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LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS STUDENTŲ PAŽANGUMO EILĖS 

SUDARYMO IR TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų pažangumo eilės sudarymo ir taikymo 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato studijų laikotarpį – studijų semestrą, studijų metus, 

visą studijų programą – baigusių studentų eilės pagal pasiektų studijų rezultatų įvertinimą sudarymo 

principus bei šios eilės taikymo atvejus. 

 

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Pažangumo eilė – studentų eilė, sudaryta studijuojamų dalykų (modulių) pasiektų 

studijų rezultatų įvertinimų svertinio vidurkio mažėjimo tvarka; 

2.2. Studijų rezultatų svertinis vidurkis –  pasiektų studijų rezultatų įvertinimų vidurkis, 

priklausantis nuo studijuotų dalykų (modulių) kreditų skaičiaus; 

2.3. Akademinė skola – akademinės skolos fiksuojamos studentams: egzaminų ir įskaitų 

sesijos metu neišlaikius egzamino ar įskaitos; dėl nesąžiningo elgesio, bandant neleistinais būdais 

egzamino ar įskaitos metu pasinaudoti žinių šaltiniais, įskaitant, bet neapsiribojant, 

nusirašinėjimą ar plagijavimą; neatvykusiems į egzaminą ar įskaitą be pateisinamos 

priežasties; neįvykdžiusiems visų semestro pradžioje dėstytojo nurodytų reikalavimų, kuriems 

neleidžiama sesijos metu laikyti dalyko egzamino ar įskaitos; 

2.4. Egzaminuotas dalykas (modulis) – dalykas (modulis), kurio egzaminą (įskaitą) 

studentas laikė ir už kurį buvo gautas įvertinimas; 

2.5. Pažangus studentas – studentas, neturintis akademinių skolų; 

2.6. Gerai besimokantis studentas – pažangus studentas, įvykdęs visus studijų programai 

vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį; 

2.7. Kursas – studentų, tais pačiais metais priimtų studijuoti tos pačios studijų programos ta 

pačia studijų forma, srautas; 

2.8. Gretutinės studijos – pagrindinės krypties studijų programose numatytos ir nurodytos 

kitos krypties studijos (įskaitant ir pedagogikos studijų modulį, skirtą pedagogo kvalifikacijai įgyti), 

kurioms skiriama iki 60 kreditų; 

2.9. Valstybės finansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama 

valstybės lėšomis; 

2.10. Valstybės nefinansuojama vieta – studijų vieta, kurios studijų kaina apmokama ne 

valstybės lėšomis; 

2.11. Kitos sąvokos vartojamos taip, kaip jos apibrėžtos Akademijos Studijų nuostatuose ir 

kituose teisės aktuose. 

 

3. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA, Akademija) studentų pažangumo 

eilė sudaroma, siekiant gauti informaciją apie studentų pasiektus studijų rezultatus ir nustatyti jų 

studijų pasiekimų lygmenį vertinamuoju laikotarpiu, kuris gali būti: 

3.1. vienas semestras; 

3.2. vieneri studijų metai (rudens ir pavasario semestras); 

3.3. visi studijų metai (visa studijų programa). 

 

4. Studentų pažangumo eilė taikoma:  

4.1. keičiant studento studijų finansavimą; 

4.2. kompensuojant studentams už studijas sumokėtą kainą ar jos dalį; 

4.3. skiriant studentams stipendijas; 

4.4. kitais Akademijoje numatytais atvejais. 
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II. STUDIJŲ REZULTATŲ SVERTINIO VIDURKIO APSKAIČIAVIMAS, PAŽANGUMO 

EILĖS SUDARYMAS IR PASIEKIMŲ LYGMENS NUSTATYMAS 

 

5. Studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas taip: 

5.1. pirmas veiksmas – kiekvieno egzaminuoto dalyko (modulio) įvertinimas (pažymys) 

padauginamas iš tam dalykui (moduliui) skirto kreditų skaičiaus, 

5.2. antras veiksmas – sudedamos pirmu veiksmu gautos sandaugos; 

5.3. trečias veiksmas – sudedami visų egzaminuotų dalykų (modulių) kreditai; 

5.4. ketvirtas veiksmas – antru veiksmu gauta suma padalijama iš trečiu veiksmu gautos sumos. 

 

6. Į studijų rezultatų svertinio vidurkio apskaičiavimą įtraukiami dalykai (moduliai), 

kurių atsiskaitymas vertinamas balais nuo 1 iki 10. Jeigu įvertinimas yra ne vertinimo sistemos 

požymis (pvz., neleista laikyti, neatvyko, neišlaikyta), įvertinimas balais laikomas lygus nuliui. 

