto adresu ...@go.kauko.lt .
Nurodytu terminu neatvykus pasirašyti susitarimo, laikoma, jog studentas atsisako toliau studijuoti
ir gali būti braukiamas iš studentų sąrašų.
Papildyta 371 punktu 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-430

III SKYRIUS
LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ UŽĖMIMAS PO STUDIJŲ
SEMESTRO
38. Nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 20 d. atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą
gali užimti geriausiai toje pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų
formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero
mokymosi kriterijus (vertinamas vieno semestro studijų laikotarpis). Studentui valstybės
finansavimas suteikiamas nuo kito semestro pradžios.
39. Jei laisvų valstybės finansuojamų vietų paskirstymo metu studentui yra pratęstas
studijų semestre studijuojamų dalykų (modulių) atsiskaitymų laikotarpis arba jis yra sustabdęs
studijas (studentas neparašęs prašymo nuo sekančio studijų semestro sugrįžti į studijas), jis laisvų
vietų užėmime nedalyvauja.
40. Jei studento studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, studento
studijų pasiekimų lygmuo nustatomas pagal faktinius semestro studijų duomenis Kauno kolegijoje.
Studentui pretenduojant užimti atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietų, studijų
rezultatai lyginami su to kurso, kuriame grįžęs faktiškai studijuoja, studijų rezultatais.
41. Valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, priimtas į studijų
programos antrą ar aukštesnį semestrą, moka už tame semestre studijuojamus kreditus. Egzaminų
sesijai pasibaigus, jis gali pretenduoti į atsiradusią laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą.
Nustatant jo studijų pasiekimų lygmenį įtraukiami ir kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai
(moduliai), kurie buvo įskaityti Kauno kolegijoje.
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42. Nustatant studijų pasiekimų lygmenį valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje
studijuojančiam studentui, kuriam vertinamuoju laikotarpiu buvo įskaityti studijavimo pasiekimai,
įgyti pagal suderintą (dalinių studijų atveju) ir (arba) nesuderintą studijų turinį (įskaitant ankstesnio
studijavimo pasiekimus) įtraukiami ir studijų dalykai (moduliai), kurie buvo įskaityti Kauno
kolegijoje.
43. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, su tokiu pačiu pasiekimų
lygmeniu, pirmenybė teikiama studentams, kurių vertinamuoju laikotarpiu puikių įvertinimų
procentas nuo visų gautų įvertinimų yra didesnis, nesant tokių studentų, pirmenybė teikiama
studentams, kurių tipinių įvertinimų procentas yra didesnis.
44. Jeigu į tą pačią vietą pretenduoja du ar daugiau studentų, kurių pagal 43 punktą studijų
pasiekimai yra vienodi, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių studijavimo pasiekimų
svertinis vidurkis vertinamuoju laikotarpiu yra aukštesnis.
45. Jei bent du studentai turi vienodus svertinius vidurkius, pirmenybė teikiama studentui,
kurio visų studijų studijavimo pasiekimų svertinis vidurkis yra aukštesnis, jei ir jis sutampa, kurio
studijų krypties dalykų ar modulių svertinis vidurkis yra aukštesnis.
46. Jeigu studijų kryptyje atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau
negu į jas pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero
mokymosi kriterijus, likusias laisvas valstybės finansuojamas studijų vietas užima geriausiai toje
pačioje studijų kryptyje, tame pačiame kurse (pagal finansavimo metus) ir pagal tokią pačią studijų
formą valstybės nefinansuojamose studijų vietoje studijuojantys studentai, neturintys akademinių
skolų. Jei tokių studentų nėra, šios vietos neužimamos.
47. Studentų studijų semestro pasiekimų lygmenų nustatymas vykdomas fakultetuose.
Rezultatai, pagal suderintą formą, pateikiami Studijų tarnybai iki vasario 23 d.
48. Gautų duomenų apjungimas pagal studijų kryptis ir atsilaisvinusių valstybės
finansuojamų studijų vietų paskirstymas vykdomas Studijų tarnyboje. Valstybės finansuojamų vietų
užėmimo rezultatai Studijų tarnybos teikimu iki vasario 28 d. tvirtinami direktoriaus įsakymu.
49. Studentas, gavęs valstybės finansuojamą vietą, per 30 kalendorinių dienų nuo
susipažinimo su direktoriaus įsakymu dienos privalo pasirašyti papildomą susitarimą prie studijų
sutarties dėl finansavimo sąlygų pasikeitimo. Studentas su direktoriaus įsakymu supažindinamas
išsiunčiant pranešimą Kolegijos suteiktu elektroniniu pašto adresu ...@go.kauko.lt. Nurodytu
terminu neatvykus pasirašyti susitarimo, laikoma, jog studentas atsisako jam paskirto valstybės
finansavimo.
49 punktas pakeistas 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1-430

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
50. Kauno kolegijos studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų
užėmimo tvarkos aprašas tvirtinamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Kauno kolegijos
direktoriaus įsakymu.
51. Aprašas įsigalioja kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Kolegijos vidaus
informacinėje sistemoje.
________________________

