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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS STUDENTŲ
LAIKINASIS ROTACIJOS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus dailės akademijos (toliau – Akademijos) laikinosios studentų rotacijos tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Nr. XII2534, 201606-29) 78 straipsnyje numatytą bakalauro ir vientisosiose studijose studijuojančiųjų studentų studijų
finansavimo kitimo (toliau – studentų rotacijos), atsižvelgiant į studentų pasiekimus, tvarką .
2. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri studijų metai, kurie prasideda rugsėjo 1 d.
Studentų rotacija bus vykdoma remiantis 2016 m. birželio 29 d. patvirtinto Mokslo ir studijų
įstatymo Nr. XII-2534 78 straipsniu. Pirmoji rotacija bus vykdoma 2017 m. birzelio 30 d. už vienerių
studijų metų vertinamąjį laikotarpį – nuo rugsėjo 1 d. iki birzelio 30 d., skelbiama liepos 15 d.
3. Studentų rotacija vykdoma pasibaigus vertinamąjam laikotarpiui kiekviename bakalauro ir
vientisųjų studijų kurse, išskyrus baigiamąjį. Studentai, esantys akademinėse atostogose ar laikinai
sustabdę studijas, nėra traukiami į gerai besimokančių studentų sąrašą. (rotacijoje nedalyvauja)
4. Akademinė skola – per vertinamąjį laikotarpį neišlaikytas akademinis atsiskaitymas, t. y. gautas
neigiamas studijų dalyko galutinis įvertinimas po perlaikyto egzamino.
5. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų
programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus (60 kreditų) ir pasiekęs puikų arba tipinį
pasiekimų lygmenį.
6. Dešimties balų studijų rezultatų vertinimo skalė su studijų pasiekimų lygmenimis susiejama taip:
puikus studijų pasiekimų lygmuo – 9 (devyni) ir 10 (dešimt); tipinis studijų pasiekimų lygmuo – 7
(septyni) ir 8 (aštuoni); slenkstinis studijų pasiekimų lygmuo – 5 (penki) ir 6 (šeši).

II. STUDENTŲ ROTACIJOS VYKDYMAS
7. Studentas, kurio pirmosios pakopos ir vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos, pasibaigus
studijų metams išlaiko valstybės finansavimą studijoms, jeigu jo studijų pasiekimai atitinka Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus gerai besimokančio studento studijų pasiekimų
kriterijus, t. y. jeigu jis neturi akademinių skolų, yra įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju
laikotarpiu keliamus reikalavimus ir yra pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį.
8. Studentas, kuris turi akademinių skolų arba kurio studijų pasiekimai atitinka slenkstinį lygmenį,
netenka valstybės finansavimo studijoms, išskyrus 17 punkte numatytą atvejį. Valstybės finansavimo
netekęs studentas už studijas turi mokėti jo priėmimo metais Akademijos patvirtintose studentų
priėmimo taisyklėse nustatytą studijų kainą, o atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą
užima geriausiai toje pačioje studijų kryptyje (programoje), tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią

studijų formą valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi
kriterijus.
9. Puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį pasiekusiu laikomas studentas, kurio ne
mažiau kaip 4/5 studijų dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens (9; 10) ir 1/5 – ne mažiau kaip tipinio
lygmens (7; 8). Tipinį studijų pasiekimų lygmenį pasiekusiu laikomas studentas, kurio 3/4 įvertinimų
yra tipinio arba puikaus lygmens, 1/5 – slenkstinio lygmens (5;6).
10. 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
11. Tipinis pasiekimų lygmuo – studentas žino svarbiausias savo studijų dalyko (krypties) teorijas bei
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
12.Slenkstinis pasiekimų lygmuo – studentas išmano 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.
13. Rotacija vyksta tarp tos pačios studijų krypties (programos), tame pačiame kurse ir pagal tokią
pačią studijų formą studijuojančių studentų.
14. Valstybės finansavimo netekusiam studentui sudaroma galimybė nuo kito studijų semestro
studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, mokant jo priėmimo metais aukštosios mokyklos
nustatytą studijų kainą. Studentui, sutinkančiam užimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą, prie jo
pasirašytos studijų sutarties pridedame naują priedą.
15. Jeigu studijų dalyko studijų laikotarpis nesutampa su studijų metais (dėl dalinių studijų rezultatų
įskaitymo, akademinių atostogų, egzaminų sesijos atidėjimo ar kitos priežasties), šio dalyko studijų
pasiekimai įtraukiami į tų studijų metų studijų pasiekimų lygmens skaičiavimą, kuriais įvertinti šio
dalyko studijų rezultatai.
16. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas pretenduojančių
studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, pirmenybė teikiama studentams, vertinamuoju
laikotarpiu surinkusiems daugiau studijų dalykų, įvertintų puikiu pasiekimų lygmeniu, įvertinus jų
apimtį kreditais. Jei studentų, dalyvaujančių konkurse dėl atsilaisvinusių valstybės finansuojamų
studijų vietų, dalykų studijų pasiekimų lygmenys yra vienodi, pirmenybė teikiama tiems studentams,
kurių dalykų studijų rezultatų įvertinimai balais yra aukštesni. Jeigu sutampa ir šie įvertinimai,
pirmenybė teikiama studentams, kurių ankstesnių studijų metų studijų pasiekimų lygmenys, studijų
rezultatų įvertinimai (antro kurso atveju – stojamieji konkursiniai balai) yra aukštesni.
17. Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų 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.
18. Iš Akademijos pašalinus valstybės finansuojamoje vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus
studijas, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio 7 dalyje numatytus atvejus, kai studentas
Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka pakeičia studijų programą ir studijų formą, tos pačios studijų
krypties studijų grupėje į laisvą valstybės finansuojamą studijų vietą 6–14 punktuose nustatyta tvarka
perkeliamas tos pačios studijų krypties, studijų formos ir kurso valstybės nefinansuojamoje studijų
vietoje studijuojantis studentas, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje numatytus
atvejus.
Jei studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių, dėl jo
studijų rezultatų sprendžia Rektoriaus įsakymu tam atvejui sudaryta komisija
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Aprašu privalo vadovautis visi Akademijos padaliniai, vykdantys pirmosios pakopos ir
vientisąsias studijas.