 

7. Pažangumo eilė sudaroma atskirai kiekvieno kurso studijų programoje (jeigu 

programa padalinta į specializacijas – specializacijoje) po kiekvieno semestro iki naujo semestro 

pradžios 1  pagal studento paskutinio Akademijoje studijuoto semestro studijų rezultatų svertinį 

vidurkį. 

 

8. Sudarant pažangumo eilę, studentai, pasirinkę gretutines studijas, įtraukiami į eilę kartu su 

pagrindinės studijų programos kursu. Studijuojantiems gretutines studijas, studijų rezultatai 

apskaičiuojami pagal studento faktiškai pasirinktų dalykų (modulių) skaičių. 

 

9. Suskaičiavus studentų studijų rezultatų svertinius vidurkius, pažangumo eilė sudaroma 

studijų rezultatų svertinio vidurkio mažėjimo tvarka ir išdėstoma tokia seka: 

9.1. pažangūs studentai; 

9.2. studentai, turintys akademinių skolų. 

 

10. Jeigu studentas semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, sudarant 

pažangumo eilę naudojamas paskutinės Akademijoje laikytos egzaminų sesijos studijų rezultatų 

svertinis vidurkis. 

 

11. Jeigu kelių studentų studijų rezultatų svertinis vidurkis yra vienodas, aukštesnę 

vietą pažangumo eilėje užima tas studentas, kurio studijų krypties pagrindinių (specialybės, 

specializacijos) dalykų įvertinimai yra aukštesni. 

 

12. Studentai, grįžę po studijų pertraukimo yra įtraukiami į pažangumo eilę pagal 

paskutinės Akademijoje laikytos egzaminų sesijos studijų rezultatų svertinį vidurkį. 

 

13. Vadovaujantis pažangumo eilei sudaryti apskaičiuoto svertinio studijų rezultatų vidurkio 

verte, suapvalinta iki balo šimtųjų dalių, nustatomas studento vertinamojo laikotarpio studijų 

pasiekimų lygmuo ir tai, ar studentas atitinka pažangaus ir/ar gerai besimokančio studento kriterijus: 

 

Svertinis vidurkis Pasiekimų lygmuo 

nuo 8,50 iki 10,00 Puikus pasiekimų lygmuo 

nuo 6,50 iki 8,49 Tipinis pasiekimų lygmuo 

nuo 5,00 iki 6,49 Slenkstinis pasiekimų lygmuo 

 

 

 

                                                 
1 Semestro pradžia nurodoma kiekvienų studijų metų akademiniame kalendoriuje. 
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III. PAŽANGUMO EILĖS TAIKYMAS, KEIČIANT STUDENTO STUDIJŲ 

FINANSAVIMĄ 

 

14. Laisva valstybės finansuojama vieta studijų programoje atsiranda: 

14.1. valstybės finansuojamoje vietoje studijavusiam studentui nutraukus studijas, 

14.2. iš Akademijos pašalinus toje studijų programoje valstybės finansuojamoje vietoje 

studijavusį studentą, 

14.3. perkėlus valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantį studentą į valstybės 

nefinansuojamą vietą. 

 

15. Laisva valstybės finansuojama vieta neatsiranda, kai valstybės finansuojamas 

studentas pakeičia studijų programą toje pačioje studijų krypčių grupėje. 

 

16. 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 gerai besimokančio studento kriterijus (žr. Tvarkos aprašo 

2.6 punktą).  

 

17. Jeigu atitinkamos studijų krypties studijų kurse nėra valstybės nefinansuojamose studijų 

vietose studijuojančių studentų, atitinkančių gerai besimokančio studento kriterijus, valstybės 

finansuojamose studijų vietose studijuojantiems ir atitinkantiems pažangaus studento kriterijus (žr. 

Tvarkos aprašo 2.5 punktą) studentams valstybės finansavimas studijoms išlieka, nors jų vertinamojo 

laikotarpio pasiekimų lygmuo yra slenkstinis. 

 

18. Studentas, pretenduojantis užimti laisvą valstybės finansuojamą vietą, teikia 

prašymą Akademijos rektoriui ne vėliau kaip iki naujo semestro pradžios. 

 

19. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos ne vėliau kaip: 

19.1. iki pavasario semestro pradžios2 – perkeliant studentus po einamųjų studijų metų rudens 

semestro į valstybės finansuojamas vietas; 

19.2. iki rugsėjo 1 d. – perkeliant studentus po praėjusių studijų metų pavasario semestro į 

valstybės finansuojamas vietas. 

