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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ DVEJŲ METŲ STUDIJŲ REZULTATŲ
PALYGINIMO IR VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ PERSKIRSTYMO TVARKOS
APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka taikoma studentams, į Marijampolės kolegiją (toliau vadinama - kolegija) įstojusiems nuo
2009 metų rugsėjo 1 d. įsigaliojus 2009 m. priimtam Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui,
2. Tvarka vadovaujamasi nustatant, kurie kolegijos valstybės finansuojamų vietų studentai (toliau valstybės finansuojami studentai) po pirmųjų dvejų studijų metų, o ištęstinių studijų atveju – pabaigę pusę
studijų programos, netenka valstybės finansavimo studijoms ir kurie geriausiai valstybės nefinansuojamose
studijų vietose besimokantys studentai (toliau - valstybės nefinansuojami studentai) uţima laisvas valstybės
finansuojamas studijų vietas.
3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Ţin.,
2009, Nr. 54-2140) 70 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodţio
20 d. įsakymu Nr. V-2340 patvirtintomis „Rekomendacijomis aukštosioms mokykloms dėl Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ (Ţin., 2010, Nr. 155-7889),
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. geguţės 5 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. gruodţio 20 d. įsakymo Nr. V-2340 „Dėl rekomendacijų aukštosioms mokykloms dėl
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalies nuostatų taikymo“ pakeitimo“ (Ţin.,
2011, Nr. 57-2734).
2. TVARKOS APRAŠAS
4. Valstybės finansuojamas studentas po pirmųjų dvejų studijų metų, o ištęstinių studijų atveju pabaigęs pusę studijų programos (kai studijų trukmė 9 semestrai – pabaigus 5-ąjį semestrą) netenka valstybės
finansavimo studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių
punktų maţesnis negu atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo
laikotarpio studijų rezultatų vidurkis. Valstybės finansavimo netekęs studentas uţ studijas turi mokėti
Marijampolės kolegijos nustatytą studijų kainą.
5. Valstybės finansuojamo studento ir grupės rezultatų vidurkis skaičiuojamas, įvertinant dalykų kreditų
skaičių, t.y. nustatomas svertinis studijų rezultatų vidurkis, vadovaujantis Akademinės tarybos nustatyta tvarka.
Svertinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas skaičiaus šimtosios dalies tikslumu.
6. Valstybės finansuojamo studento ir kurso studijų rezultatų palyginimui pirmiausia apskaičiuojamas
studento kiekvieno studijų semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis, po to išvedamas bendras studento dvejų
metų arba pusės studijų programos vidurkis. Bendras kurso svertinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas
sudedant visų tos akademinės grupės semestrų svertinius vidurkius ir dalinant gautą sumą iš semestrų skaičiaus.
Studento studijų rezultatų vidurkis lyginamas su bendru kurso svertiniu studijų rezultatų vidurkiu.
7. Jeigu valstybės finansuojamas studentas studijų rezultatų palyginimo metu turi akademinę skolą (-ų),
skaičiuojant jo studijų rezultatų vidurkį laikoma, kad to studijų semestro, kuriame asmuo turi akademinę skolą,
jo studijų rezultatų vidurkis lygus nuliui. Skaičiuojant kurso studijų rezultatų vidurkį, laikoma, kad tik to dalyko,
kurio studentas turi akademinę skolą, baigiamasis įvertinimas lygus nuliui. Taip apskaičiuotas valstybės
finansuojamo studento studijų rezultatų vidurkis įskaičiuojamas vedant bendrą kurso vidurkį. Skaičiuojant kurso
(akademinės grupės) svertinį studijų rezultatų vidurkį to dalyko, kurio studentas turi akademinę skolą,
įvertinimas prilyginamas nuliui, tačiau kreditai sumuojami.
Studentas laikomas turintis akademinę skolą, jei neišlaikęs dalyko egzamino, neapgynęs praktikos
ataskaitos, kursinio darbo / projekto pasinaudoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio
2 dalies suteikta teise ir jo neišlaiko ar neapgina pakartotinai vieną kartą (išskyrus studento nesąţiningumo
atvejį atsiskaitymo metu) per dekano nustatytą perlaikymo laikotarpį.
8. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje vietoje laikotarpis nesutampa su studijų programos
vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių atostogų ar kitos prieţasties), lyginami
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studento dvejų metų faktinio studijavimo valstybės finansuojamoje vietoje laikotarpio ir tos programos
pastarųjų dvejų metų kurso svertinis studijų rezultatų vidurkis.
