PATVIRTINTA
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto
Rektoriaus 2011 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 01-07-32

ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ
VALSTYBöS FINANSUOJAMOSE STUDIJŲ VIETOSE, STUDIJŲ REZULTATŲ SKAIČIAVIMO
IR PALYGINIMO BEI LAISVŲ VALSTYBöS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ PERDAVIMO
NUOSTATAI
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – Universitetas) studentų,
studijuojančių valstyb÷s finansuojamose studijų vietose studijų rezultatų skaičiavimo ir
palyginimo bei laisvų valstyb÷s finansuojamų studijų vietų perdavimo nuostatai nustato
valstyb÷s finansuojamų studijų vietų peržiūr÷jimo ir perleidimo valstyb÷s nefinansuojamose
studijų vietose studijuojantiems studentams tvarką.
1.2. Nuostatus ir jų pakeitimus įsakymu tvirtina Universiteto rektorius.
1.3. Nuostatai taikomi pirmos pakopos (bakalauro studijų) studentams.
2. STUDENTŲ, STUDIJUOJANČIŲ VALSTYBöS FINANSUOJAMOSE STUDIJŲ VIETOSE
STUDIJŲ REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR PALYGINIMAS
2.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nustato, kad valstyb÷s finansuojamos
studijų vietos suteikiamos studentams 2 studijų metams. Pra÷jus šiam laikotarpiui,
valstyb÷s finansuojamos studijų vietos yra peržiūrimos ir, priklausomai nuo studentų studijų
rezultatų, perskirstomos.
2.2. Apskaičiuojant studento studijų rezultatus naudojamas svertinis studijų rezultatų
vidurkis. Rezultatų palyginimui pirmiausia skaičiuojamas kiekvieno studijų semestro
svertinis studijų rezultatų vidurkis (SVj), po to išvedamas bendras dvejų metų aritmetinis
vidurkis (SV2).
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, kur

SVj – studento j-ojo semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis,
n – dalykų skaičius semestre,
Pi – semestro i-ojo dalyko galutinis įvertinimas
Ki – semestro i-ojo dalyko kreditų skaičius
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, kur

SV2 – studento dvejų metų studijų rezultatų vidurkis,
SVj – studento j-ojo semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis,
s – semestrų, kurių rezultatai įtraukiami vidurkio skaičiavimą, skaičius.
(Paprastai s=4. Jei studentas yra studijavęs kitame universitete pagal mainų
programas, to semestro studijų rezultatai į vidurkio skaičiavimą neįtraukiami
ir s<4.)
2.3. Studento studijų rezultatų 2
(SSV2). Kursas – tai tos pačios
specializacijos, tos pačios studijų
Kurso vidurkis skaičiuojamas kaip
rezultatų 2 metų vidurkių (SV2).

metų vidurkis lyginamas su analogišku kurso vidurkiu
studijų pakopos (bakalauro), tos pačios programos ir
formos (dienin÷, nuolatin÷) Universiteto studentų imtis.
aritmetinis vidurkis visų to paties kurso studentų studijų
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, kur

SSV2 – bendras kurso studentų studijų rezultatų 2 metų vidurkis,
m – studentų skaičius kurse,
SV2k – k-ojo kurso studento dvejų metų studijų rezultatų vidurkis
2.4. Studentas netenka valstyb÷s finansavimo, jeigu jo paskutinių dvejų studijų metų
rezultatų vidurkis (SV2) yra daugiau kaip 20 procentinių punktų žemesnis negu kurso
studentų studijų rezultatų dvejų metų vidurkis (SSV2).
2.5. Valstyb÷s finansuojamose studijų vietose studijuojančių studentų studijų rezultatų
vidurkiai lyginami su to paties miesto, kuriame studentas studijuoja, SSV2.
2.6. Jeigu studento studijų valstyb÷s finansuojamoje vietoje laikotarpis nesutampa su
studijų programos vykdymo laikotarpiu (d÷l dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių
atostogų ar kitos priežasties), lyginami studento dvejų metų faktinio studijavimo valstyb÷s
finansuojamoje studijų vietoje ir pastarųjų dvejų metų to kurso svertinis studijų rezultatų
vidurkis.
2.7. Jei rotacijos metu skaičiuojant studento semestro vidurkį studentas tur÷s 1 arba
daugiau akademinių skolų, studento atitinkamų semestrų, kuriuose gautos akademin÷s
skolos semestrų vidurkiai prilyginami nuliui (0) balų.
3. LAISVŲ VALSTYBöS FINANSUOJAMŲ STUDIJŲ VIETŲ PERDAVIMAS
3.1. Studentui, netekus valstyb÷s finansavimo, laisvą valstyb÷s finansuojamą studijų vietą
užima to paties kurso, kuriame studijuoja studijų rezultatų palyginimo metu, geriausiai
besimokantis valstyb÷s nefinansuojamas studentas.
3.2. Jei valstyb÷s finansuojamas studentas, įskaičius jo dalinių studijų rezultatus, atsiduria
kurse, kuris priimtas iki 2009 studijų metų, ir netenka valstyb÷s finansavimo, laisvą
valstyb÷s finansuojamą studijų vietą užima to kurso, į kurį įstojęs gavo valstyb÷s
finansavimą, geriausiai besimokantis valstyb÷s nefinansuojamas studentas - kurio SV2
didžiausias.
3.3. Studentas, sutinkantis tęsti studijas valstyb÷s finansuojamoje studijų vietoje,
papildomai pasirašo studijų sutarties priedą apie studijų finansavimo šaltinio pasikeitimą.
3.4. Studentui, sutikusiam tęsti studijas valstyb÷s finansuojamoje studijų vietoje, gali būti
taikomos nuolaidos, nustatytos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokesčio už
studijas nuolaidų skyrimo tvarkoje.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Valstyb÷s finansavimo netekęs studentas turi teisę tęsti studijas Universitete valstyb÷s
nefinansuojamoje vietoje, mok÷damas jo pri÷mimo metais Universiteto nustatytą studijų
kainą.
4.2. Studentas, sutinkantis tęsti studijas valstyb÷s nefinansuojamoje studijų vietoje,
papildomai pasirašo studijų sutarties priedą apie studijų finansavimo šaltinio pasikeitimą.
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