 

20. Laisvos valstybės finansuojamos vietos užpildomos taip: 

20.1. jeigu užpildomos laisvos valstybės finansuojamos vietos, atsiradusios dėl šio 

Tvarkos aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose nurodytų priežasčių, tai taikoma valstybės nefinansuojamų 

studentų pažangumo eilė, sudaryta po jų baigtos paskutinės sesijos. Esant vienodiems svertiniams 

vidurkiams, lyginami ankstesnės sesijos studijų rezultatų svertiniai vidurkiai; 

20.2. jeigu užpildomos laisvos valstybės finansuojamos vietos, atsiradusios dėl šio 

Tvarkos aprašo 14.3 punkte nurodytų priežasčių, tai taikoma valstybės nefinansuojamų studentų 

pažangumo eilė, sudaryta po jų baigtų vienerių studijų metų (rudens ir pavasario semestrų sesijų). 

 

21. Tuo atveju, jeigu į laisvą valstybės finansuojamą vietą perkeltas studentas jau yra 

sumokėjęs atitinkamo semestro studijų kainą, jis gali pateikti prašymą Akademijos rektoriui 

dėl sumokėtos kainos grąžinimo. 

 

22. Perkėlus studentą iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą 

vietą, atitinkamai keičiama studijų sutartis. 

 

23. Studentui, kurio pirmosios pakopos studijos yra valstybės finansuojamos, po vertinamojo 

laikotarpio, t. y. vienerių studijų metų (rudens ir pavasario semestrų), valstybės finansavimas 

studijoms išlieka, jeigu jis atitinka šio Tvarkos aprašo 2.6 ir 13 punktuose nurodytus gerai 

besimokančio studento kriterijus.  

                                                 
2 Pavasario semestro pradžia nurodoma kiekvienų studijų metų akademiniame kalendoriuje. 



4 

 

24. Jeigu studentas neatitinka gerai besimokančio studento kriterijų, jis netenka valstybės 

finansavimo, išskyrus šio Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytą atvejį. 

 

25. Kai studentas turi akademinių skolų dėl pateisinamų priežasčių, dėl jo studijų rezultatų 

palyginimo sprendžia komisija, kurią sudaro fakulteto dekanas, fakulteto administratorius ir LMTA 

studentų atstovybės deleguotas asmuo. 

 

26. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė studijuoti valstybės 

nefinansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant studijų programos priėmimo 

metais nustatytą studijų kainą. Studentui per 10 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios nesutikus 

pakeisti studijų sutarties, laikoma, kad jis nutraukė studijas savo noru. 

 

IV. PAŽANGUMO EILĖS TAIKYMAS, STUDENTUI KOMPENSUOJANT UŽ STUDIJAS 

SUMOKĖTĄ KAINĄ 

 

27. Per vienerius studijų metus ar jų dalį faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne 

didesnė kaip norminė studijų kaina, remiantis Vyriausybės nustatyta tvarka, gali būti kompensuojama 

iš valstybės biudžeto geriausiai atitinkamus studijų metus baigusiems studentams, kurie visą 

laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefinansuojamose pirmosios ar antrosios pakopos studijų 

vietose. 

 

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

pagal šio Tvarkos aprašo II skyriuje nurodytą pažangumo eilės sudarymo kiekvienai studijų krypčiai 

seką. Sudarant eilę sumokėtos kainos kompensavimui, įtraukiami tik tie 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. 

 

V. PAŽANGUMO EILĖS TAIKYMAS, SKIRIANT SKATINAMĄSIAS STIPENDIJAS 

 

29. Skiriant skatinamąsias stipendijas studentams taikoma studentų pažangumo eilė, sudaryta 

po jų baigtos paskutinės sesijos. 

 

30. Sudarant studentų eilę skatinamosioms stipendijoms gauti, į šią eilę įtraukiami tik 

valstybės finansuojami ir pažangūs studentai. Eilė sudaroma pagal šio Tvarkos aprašo II dalyje 

nurodytą pažangumo eilės sudarymo seką. 

 

31. Skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams procedūros detaliai reglamentuotos LMTA 

stipendijų nuostatuose.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Visi šiame  Tvarkos apraše  neaptarti atvejai svarstomi LMTA rektorate, dalyvaujant 

LMTA studentų atstovybės atstovui. 

 

33. Šis Tvarkos aprašas tvirtinamas ir keičiamas LMTA senato nutarimu ir įsigalioja nuo jo 

patvirtinimo datos. 

_____________________________________________________ 