9. Studentui netekus valstybės finansavimo, laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą uţima tos
studijų programos ir formos to paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų palyginimo metu, geriausiai
besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas, neturintis akademinių skolų. Valstybės nefinansuojamo
studento studijų rezultatų vidurkis skaičiuojamas taip pat, kaip ir valstybės finansuojamo studento.
10. Jeigu valstybės finansuojamas studentas, įskaičius jo dalinių studijų rezultatus, atsiduria kurse, kuris
priimtas iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, ir netenka valstybės finansavimo,
laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą uţima to kurso, į kurį įstojęs gavo valstybės finansavimą, geriausiai
besimokantis valstybės nefinansuojamas studentas.
11. Kai į laisvą valstybės finansuojamą vietą pretenduoja du ar daugiau studentų, kurių svertinis
vidurkis vienodas, valstybės finansavimas skiriamas tam studentui, kurio paskutiniojo semestro svertinis
vidurkis yra aukštesnis. Jeigu svertinis vidurkis dar kartą sutampa, atsiţvelgiama į kitų ankstesnių semestrų
svertinius vidurkius. Jei visi ankstesnių semestrų svertiniai vidurkiai sutampa, atsiţvelgiama į stojamąjį
konkursinį balą.
12. Kai valstybės finansuojamas studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų
pateisinamų prieţasčių, dėl jo studijų rezultatų palyginimo sprendţia kolegijos Akademinės tarybos nustatyta
tvarka sudaryta komisija, kurioje dalyvauja kolegijos Studentų atstovybės narys.
13. Į valstybės finansuojamą vietą neperkeliami studentai, nurodyti Lietuvos respublikos mokslo ir
studijų įstatymo 72 straipsnyje:
13.1. pakartotinai studijuojantys tos pačios arba ţemesnės pakopos studijų programą, jeigu anksčiau
studijuotos daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų buvo įgiję valstybės biudţeto lėšomis;
13.2. vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų
studijos pagal bent vieną iš jų yra finansuojamos valstybės biudţeto lėšomis;
13.3. uţsieniečiai, išskyrus papildomai finansuojamus išeivijos ir lietuvių kilmės uţsieniečių vaikus,
vaikaičius ir provaikaičius, kurių sąvoka apibrėţta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, taip pat
Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių uţsieniečius, jeigu Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
13.4. studijuojantys pagal individualias studijų programas.
14. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė nuo kito studijų semestro studijuoti
valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje mokant jo priėmimo metais Marijampolės kolegijos nustatytą studijų
kainą. Studentui, sutinkančiam uţimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, ir studentui, uţėmusiam valstybės
finansuojamą studijų vietą, keičiamos jų pasirašytos studijų sutartys. Pakeitimai įforminami papildomu
susitarimu.
15. Studentų finansavimo perţiūrėjimą atlieka studijų skyrius. Išankstiniai studentų rotacijos rezultatai
skelbiami fakultetų skelbimų lentose ir kolegijos vidinėje informacijos sistemoje praėjus savaitei po
perţiūrimojo semestro pabaigos, galutiniai - iki naujojo semestro pradţios.
16. Studentų rotacija įforminama direktoriaus įsakymu dekanų teikimu ir studentui pasirašius pakeistą
studijų sutartį.
3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Tvarkos aprašas įsigalioja Akademinei tarybai jį patvirtinus nutarimu.
18. Studijų finansavimo pasikeitimus nustato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ir jo
poįstatyminiai aktai, mokėjimo uţ studijas tvarką – Studijų sutartis.
______________________
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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
20010/2011 m.m. VEIKLOS ATASKAITA
Ši Akademinė taryba išrinkta ir veikia pagal 2009-04-15 patvirtintą Statutą. Per mokslo metus įvyko 12
posėdţių, 7 iš jų vykdyti elektroninės konferencijos būdu. 13-as posėdis planuojamas atviras, rugpjūčio 31 d.
kartu su Akademinės bendruomenės susirinkimu. Atkreiptinas dėmesys, kad kolegijos Akademinės tarybos
sudarymas neatitinka šiuo metu veikiančio Statuto, todėl ji turėtų būti sudaryta, atsiţvelgiant į 2010 m. liepos 21
d. LRV nutarimu Nr. 1135 patvirtintą Statutą.
20010/2010 m.m. Akademinė taryba dirbo, vadovaudamasi 20010 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje patvirtintu
darbo planu. Toliau lentelėje pateikiama plano vykdymo analizė:

