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PAPILDYMAS 

10. laiku neatliktų ar neigiamai įvertintų tarpinių atsiskaitymų, darbų bei užduočių 

atsiskaitymo sąlygos 

1. Tarpiniai atsiskaitymai yra privalomi. Laikyti egzaminą ar ginti savarankišką darbą 

(projektą) leidžiama tik atlikus ir gavus teigiamus vertinimus už visas dėstytojo pateiktas užduotis ir 

darbus. 

2. Studentai, kurie be pateisinamos priežasties (neatvyko nustatytu laiku  ir neinformavo 

raštu dėstytojo) laiku neatliko tarpinių atsiskaitymų, darbų bei užduočių ar gavo už juos  neigiamus 

įvertinimus, priimami atsiskaityti iki semestro egzaminų sesijos pradžios. Pakartotinai atsiskaityti 

leidžiama ne daugiau kaip 2 kartus. 

3. Studentams, kurie laiku neatsiskaitė tarpinių atsiskaitymų, neatliko užduočių bei darbų su 

pateisinama priežastimi (studentas, negalėdamas atvykti į tarpinį atsiskaitymą nustatytu laiku, 

privalo iš anksto raštu informuoti dėstytoją), dalyko žiniaraštyje fiksuojamas papildomo 

atsiskaitymo   teigiamas arba neigiamas įvertinimas. 

4. Studentams, kurie laiku neatsiskaitė tarpinių atsiskaitymų, neatliko darbų ir užduočių be 

pateisinamos priežasties arba gavo neigiamus tarpinių atsiskaitymų įvertinimus, atsiskaičius   ir 

gavus teigiamą tarpinį įvertinimą,  skaičiuojamas buvusio ir perlaikyto tarpinio įvertinimo 

aritmetinis vidurkis. Jei studentui, atlikus darbą bei užduotį ar gavus tarpinio atsiskaitymo teigiamą 

įvertinimą, skaičiuojant aritmetinį vidurkį įvertinimas gaunamas neigiamas balas, žiniaraštyje 

rašomas įvertinimas 5 (silpnai).  

Pvz.:  

• studento kontrolinio darbo įvertinimas rašant nustatytu laiku yra 3 (nepatenkinamai). 

Studentas ateina perrašyti pirmą kartą kontrolinio darbo ir studento žinios įvertinamos 4 

(nepatenkinamai). Studentas ateina perrašyti antrą kartą – žinios įvertinamos 6 

(patenkinamai). Žiniaraštyje dėstytojas fiksuoja [ (3+4+6)/3=4] 5 (silpnai). 

• studento kontrolinio darbo įvertinimas rašant nustatytu laiku yra 4 (nepatenkinamai). 

Studentas ateina perrašyti pirmą kartą kontrolinio darbo ir studento žinios įvertinamos 8 

(gerai). Žiniaraštyje dėstytojas fiksuoja [(4+8)/2=6] 6 (patenkinamai). 

5. Studijų dalyko žiniaraštyje fiksuojami visų tarpinių atsiskaitymų, darbų bei užduočių teigiami 

(gauti atsiskaitant pirmą kartą  arba apskaičiuoti pagal   pavyzdžius 4 punkte)  ir neigiami 

įvertinimai   (gauti iš karto ir neperlaikyti  arba kai   neišeina teigimas balas pagal pavyzdžius 4 

punkte).  Kai yra neigiami tarpiniai vertinimai    - studentas negali laikyti egzamino.  



6. Paskutiniojo semestro skolas studentai gali laikyti iki baigiamosios praktikos pabaigos. 

Pasibaigus terminui, studentui su skolomis neleidžiama rengti baigiamojo darbo. 

7. Perlaikyti egzaminą nemokamai vieną kartą (savarankišką darbą (projektą)) leidžiama: 

- nuolatinių studijų studentams - vieną savaitę po sesijos; 

- ištęstinių studijų studentams – iki laboratorinių   praktinių darbų sesijos pabaigos. 

8. Neįvykdžius 7 punkto sąlygų, studentui leidžiama laikyti egzaminą tik sumokėjus 

nustatyto dydžio įmoką.  

9. Neišlaikius egzamino pagal 7 ir 8 punktų sąlygas, sekantį kartą egzaminas (savarankiškas 

darbas) laikomas prie komisijos sumokėjus nustatyto dydžio įmoką. Komisija sudaroma dekano 

įsakymu, skyriaus vedėjo teikimu. 

10. Praktika baigiama savarankišku darbu. Praktika (vienas iš daugelio dalykų) įvertinama 

paskutinę jos atlikimo dieną. Užpildomas žiniaraštis pagal dalyko vertinimo taisykles. 

11. Studentams, kurie be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaitė už praktiką ar gavo 

neigiamą įvertinimą, praktikos ataskaitos gynimui skiriama 1 savaitė po praktikos (nemokamai). 

Vėliau fiksuojama praktikos skola, kuri laikoma pagal   8 punkte pateiktas sąlygas. 
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