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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo aktualia redakcija, ir
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinės tarybos posėdžio 2016 m. lapkričio 4 d.
protokolu Nr. 3P-4:
1 . T v i r t i n u Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų studijų pasiekimų
lygmenų nustatymo vertinamuoju laikotarpiu ir valstybės finansuojamų vietų netekimo ir užėmimo
tvarkos aprašą (pridedama, 4 lapai).
2. L a i k a u netekusiais galios Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus
įsakymus:
2.1. 2011 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-101 „Dėl studentų rotacijos tvarkos aprašo
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finansuojamas vietas tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo”;
2.3. 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. V-149 „Dėl LAJM studentų dalyvavimo
egzaminų sesijoje tvarkos aprašo patvirtinimo”.
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LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS STUDENTŲ
STUDIJŲ PASIEKIMŲ LYGMENŲ NUSTATYMO VERTINAMUOJU
LAIKOTARPIU IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ NETEKIMO
IR UŽĖMIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo vertinamuoju laikotarpiu ir valstybės
finansuojamų vietų netekimo ir užėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos
aukštosios jūreivystės mokyklos (toliau – LAJM) studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo
vertinamuoju laikotarpiu ir valstybės finansuojamų vietų netekimo ir užėmimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo
aktualios redakcijos nuostatomis ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 2016 m. rugsėjo 29 d.
patvirtintais Bendraisiais kolegijų studentų rotacijos principais.
3. Aprašas galioja studentams, priimtiems į LAJM ne anksčiau kaip 2009 m. gegužės 12 d.
ir taikomas visiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams.
4. Pagrindinės sąvokos:
4.1. Akademinė skola – per vertinamąjį laikotarpį, neišlaikytas egzaminas ar kitas
galutinis atsiskaitymas.
4.2. Gerai besimokantis studentas – studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus
studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį
pasiekimų lygmenį.
4.3. Vertinamasis laikotarpis – vieneri studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d. ir
baigiasi rugpjūčio 31 d. ir po kurių apibendrinami studijų dalykų (modulių) įvertinimai ir
nustatomas vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo – puikus, tipinis ir slenkstinis. Jeigu
modulio (dalyko) studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu, šio modulio (dalyko)
studijų pasiekimai įtraukiami į to vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmens skaičiavimą,
kuriame įvertinti šio modulio (dalyko) studijų pasiekimai.
4.4. Puikus pasiekimų lygmuo - 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;
4.5. Tipinis pasiekimų lygmuo – 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;
4.6. Slenkstinis pasiekimų lygmuo – 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.
4.7. Pasiekimų lygmenų nustatymo komisija – LAJM direktoriaus įsakymu patvirtinta
komisija, sprendžianti studentų pasiekimų lygmenų nustatymo ir valstybės finansuojamų studijų
vietų netekimo ir užėmimo klausimus.
II SKYRIUS
PASIEKIMŲ LYGMENŲ NUSTATYMAS
5. Studentų pasiekimų lygmenų nustatymas vyksta pasibaigus vertinamajam laikotarpiui.
6. Studentų pasiekimų lygmenų nustatymas vykdomas ne vėliau kaip per mėnesį nuo studijų
pradžios kitame (aukštesniame) kurse.
7. Studentų pasiekimų lygmenų nustatymas vykdomas toje pačioje studijų kryptyje, tame
pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą studijuojantiems studentams.
8. Studijų pasiekimų lygmenų nustatymas vykdomas dešimtbalės sistemos pažymius
priskiriant lygmenims: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5).
9. Studentų pasiekimų lygmenų suvestines pagal pažangumo suvestines (forma F-14
(nuolatinių studijų) ir forma F-14-3 (ištęstinių studijų)) parengia katedros studijų specialistas
(nuolatinių studijų) ir studijų skyriaus specialistas (ištęstinių studijų) ir duomenis pateikia
pasiekimų lygmenų nustatymo komisijai.
10. Komisija apibendrina duomenis pagal šio Aprašo 1 priedą ir nustato studentų studijų
pasiekimų lygmenis:
10.1. Studentas laikomas pasiekusiu puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu ne mažiau kaip keturi penktadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra puikaus lygmens,
o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens.
10.2. Studentas laikomas pasiekusiu tipinį vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmenį, jeigu ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra tipinio arba
puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens.
10.3. Studentas laikomas pasiekusiu slenkstinį vertinamojo laikotarpio studijų
pasiekimų lygmenį, jeigu jis yra atsiskaitęs už visus modulius (dalykus), bet jo studijų pasiekimai
nesiekia tipinio lygmens.
III SKYRIUS
VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS VIETOS NETEKIMAS IR UŽĖMIMAS
11. Studentui, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, valstybės finansavimas studijoms
išlieka, jeigu jis atitinka šio Aprašo 3.2. punkte nustatytus gero mokymosi kriterijus.
12. Jeigu studentas neatitinka gero mokymosi kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo,
išskyrus šio Aprašo 13.1.4. punkte nustatytą atvejį. Studentui, netekusiam valstybės finansavimo
studijoms, siūloma užimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, studentui mokant už studijas
LAJM jo priėmimo metais nustatytą studijų kainą. Studentas, nesutinkantis užimti valstybės
nefinansuojamos studijų vietos, yra šalinamas iš LAJM.

