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KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

KONKURSINĖS EILĖS STUDIJŲ KAINAI KOMPENSUOTI  

SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau – Kolegija) Konkursinės eilės studijų 

kainai kompensuoti sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės 

nefinansuojamose studijų vietose geriausiai studijų metus baigusių asmenų eilės pagal studijų kryptis 

studijų kainai kompensuoti sudarymo tvarką.   

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, Už studijas sumokėtos kainos 

kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu 

Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d.  nutarimo Nr. 642 redakcija) ir kitais teisės aktais.  

3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. pažangumo eilė (toliau – Eilė) – aukščiausius galutinius studijuojamų dalykų (modulių) 

įvertinimus gavusių studentų eilė, sudaryta svertinio studijų rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka šiame 

Apraše nustatytu algoritmu; 

3.2. svertinis studijų rezultatų vidurkis – studijų rezultatų vidurkis, priklausantis nuo studijuotų 

dalykų (modulių) kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų;  

3.3. valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama valstybės 

biudžeto lėšomis; 

3.4. valstybės nefinansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama ne valstybės 

biudžeto lėšomis, taip pat studijų vieta, kurios kaina apmokama tikslinio finansavimo būdu arba skiriant 

studijų stipendiją; 

3.5. vertinamasis laikotarpis – vieni mokslo metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 

rugpjūčio 31 d.; 

3.6. kitos sąvokos Apraše vartojamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose, Kolegijos statute, Studijų nuostatuose ir kituose Kolegijos teisės aktuose. 

4. Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programų studentams į Kolegiją įstojusiems nuo 2017 m. sausio 1 d., jeigu jie visus studijų metus ar jų 

dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose ir pasiekė geriausių studijų rezultatų. 

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina už vienerius studijų 

metus gali būti kompensuojama asmeniui kasmet. 

5. Asmenims, įstojusiems iki 2016 m. gruodžio 31 d.: 2018 m. pirmosios pakopos ir vientisųjų 

studijų studentams studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 m. rugsėjo 

30 d. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studentai 

pretendavo į kainos kompensavimą ankstesniais metais. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims 

studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus. 

6. Nuo 2019 m. visiems studentams kainos kompensacija skiriama už vienerius baigtus studijų 

metus.  

7. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo neturi teisės gauti asmenys: 

7.1. nurodyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Mokslo ir studijų 

įstatymas) 80 straipsnio 2 dalyje;  

7.2.  kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl 
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Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, 

už kurį jie gavo studijų stipendiją; 

7.3. kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija vadovaujantis 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už 

studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 

atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta 

kompensacija. 

 

II. KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO TVARKA 

 

8. Eilė sudaroma kiekvienai studijų krypčiai iki einamųjų metų spalio 05 dienos pagal studento 

Kolegijoje studijuotų atitinkamų semestrų svertinį studijų rezultatų vidurkį.  

9. Tikslią Eilės sudarymo datą nustato direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai.  

10. Eilę sudaro fakultetų studijų administratoriai, vadovaujantis šiuo Aprašu.  

11. Eilė sudaroma atskirai kiekvienoje studijų kryptyje. 

12. Eilė sudaroma ir pažangumas įvertinamas remiantis studentų studijuotų dalykų (modulių) 

galutinių įvertinimų rezultatais.  

13. Į Eilę įtraukiami tik studentai, kurie neturi akademinių skolų, yra įvykdę visus studijų 

programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus, pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų 

lygmenį ir per atitinkamus studijų metus mokėjo už studijas ar jų dalį toje studijų programoje studijuodami 

valstybės nefinansuojamoje vietoje. 

14. Studijų rezultatai priskiriami studijų pasiekimų lygmenims tokia tvarka:  

14.1. Baigus dalyką (modulį) studento pasiekti studijų rezultatai priskiriami dalykų pasiekimų 

lygmeniui: puikus (įvertinimas balais - 10 ir 9 ), tipinis (įvertinimas balais - 8 ir 7) ir slenkstinis 

(įvertinimas balais- 6 ir 5)(2 priedas).  

14.2. Studento studijų semestro rezultatai priskiriami pasiekimų lygmenims pagal galutinius 

dalyko (modulio) įvertinimus, įskaitant tik kreditinius dalykus. 

14.3. Studentas laikomas pasiekusiu puikų semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau 

kaip keturi penktadaliai (4/5) (80 proc.) dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti - ne žemesnio kaip 

tipinio lygmens. 

14.4. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu ne mažiau 

kaip trys ketvirtadaliai (3/4) (75 proc.) dalykų įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti - 

slenkstinio lygmens. 

14.5. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį semestro studijų pasiekimų lygmenį, jeigu jis yra 

atsiskaitęs už visus dalykus, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens. 

15. Į svertinio studijų rezultato vidurkio apskaičiavimą įtraukiami dalykai (moduliai), kurių 

atsiskaitymas vertinamas vertinimo sistemos balais nuo 1 iki 10. Neišlaikius dalyko (modulio), jo 

įvertinimas yra prilyginamas nuliui. Svertinis studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas kiekvieno laikyto 

dalyko (modulio) kreditų skaičiaus ir gauto įvertinimo sandaugų sumą padalinus iš laikytų dalykų 

(modulių) kreditų sumos pagal formulę (kurioje: kr1 ... krn  – dalyko (modulio) kreditų skaičius, x1...xn – 

dalyko (modulio) įvertinimas balais, n – laikytų dalykų (modulių) skaičius; laikytų dalykų skaičius n yra 

lygus visų tą semestrą pažymiais vertinamų dalykų skaičiui, nepriklausomai nuo jų pasiekimų įvertinimo):  
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16. Suskaičiavus studentų svertinius studijų rezultatų vidurkius, Eilė sudaroma svertinio studijų 

rezultatų vidurkio mažėjimo tvarka. 
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17. Jei kelių studentų svertinis studijų rezultatų vidurkis yra vienodas, aukštesnę vietą Eilėje 

užima tas studentas, kurio ankstesnių studijų semestrų svertiniai studijų rezultatų vidurkiai buvo 

aukštesni, o jei ir šis rodiklis yra vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kurio priėmimo balas didesnis. 

18. Jei studentas studijų semestro metu buvo išvykęs pagal mainų programą, sudarant Eilę 

naudojamas paskutinio Kolegijoje laikyto studijų semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis. Jei 

studentas pagal mainų programą buvo išvykęs pirmajame semestre, svertinis studijų rezultatų vidurkis 

nėra skaičiuojamas ir studentas nėra traukiamas į Eilę. Jei studentas ne visą vertinamąjį laikotarpį buvo 

išvykęs pagal mainų programą, naudojamas vertinamuoju laikotarpiu Kolegijoje studijuotų dalykų 

(modulių) svertinis studijų rezultatų vidurkis.  

19. Studentai, grįžę po akademinių atostogų ar studijų sustabdymo yra įtraukiami į Eilę pagal 

paskutinio Kolegijoje laikyto studijų semestro svertinį studijų rezultatų vidurkį. 

 

III. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMAS 

 

20. Per vienus studijų metus ar jų dalį faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė 

kaip norminė studijų kaina, vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka, gali būti kompensuojama iš 

valstybės biudžeto geriausiai atitinkamus studijų metus baigusiems asmenims, kurie visą laikotarpį ar jo 

dalį studijavo valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose. 

21. Už studijas sumokėta kaina ar jos dalis kompensuojama Vyriausybės nustatyta tvarka pagal 

šio Aprašo II skyriuje nurodytą Eilės sudarymo seką.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Aprašas ir jo pakeitimai tvirtinami Akademinėje taryboje. 

23. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos. 

 

 

 

 


