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I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą ir valstybės nefinansuojamą  vietą Lietuvos 

sveikatos mokslų universitete (toliau – LSMU, Universitetas) tvarka (toliau -  Tvarka) parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009-05-12, Nr. 54-2140), 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. ĮSAK-

1707  “Dėl informacijos, kurios reikia Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumai 

studijoms apskaičiuoti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės   

2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266  „Dėl asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje 

vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės  2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228  „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies 

grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Tvarka reglamentuoja pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programų studentų,: 

2.1. studijuojančių valstybės nefinansuojamoje vietoje,:  

2.1.1. priimtų į LSMU 2008m., pervedimą į laisvas visiškai ar iš dalies valstybės  biudžeto 

lėšomis apmokamas vietas;  

2.1.2. priimtų į LSMU 2009-2010m.m. ir vėliau, pervedimą į visiškai valstybės biudžeto 

lėšomis apmokamas vietas;  

2.2. studijų programos keitimo tvarką: 

2.2.1. studijuojančių LSMU ar kitos Lietuvos universitetinės aukštosios mokyklos 

programos valstybės finansuojamoje vietoje; 

2.2.2. studijuojančių LSMU ar kitos Lietuvos universitetinės aukštosios mokyklos 

programos valstybės nefinansuojamoje vietoje. 

 

 

II. Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančio  studento, pasirašiusio studijų sutartį 

2008m., pervedimas į visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto lėšomis apmokamą vietą toje 

pačioje studijų programoje  

 

3. Studentai, priimti į valstybės nefinansuojamas vietas ir sudarę  su Universitetu studijų sutartis 

2008 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2193, pervedami į visiškai arba iš dalies valstybės biudžeto lėšomis apmokamą 

vietą tokia tvarka: 

3.1. Per naujojo semestro pirmąsias 7 darbo dienas fakultetų dekanatai : 

3.1.1. studijų centrui pateikia preliminarų laisvų valstybės finansuojamų vietų studijų 

 programose skaičių, kuris viešai skelbiamas Universiteto tinklalapyje. Rektorato posėdyje, kuriame  

tvirtinami semestro rezultatai,  šis skaičius gali kisti; 

3.1.2.  vadovaudamiesi 3.2. punkte nurodytais kriterijais, sudaro valstybės nefinansuojamose 



 vietose studijuojančių studentų,  kurie gali pretenduoti užimti laisvą(as) valstybės finansuojamą(as) 

vietą(as), konkursinę eilę;   

3.2. konkursinės eilės kriterijai prioriteto  tvarka: 

3.2.1. visų ankstesnių  semestrų  vidurkis (pirmame semestre – stojamasis konkursini 

 balas); 

3.2.2. paskutinio  semestro vidurkis (pirmame semestre –  stojamasis konkursinis balas); 

3.2.3. stojamasis konkursinis balas (aukštesnių semestrų studentams); 

3.2.4. socialiniai ir kiti  kriterijai;  

3.3.  Fakulteto dekanatas pretendentus užimti laisvą (as) valstybės finansuojamą (as) vietą (as) 

registruotu laišku adresu, nurodytu asmens byloje, arba intraneto el. pašto adresu kviečia per 7 

darbo dienas teikti prašymus užimti laisvas valstybės finansuojamas vietas; 

3.4. Prašymus dalyvauti konkurse valstybės finansuojamoms vietoms užimti taip pat gali teikti 

ir kiti tos programos  to kurso valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys  studentai;  

 3.5. Rektorato posėdyje, kuriame tvirtinami  praėjusio semestro rezultatai, fakulteto dekanas 

 teikia  motyvuotą siūlymą dėl pervedimo į visiškai arba iš  dalies valstybės finansuojamas 

vietas. 

 

 

III. Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojančio  studento, pasirašiusio studijų sutartį  

2009-2010m. m. ir vėliau, pervedimas į visiškai valstybės biudžeto lėšomis apmokamą vietą 

toje pačioje studijų programoje  

 

 

4. Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, pasirašę studijų sutartį 2009-

2010m. m. ir vėliau, gali pretenduoti į visiškai valstybės finansuojamą vietą, kuri atsiranda, kai į 

valstybės finansuojamą vietą priimtas asmuo nutraukia studijas arba yra   pašalinamas Universiteto 

nustatyta tvarka; 

4.1.  Studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje vietoje,  apie studijų sutarties 

nutraukimą privalo informuoti universitetą ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki  naujo semestro 

pradžios. 

5. Atsiradus laisvai (oms) valstybės finansuojamai oms)  vietai (oms) fakulteto dekanato 

teikimu   semestro eigoje  studijų centras  Universiteto  tinklalapyje  viešai paskelbia konkursą jai 

(joms) užimti. 

