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STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO 

AKADEMIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Studijų rezultatų įskaitymo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) nustato studijų metu Lietuvos aukštosiose mokyklose ar užsienio valstybių 

aukštosiose mokyklose asmens įgytų žinių ir gebėjimų visumos, kurios apimtis apibrėžiama 

kreditais, o lygis įvertinimas pažymiu (toliau – studijų rezultatai), įskaitymo Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijoje  (toliau – LMTA, Akademija) principus ir jų įforminimo 

tvarką. 

2. Tvarkos aprašas yra parengtas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 

12 d. įsakymu Nr. ISAK-1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos” ir 2006 m. liepos 11 

d. įsakymu Nr. ISAK-1463 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 12 d. 

įsakymo Nr. ISAK-1603 „Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos” pakeitimo“.  

3. Įskaitymo tvarka taikoma asmenims, baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems 

Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų 

programas ir norintiems tęsti studijas įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias 

arba kitas , universitetinių pirmosios, antrosios arba trečiosios studijų pakopų ar laipsnio 

nesuteikiančių studijų programas Akademijoje.  

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:  

4.1.dalykiniai reikalavimai – Akademijos nustatyti reikalavimai  kiekvieno studijų dalyko 

tikslams, turiniui ir apimčiai;  

4.2.programos kuratorius – atitinkamos studijų programos komiteto narys, vertinantis studijų 

rezultatų atitikimą pageidaujamos studijų programos dalykiniams reikalavimams;  

4.3.studijų rezultatų įskaitymo kortelė – studentui išduodamas studijų rezultatų įskaitymo 

dokumentas, kuriame įrašomi įskaitytų dalykų/modulių pavadinimai originalo ir lietuvių 

kalba, dalyko apimties ir įvertinimo atitikmenys.  

 

II. STUDIJŲ REZULTATŲ PAGAL SUDERINTĄ STUDIJŲ TURINĮ ĮSKAITYMAS  

 

5. Studento, studijavusio kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių 

studijų sutartį, aukštųjų mokyklų arba Akademijos ir užsienio aukštosios mokyklos sudarytą 

sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų turinį ir apimtį kreditais, studijų rezultatai 

įskaitomi be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito 

dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų.  

6. Studentas, pageidaujantis, kad būtų įskaityti jo studijų rezultatai, fakulteto administratoriui 

pateikia studijų pažymėjimą arba akademinę pažymą apie išklausytus bei atsiskaitytus 

dalykus ir/ar atliktą praktiką. Kartu su studijų pažymėjimu ar akademine pažyma fakulteto 

administratoriui yra pateikiamas oficialus patvirtintas studijų pažymėjimo arba akademinės 
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pažymos vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus atvejus, kai studijų pažymėjimas ar akademinė 

pažyma yra parengta lietuvių arba anglų kalbomis.  

7. Jeigu ne dėl studento  kaltės liko pagal suderintą studijų turinį neišklausytų ir/ar 

neatsiskaitytų dalykų, jam grįžus tęsti studijų Akademijoje yra sudaromos sąlygos trūkstamą 

studijų rezultatų apimtį išlyginti, dalykus išklausyti ir atsiskaityti nemokamai.  

8. Studento, atlikusio praktiką užsienio įstaigoje pagal trišalę Akademijos, užsienio įstaigos ir 

studento sutartį, darbo valandos įskaitomos fakulteto, kuriame studentas studijuoja, dekano 

sprendimu, laikant, jog 1 (ECTS) kreditą atitinka 25 – 30 atliktos praktikos valandų.  

9. Studijų rezultatai pagal suderintą studijų turinį įskaitomi fakulteto dekano sprendimu. 

Fakulteto dekanas sprendimą dėl studijų rezultatų įskaitymo priima per 1 (vieną) mėnesį nuo 

Tvarkos aprašo 6 punkte išvardintų dokumentų pateikimo dienos.  

 

III. STUDIJŲ REZULTATŲ PAGAL NESUDERINTĄ STUDIJŲ TURINĮ ĮSKAITYMAS  

 

10. Studento, studijavusio arba studijuojančio Akademijoje ar kitoje Lietuvos arba užsienio 

aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi įvertinus 

studijų rezultatų formaliuosius reikalavimus ir atitikimą pageidaujamos studijų programos 

dalykiniams reikalavimams.  

11. Studentas, pageidaujantis, kad būtų įskaityti jo studijų rezultatai, fakulteto administratoriui 

pateikia: 

11.1. prašymą dėl studijų rezultatų įskaitymo, kuriame nurodo studijų programą, pagal kurią 

ketina studijuoti, ir studijų rezultatus, kuriuos prašo įskaityti;  

11.2. dokumentus apie prašomus įskaityti studijų rezultatus:  

11.2.1. diplomą, jo priedą (priedėlį) bei dalykų aprašus, jeigu yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą 

kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje;  

11.2.2. studijų pažymėjimą arba akademinę pažymą, jeigu yra Lietuvos ar užsienio aukštosios 

mokyklos studentas arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų;  

11.2.3. jeigu pageidaujama įskaityti studijų rezultatus, pasiektus studijuojant Akademijoje, 

dalykų aprašų pateikti nereikia.  

12. Fakulteto administratorius, gavęs visus dokumentus ir vadovaudamasis šiuo Tvarkos aprašu, 

patikrina studijų formaliuosius reikalavimus:  

12.1. Lietuvos  ar užsienio aukštosios mokyklos statusą; esant reikalui gali kreiptis į Studijų 

kokybės vertinimo centrą dėl reikiamos informacijos apie aukštąją mokyklą, kurioje buvo 

studijuojama, gavimo;  

12.2. studijų rūšį, studijų pakopą, studijų programų tipą, studijų formą ir kt.  