1 lentelė. Akademinės tarybos 20010/2011 m.m. darbo plano vykdymo analizė
Eil.
Nr.
1.

Svarstyti klausimai

Sprendimai

Klausimai pagal patvirtintą darbo planą
Studijų reglamento
Neatlikta, vykdomi daliniai atskirų studijų tvarkų
priderinimas prie Mokslo ir
nustatymai.
studijų įstatymo ir kolegijos
Statuto

2.

Kolegijos strateginio veiklos
plano svarstymas

Neatlikta

3.

Kolegijos metinio veiklos
plano tvirtinimas
Fakultetų metinių plėtros
planų tvirtinimas
Susipaţinimas su metine
kolegijos veiklos ataskaita

Nepateikta svarstymui

4.
5.

6.

7.

8.

Susipaţinimas su metinės
pajamų ir išlaidų sąmatos
įvykdymo ataskaita
Naujų studijų programų
tvirtinimas ir teikimas
akredituoti SKVC

Studentų priėmimo sąlygų

Atlikimo laikas,
pastabos
2011-04-22
pakoreguotas 43 punktas dėl leidimo nukelti
baigiamojo darbo gynimą esant tam tikroms
aplinkybėms. Iš esmės
bus pertvarkoma pagal
pasikeitusią valdymo
struktūrą ir pertvarkomą studijų sistemą
Atnaujintas planas bus
svarstomas 2011 m.
rudens semestre

Nepateikta svarstymui
Susipaţinta su 2009 – 2010 m.m. veiklos ataskaita ir 2011-05-11
pareikšta nuomonė. Taip pat susipaţinę su siūlomu
kolegijos struktūros pertvarkymo projektu,
Akademinės tarybos nariai pareiškė nuomones.
Nepateikta svarstymui
Nutarta leisti rengti, o parengus Studijų kokybės
vertinimo centrui teikti vertinti ketinamas vykdyti
studijų programas: Dailės ir technologijų pedagogika. 2010-10-28
Taikomoji anglų kalba (pataisius patvirtinta kaip
Taikomosios uţsienio kalbos)
2010-11-12
Ekonomika
Teisė
Įvaizdţio stilistas
2011-02-24
Šokio pedagogika.
Veţimų kelių transporto technologijos (neparengta) 2010-12-16
Patvirtintos „Studentų priėmimo į Marijampolės
2011-05-11
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Sprendimai
kolegiją 2011 m. taisyklės“
Parengta ir pristatyta akademinei bendruomenei

10. Fakultetų metinių ataskaitų
Parengta ir pristatyta akademinei bendruomenei
tvirtinimas, fakultetų tarybų
informacijos apie veiklą
išklausymas
11. Kolegijos bendrųjų skyrių
Parengta ir pristatyta akademinei bendruomenei
informacijos apie veiklą
išklausymas (Karjeros centras,
Tobulinimosi studijų centras,
Studijų kokybės ir projektų
valdymo centras, Tarptautinių
studijų ir ryšių skyrius,
Mokslo skyrius)
12. Studijų programų koregavimas Patvirtinta

Atlikimo laikas,
pastabos
2011-08-31
(planuojama)
2011-08-31
(planuojama)

2011-08-31
(planuojama)

2011-08-31
(planuojama)

