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STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENS NUSTATYMO  

APRAŠAS  
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Studijų pasiekimų lygmens nustatymo aprašas (toliau – Aprašas), skirtas įgyvendinti 

pakeisto Mokslo ir studijų įstatymo nuostatas ir papildyti Lietuvos verslo kolegijos (toliau – LTVK) 

Studijų nuostatus (toliau – Nuostatai).  

2. LTVK nustatytas studijų pasiekimų vertinamasis laikotarpis – vienas semestras.  

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

Akademinis įsiskolinimas – egzaminų sesijos ir egzaminų perlaikymo sesijos metu “4” ir 

žemesniu balu išlaikytas egzaminas (įskaita), neatvykimas į egzaminą (įskaitą) egzaminų sesijos ar 

egzaminų perlaikymo sesijos metu be pateisinamos priežasties, taip pat laiku nesudarytas individuali 

studijų programa, laiku nepateiktas kursinis darbas, praktikų ataskaitos ar baigiamasis darbas.  

Egzaminas, diferencinė įskaita – tai studijų programoje numatytas galutinis viso arba dalyko 

dalies studentų žinių įvertinimas balais.  

Egzaminų sesija – studijuotų dalykų baigiamųjų atsiskaitymų laikotarpis.  

Geriausiųjų eilė – geriausiai studijuojamų dalykų egzaminus (įskaitas) išlaikiusių studentų 

eilė, sudaryta mažėjimo tvarka vadovaujantis šiame Apraše nustatyta tvarka.  

Kursinis darbas – tai konsultuojantis su vadovu studento parengtas savarankiškas rašto 

darbas, kuris pristatomas ir ginamas egzaminų sesijos metu.  

Studentas – asmuo, studijuojantis LTVK pagal studijų programą.  

Studento studijų rezultatų pasiekimo lygmuo – studento studijų dalykų apibendrinti 

vertinimai nustatyti vertinamuoju laikotarpiu pagal šiame Apraše išdėstytą tvarką.  Studijų dalykas 

– studijų objektas, kurį sudaro vienas ar keli nuosekliai dėstomi sandai. Studijų dalykai yra privalomi, 

privalomai pasirenkamai ir laisvai pasirenkami.  

Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir 

studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. LTVK vienas kreditas 

lygus 26,6 sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.) valandų, t.y. 

vienai jo darbo savaitei.  

Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos LTVK Studijų 

nuostatuose bei kituose Lietuvos Respublikos ir (ar) LTVK teisės aktuose.  
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II. STUDIJŲ REZULTATŲ PASIEKIMŲ LYGMENYS  

4. Studento pasiekti studijų rezultatai baigus studijų dalyką vertinami priskiriant juos 

pasiekimų lygmeniui.  

5. Skiriami trys studijų pasiekimų dalykų lygmenys: puikus, tipinis ir slenkstinis:  

5.1. Puikiam pasiekimų lygmeniui priskiriamas studentas, kuris: žino naujausius studijų 

dalyko (krypties) šaltinius, teoriją ir principus ir gali kurti bei 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.   

5.2. 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 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.   

5.3. 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.  

III. VERTINAMOJO LAIKOTARPIO STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENS NUSTATYMAS  

6. Studento studijų dalykų vertinimai apibendrinami ir nustatomas vertinamojo laikotarpio 

studijų pasiekimų lygmuo:  

6.1. Kai vertinamasis laikotarpis yra studijų metų rudens semestras, iki vasario 15 d.  

6.2. Kai vertinamasis laikotarpis yra studijų metų pavasario semestras, iki liepos 15 d.  

7. Jeigu studijų dalyko studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, šio dalyko 

studijų pasiekimai įtraukiami į to vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmens skaičiavimą, 

kuriame įvertinti šio dalyko studijų rezultatai.  

8.  Vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo nustatomas taip:  

8.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, 

jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne 

žemesnio kaip tipinio lygmens.  

8.2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį, 

jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų dalykų įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o 

kiti – slenkstinio lygmens.  

8.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų 

lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus studijų dalykus, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio 

lygmens. 
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9. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių įsiskolinimų, įvykdęs visus 

studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį 

pasiekimų lygmenį.   

10.  Nustatant vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį į studijų dalykų apimtį 

kreditais neatsižvelgiama.  

11.  Jei tas pats studijų dalyko egzaminas (kursinis darbas) vertintas keletą kartų (dėl neigiamo 

įvertinimo buvo pakartotinai laikomas ar ginamas), nustatant pasiekimų lygmenį skaičiuojamas 

paskutinis įvertinimas.   

12.  Jei kelių studentų rezultatai yra vienodi, nustatant pasiekimų lygmenį pirmenybė teikiama 

tiems studentams, kurie visus vertinimus gavo iš pirmo karto.  

13.  Kai studentas turi akademinių įsiskolinimų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų pateisinamų 

priežasčių, dėl jo studijų rezultatų sprendžia LTVK Direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurioje 

dalyvauja studentų atstovas.  

14.  Studentai, esantys akademinėse atostogose ar laikinai sustabdę studijas, nėra traukiami į 

gerai besimokančių studentų sąrašą.  

15.  Dešimties balų studijų rezultatų vertinimo skalė su studijų pasiekimų lygmenimis 

susiejama taip:  

15.1. Puikus studijų pasiekimų lygmuo – 9 ir 10.  

15.2. Tipinis studijų pasiekimų lygmuo – 7 ir 8.  

15.3. Slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo – 5 ir 6.  

16. Studentų pasiekimų priskyrimą lygmeniui atlieka Studijų skyrius, vadovaudamasis šio 

Aprašo 9.1 – 9.3 punktuose nustatytais principais.  

17.  Gerai besimokančių studentų sąrašas sudaromas studentų studijų rezultatus išdėstant 

mažėjimo tvarka.  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

19.  Aprašo nuostatos taikomos nustatant visų LTVK studijų formų studentų studijų pasiekimų 

lygmenį.  

20.  LTVK Studijų nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Aprašui.  

21.  Šis Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 

____________________  

  