6. Per 5 darbo dienas   po viešo laisvų valstybės finansuojamų vietų paskelbimo fakulteto  

 dekanatas: 

6.1. vadovaudamasis 6.3. punkte nurodytais kriterijais, sudaro valstybės nefinansuojamose 

vietose studijuojančių studentų,  kurie gali pretenduoti užimti laisvą (as) valstybės finansuojamą 

(as) vietą (as), konkursinę eilę;   

6.2.  registruotu laišku adresu, nurodytu studento  asmens byloje, arba intraneto el. pašto adresu 

pretendentus  užimti laisvą (as) valstybės finansuojamą (as) vietą (as) kviečia per 5 darbo dienas 

teikti prašymus užimti laisvas valstybės finansuojamas vietas; 

6.3. konkursinės eilės kriterijai prioriteto  tvarka: 

6.3.1. visų ankstesnių  semestrų vidurkis (pirmame semestre –  stojamasis konkursini 

 balas); 

6.3.2. paskutinio semestro  vidurkis (pirmame semestre –  stojamasis konkursinis balas); 

6.3.3. stojamasis konkursinis balas (aukštesnių semestrų studentams); 

6.3.4. socialiniai ir kiti kriterijai;  

7. Prašymus dalyvauti konkurse valstybės finansuojamoms vietoms užimti taip pat gali teikti ir 

kiti  tos programos  to kurso valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantys  studentai. 

8. Pervedimas įforminamas rektoriaus įsakymu. 

 

 



 

 

 

IV. Asmenų, keičiančių studijų programą, pervedimas 

 

10. Asmenys, studijuojantys Universiteto ar kitos Lietuvos universitetinės aukštosios  

mokyklos  programos valstybės finansuojamoje vietoje, gali keisti studijų programą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266   “ Dėl asmens, studijuojančio 

valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo  tvarkos aprašo patvirtinimo” 

nustatyta tvarka.  

11. Universitetas gali priimti  valstybės finansuojamoje vietoje studijuojantį asmenį, 

pageidaujantį keisti studijų programą  jei norimoje studijuoti studijų programoje yra neužimta 

vieta  neviršijant  teisės aktuose nustatyto priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano.  

12. Fakulteto dekanatas, gavęs valstybės finansuojamose vietose studijuojančių ir  

pageidaujančių keisti studijų programą prašymus,  sudaro konkursinę eilę atsižvelgiant į studijų 

rezultatus,  stojimo metu  suteiktą prioritetą tai studijų programai, į kurią  pretenduojama pereiti, 

ir konkursinį balą, paskaičiuotą pagal norimos studijų  programos studijų krypčių grupės 

konkursinio balo mokomuosius dalykus;  fakulteto dekanas  rektoriui teikia siūlymą dėl 

pervedimo, laikantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1266 

nustatytų terminų. 

13. Asmenys, studijuojantys LSMU ar kitos Lietuvos universitetinės aukštosios mokyklos 

programos valstybės nefinansuojamose vietose, gali keisti studijų programą, kai: 

13.1. norimoje studijuoti studijų programoje yra laisvų vietų neviršijant Universiteto nustatyto 

tos programos priėmimo plano; 

13.2. neturi akademinių įsiskolinimų;  

13.3. užbaigė bent vieno semestro studijas; 

13.4. jų konkursinis balas, paskaičiuotas pagal norimos studijų programos studijų krypčių 

grupės konkursinio balo mokomuosius dalykus, yra ne mažesnis, negu paskutinio, priimto į tos 

programos  to kurso studijų vietą.  

14. Fakulteto dekanatas, gavęs valstybės nefinansuojamose vietose studijuojančių ir 

pageidaujančių keisti studijų programą prašymus, sudaro konkursinę  eilę atsižvelgdamas į 

studijų rezultatus ir konkursinį balą, paskaičiuotą pagal norimos studijų  programos studijų 

krypčių grupės konkursinio balo mokomuosius dalykus; siūlymą  dėl pervedimo fakulteto 

dekanas  teikia Rektorato posėdyje.  

 

V. Baigiamosios nuostatos 

 

15. Pervedimas įforminamas rektoriaus įsakymu; su studentu pasirašoma nauja studijų sutartis.  

16.  Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijavusį  studentą pervedus į valstybės finansuojamą 

vietą, jo sumokėta einamojo semestro studijų įmoka negrąžinama. 

17. Jeigu pageidaujamos studijų programos kaina yra didesnė už keičiamos studijų programos 

kainą, skirtumą  nuo  semestro, į kurį priimama, studijų pradžios apmoka programą keičiantis 

studentas. 

18. Visi šioje Tvarkoje neaptarti atvejai dekano teikimu svarstomi ir sprendimas priimamas 

rektorato posėdyje. 

19. Tvarka įsigalioja  nuo jos patvirtinimo senate.  

       

 

 

 
Parengė: Prorektoriaus studijoms vadovaujama darbo grupė, kurios sudėtyje visų fakultetų dekanai ir studijų centro 

atstovai 

Suderinta: LSMU juridinės tarnybos atstovas V. Kližentis 