13. Programos kuratorius, remdamasis diplomo priedu (priedėliu), studijų pažymėjimu arba 

akademine pažyma ir dalykų aprašais, įvertina studijų rezultatų ir ketinamos studijuoti 

programos dalykinių reikalavimų atitiktį:  

13.1. studijų krypties (šakos) dalykas įskaitomas, jeigu jo apimtis sudaro ne mažiau kaip du 

trečdalius ketinamoje studijuoti programoje numatyto panašaus studijų dalyko apimties ir 

atitinka jo esminius tikslus bei pagrindines šio studijų dalyko turinio dalis arba, jeigu 

tinkamo palyginti studijų krypties (šakos) dalyko nėra, atitinka šios grupės dalykams 

nustatytus bendruosius reikalavimus ir suteikia numatytas bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas (žinias, gebėjimus ir/ar įgūdžius);  

13.2. bendrojo lavinimo universitetinis dalykas įskaitomas, jeigu atitinka šios grupės dalykų 

esminius tikslus ir kompetencijas bei pagrindines dalyko turinio dalis;  

13.3. laisvai pasirenkami dalykai įskaitomi be apribojimų;  

13.4. baigiamasis darbas ir/ar baigiamasis egzaminas nėra įskaitomas.  
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14. Įskaityti galima ne daugiau kaip 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties. 

Įskaitytoje dalyje gali būti kitos (žemesnės) studijų pakopos ar studijų (mokymo) programos 

tipo, palyginti su ketinama studijuoti studijų programa, dalykų, bet jų apimtis negali būti 

didesnė nei:  

14.1. 50 proc. ketinamos studijuoti pirmosios pakopos studijų programos apimties;  

14.2. 25 proc. ketinamos studijuoti antrosios pakopos studijų programos apimties.  

15. Koleginių studijų dalykų, įskaitomų vietoj ketinamos studijuoti universitetinių pirmosios 

pakopos studijų programos studijų krypties (šakos) dalykų, bendra apimtis gali būti ne 

didesnė kaip 50 proc. ketinamos studijuoti universitetinių pirmosios pakopos studijų 

programos apimties. 

16. Atsižvelgdamas į programos kuratoriaus siūlymus, fakulteto dekanas per vieną mėnesį nuo 

visų Tvarkos aprašo 11 punkte išvardintų dokumentų gavimo dienos priima galutinį 

sprendimą dėl studijų rezultatų įskaitymo. 

17. Studentui, dalyvavusiam kitos Lietuvos ar užsienio aukštosios mokyklos organizuotame 

projekte, meistriškumo kursuose, kūrybinėje laboratorijoje ar kt. veikloje, kurioje buvo 

lavinamos ketinamoje studijuoti ar studijuojamoje studijų programoje numatytos 

kompetencijos, fakulteto dekano sprendimu gali būti įskaityta dalis profesijos praktikos 

krūvio. Siekiant įskaityti praktikos rezultatus, studentas akademinę pažymą, kurioje 

nurodomas suteikiamas kreditų skaičius, fakulteto administratoriui ir už profesijos praktiką 

atsakingai katedrai turi pateikti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki semestro pabaigos.  

 

IV. STUDIJŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS  

 

18. Sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo įforminamas patvirtintos formos studijų rezultatų 

įskaitymo kortele (žr. Tvarkos aprašo 1, 2 ir 3 priedus).  

19. Įskaitytų dalykų pavadinimai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai bei aukštosios mokyklos 

pavadinimas įrašomi išduodamo diplomo priede (priedėlyje), studijų pažymėjime ar 

akademinėje pažymoje vietoj studijų programoje numatytų dalykų.  

20. Dalykų pavadinimai, įvertinimai, užsienio valstybės ir užsienio aukštosios mokyklos 

pavadinimai, kiti duomenys, susiję su studijų rezultatų įskaitymu, į diplomo priedą 

(priedėlį), studijų pažymėjimą ar akademinę pažymą įrašomi lietuvių ir anglų kalbomis.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

21. Jei studentas nesutinka su sprendimu dėl studijų rezultatų įskaitymo, jis turi teisę per 10 

(dešimt) darbo dienų pateikti Rektoriui apeliaciją – raštišką prašymą peržiūrėti sprendimą 

dėl studijų rezultatų įskaitymo.  

22. Apeliacijos dėl studijų rezultatų įskaitymo nagrinėjamos pagal LMTA apeliacijų teikimo ir 

nagrinėjimo tvarkos apraše numatytus reikalavimus. 

23. LMTA rektorius šiame Tvarko apraše nenumatytais atvejais turi teisę išimties tvarka priimti 

kitus sprendimus, neprieštaraujančius teisės aktams ir Akademijos Statutui. 

24. Tvarkos aprašas yra tvirtinamas ir keičiamas LMTA Senato nutarimu. 

 

VI. PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

1 priedas. Studijų Lietuvos aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymo kortelė.  

2 priedas. Studijų užsienio aukštojoje mokykloje rezultatų įskaitymo kortelė.  

3 priedas. Praktikos užsienio įstaigoje rezultatų įskaitymo kortelė.  

file:///C:/Users/esta.urbonaviciene/AppData/Local/Temp/7zOFCD0.tmp/1_pr_studiju_Lietuvos_AM_rez_iskait_kortele.docx
file:///C:/Users/esta.urbonaviciene/AppData/Local/Temp/7zOFCD0.tmp/2_pr_studiju_uzsienio_AM_rez_iskait_kortele.docx
file:///C:/Users/esta.urbonaviciene/AppData/Local/Temp/7zOFCD0.tmp/3_pr_praktikos_uzsienio_istaig_iskait_kortele.docx

