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VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS
STUDENTŲ ROTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus dailės akademijos (toliau – Akademijos) studentų rotacijos tvarkos aprašas (toliau
– Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Nr. XII2534, 2016-06-29)
78 straipsnyje numatytą bakalauro ir vientisosiose studijose studijuojančiųjų studentų studijų
finansavimo kitimo (toliau – studentų rotacijos), atsižvelgiant į studentų pasiekimus, tvarką.
2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Vilniaus dailės akademijos Studijų
reglamente (toliau – VDA Studijų reglamentas) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
3. Vertinamasis laikotarpis yra vieneri akademiniai studijų metai – nuo rugsėjo 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.
4. Akademinė skola – neišlaikytas akademinis atsiskaitymas, t. y. numatytu atsiskaitymų
laikotarpiu nelaikytas arba laikytas ir gautas neigiamas studijų dalyko galutinis įvertinimas po perlaikyto
egzamino.
5. Pažangumo eilė – tai pagal vertinamojo laikotarpio studentų studijų rezultatus ir šiame
Apraše numatytus studijų pasiekimų vertinimo kriterijus VDA akademinėje informacinėje sistemoje
generuojama studentų eilė.
6. Gerai besimokančiu laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų
programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų
lygmenį.
7. 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
8. Studentų pažangumo eilė sudaroma ir rotacija vykdoma pasibaigus vertinamajam
laikotarpiui kiekvienais bakalauro ir vientisųjų studijų metais, išskyrus baigiamuosius. Studentai,
vertinamuoju laikotarpiu esantys akademinėse atostogose rotacijoje nedalyvauja.
9. Studentas, kurio pirmosios pakopos ir vientisosios studijos yra valstybės finansuojamos,
pasibaigus vertinamajam laikotarpiui išlaiko valstybės finansavimą studijoms, jeigu jo studijų
pasiekimai atitinka gerai besimokančio studento studijų pasiekimų kriterijus.
10. Studento vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmuo yra nustatomas ne vėliau kaip
iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.
11. Puikų vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų lygmenį pasiekusiu laikomas studentas,
kurio ne mažiau kaip 4/5 (80 proc.) studijų dalykų įvertinimų yra puikaus lygmens (9; 10) ir ne daugiau
kaip 1/5 (20 proc.) – ne mažiau kaip tipinio lygmens (7; 8). Tipinį studijų pasiekimų lygmenį pasiekusiu
laikomas studentas, kurio ne mažiau kaip 3/4 (75 proc.) įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, ne

daugiau kaip 1/5 (20 proc.) – slenkstinio lygmens (5;6). Slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį pasiekusiu
laikomas studentas, kurio daugiau kaip 1/5 (daugiau kaip 20 proc.) dalykų įvertinimų yra slenkstinio
lygmens (5;6).
12. Studentas, kuris turi akademinių skolų arba kurio studijų pasiekimai atitinka slenkstinį
pasiekimų lygmenį, netenka valstybės finansavimo studijoms, išskyrus 18 punkte numatytą atvejį.
13. Jeigu studijų dalyko studijų laikotarpis nesutampa su vertinamuoju laikotarpiu (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
vyksta studijų pasiekimų vertinimas.
14. Studentai, grįžę po akademinių atostogų ar dalinių studijų yra įtraukiami į rotaciją pagal jų
paskutinio vertinamojo laikotarpio rezultatus.
15. Rotacija vyksta tarp tos pačios studijų krypties (programos), tame pačiame kurse ir pagal
tokią pačią studijų formą studijuojančių studentų.
16. 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 programoje (kryptyje), tame
pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantis
studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.
17. Jeigu atsilaisvinusių valstybės finansuojamų studijų vietų yra mažiau negu į jas
pretenduojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi kriterijus, perkeliamas tas studentas, kurio
paskutiniojo semestro vidurkis yra aukščiausias. Jeigu pažymių vidurkiai dar kartą sutampa, žiūrima į
ankstesnių semestrų vidurkius, dar sutapus – į stojimo į Akademiją rezultatus.
18. Jeigu pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų atitinkamos studijų programos ir/arba
krypties bei 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.
19. Jei studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių,
dėl jo studijų rezultatų sprendžia Rektoriaus įsakymu sudaryta rotacijos vykdymo komisija.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Visais šiame Apraše nenumatytais atvejais sprendimus priima Rektoriaus įsakymu paskirta
rotacijos vykdymo komisija.