KITI KLAUSIMAI, SVARSTYTI NE PAGAL NUMATYTĄ PLANĄ
Veiklos organizavimo klausimai
1. 2010 m. rudenį buvo formuojama nauja Kolegijos taryba, todėl 2010-10-28 svarstyta Ministro
siūloma Kandidatūra. Akademinė taryba pritarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro siūlomai
Mykolo Romerio universiteto studijų prorektoriaus doc. dr. Giedriaus Viliūno kandidatūrai į Kolegijos tarybą,
skiriamai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro kartu su Marijampolės kolegijos akademine taryba.
2. Vadovaujantis nauju kolegijos Statutu buvo performuotos arba iš naujo suformuotos įvairios
komisijos, tvirtinti jų nuostatai:
2.1. 2010-12-16 sudarytos Ginčų komisija ir Apeliacinė komisija, 2011-03-16 patvirtinti Marijampolės
kolegijos ginčų komisijos nuostatai.
2.2.2011-04-22 sudaryta Leidybos komisija iš fakultetų tarybų ir direktorato deleguojamų asmenų.
Leidybos komisijos pirmininke paskirta Kristina Dulinskienė.
2.3.2011-05-11 Atsiţvelgus į Studentų atstovybės teikimą bei pasikeitus kolegijos direktoriui,
patvirtinta atnaujintos sudėties Dėstytojų priėmimo komisija. Taip pat patvirtinta „Pretendentų pirmą kartą eiti
dėstytojų pareigas ir dėstytojų priėmimo komisijos seminaro-diskusijos organizavimo tvarkos aprašą“.
2.4.Pakeistas Marijampolės kolegijos darbo tvarkos taisyklių 90.2 punktas ir nustatytas naujas darbo
laikas fakultetų administracijai: darbo pradţia 8 val. 00 min., pabaiga – 17 val. 00 min. Pietų pertrauka nuo 12
val.00 min. iki 12 val. 45 min..
Studijų organizavimo klausimai
1. 2011-12-16 atsiţvelgiant į Studentų atstovybės teikimą, patvirtinta pakeista studentų ţinių vertinimo
tvarka.
2. Pradėta diegti laisvai pasirenkamųjų dalykų sistema. AT nustatė principus:
 Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kolegijos siūlomo pasirenkamųjų dalykų sąrašo, iš kitų
studijų programų privalomųjų dalykų sąrašo, kitose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose akredituotus
dalykus. Studentai turi teisę pasirinkti ne mažiau kaip 9 kreditus (ECTS) laisvai pasirenkamų dalykų per visą
studijų laikotarpį. Studentas gali pasirinkti laisvai studijuojamų dalykų daugiau, negu numatyta studijų
programoje. Nemokamai studijuoti leidžiama ne daugiau kaip tris perteklinius kreditus. Minimalus studentų
skaičius, kad galėtų vykti pasirenkamo dalyko studijos, yra 12. Susidarius mažesniam skaičiui, sprendimą dėl
dalyko studijų priima kolegijos administracija (2011-03-16).
3. Du kartus svarstyti ir koreguoti stipendijų skyrimo nuostatai. 2010-10-15 AT patvirtino pakoreguotą
Marijampolės kolegijos studentų skatinamųjų stipendijų ir kitos paramos skyrimo tvarkos aprašą, į kurį buvo
įtrauktas skyrius apie tikslinių stipendijų mokėjimą. Dėl metų gale ţymiai padidinto stipendijų fondo teko
didinti laikinai stipendijų dydţius – šis klausimas svarstytas ir papildyti stipendijų skyrimo nuostatai 2010-0917. 2011-02-17, laikinai esant nepakankamam stipendijų fondui, nustatyta, kad stipendijų dydţiai gali būti
stipendijų skyrimo komisijos sprendimu laikinai maţinami.
4. Nustatyta studentų rotacijos tvarka pagal Mokslo ir studijų įstatymo 70 str. 7 dalį, pasibaigus pusei
studijų (2011-06-20).
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Kiti klausimai
1.Siūlyti kandidatai į universitetų tarybas:
1.1.į Lietuvos ţemės ūkio universiteto tarybą - direktorius Sigitas Valančius.
1.2.į Kauno technologijos universiteto tarybą - direktoriaus pavaduotojas mokslo taikomajai veiklai ir
inovacijoms Jonas Dovydėnas.
1.3.į Klaipėdos universiteto tarybą - Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Muzikos katedros vedėja Aušra
Morkūnienė.
2.Kaip ir kasmet, sausio mėnesį svarstytas direktoriaus tarnybinio atlyginimo priedas uţ veiklos efektyvumą ir
priemokos uţ įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą dydţiams.
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