13. Komisijai nustačius, kad studijų kryptyje yra studentų, neatitinkančių gerai besimokančio
studento kriterijų, yra vykdomas konkursas valstybės finansuojamoms studijų vietoms užimti:
13.1. Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje
studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje
studijų vietoje besimokantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus;
13.1.1. jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu
į jas pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero
mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems
daugiau puikaus pasiekimų lygmens modulių (dalykų) įvertinimų, nesant tokių studentų,
pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju laikotarpiu surinkusiems daugiau tipinio pasiekimų
lygmens modulių (dalykų) įvertinimų;
13.1.2. jeigu į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas studijų vietas
pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų studijų pasiekimų lygmenys yra
vienodi, pirmenybė teikiama tiems studentams, kurių modulių (dalykų) studijų pasiekimų
įvertinimai yra aukštesni;
13.1.3. jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra daugiau negu
į jas pretenduojančių valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentų, atitinkančių gero
mokymosi kriterijus, šios vietos neužimamos;
13.1.4. 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 studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo laikotarpio
pasiekimų lygmuo yra slenkstinis.
14. Studentų pasiekimų lygmenų nustatymas, valstybės finansuojamos vietos netekimas ir
užėmimas įteisinamas pasiekimų lygmenų nustatymo komisijos posėdžio protokolu, kurio pagrindu
Studijų skyrius rengia LAJM direktoriaus įsakymą.
15. Semestro eigoje pašalinus iš LAJM valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį
asmenį arba jam nutraukus studijas, pervedimas į atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų
vietą vykdomas vadovaujantis gerai besimokančio studento kriterijais ir tik pasibaigus semestrui.
16. Studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimas įforminamas nauja valstybės nefinansuojamos
arba valstybės finansuojamos studijų vietos studijų sutartimi.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Šiame apraše neaptartus atvejus sprendžia pasiekimų lygmenų nustatymo komisija.
18. Aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo direktoriaus įsakymu datos.

1 priedas
Studento studijų pasiekimų lygmenų nustatymas, atsižvelgiant į modulių (dalykų) įvertinimų
pasiskirstymą
Puikus pasiekimų lygmuo
(ne mažiau kaip keturi penktadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra puikaus lygmens, o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens)

Modulių (dalykų) skaičius per vienerius studijų
metus

14

13

12

Puikaus pasiekimų lygmens įvertinimų (10 ir 9)
11
10
10
skaičius
Tipinio pasiekimų lygmens įvertinimų (8 ir 7)
3
3
2
skaičius
Tipinis pasiekimų lygmuo

11

10

9

8

7

6

9

8

7

6

6

5

2

2

2

2

1

1

(ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai modulių (dalykų) įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens)

Modulių (dalykų) skaičius per vienerius studijų
metus
Puikaus / tipinio pasiekimų lygmens įvertinimų
(10, 9, 8 7) skaičius
Slenkstinio pasiekimų lygmenų įvertinimų (6 ir
5) skaičius

14

13

12

11

10

9

8

7

6

10

10

9

8

7

7

6

5

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

