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Lietuvos Respublikos    2014-02-28 Nr. S - 17 

Švietimo ir mokslo ministerijai 

 

 

DĖL STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKOS 

 

 

                      2014 m. studijų rezultatų įskaitymo tvarka nacionaliniu mastu reglamentuojama pagal 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 12 d.  įsakymą Nr. ISAK-1603. Pagal šį įsakymą 

beveik visų Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų senatai ar akademinės tarybos yra parengusios 

ir patvirtinusios studijų rezultatų įskaitymo tvarką. 

  Šis įsakymas studentui suteikia galimybę pripažinti savo ankščiau įgytas 

kompetencijas ir žinias kaip ankščiau išklausytus studijų dalykus bei garantuoja galimybę apeliuoti 

aukštosios mokyklos sprendimą dėl studijų rezultatų pripažinimo ar formaliųjų reikalavimų 

vertinimo. Tačiau šiame įsakyme trūksta nurodymo kokia turėtų būti studijų rezultatų pripažinimo 

sąsaja su studijų kaina. 

 Dėl šios sąsajos nebuvimo aukštosios mokyklos Lietuvoje turi laisvę pasirinkti kokią 

nori studijų rezultatų pripažinimo sąsają su studijų kaina. Dalis aukštųjų mokyklų visuomet 

sumažina studijų kainą remiantis tuo kiek dalykų buvo pripažinta ir kiek ECTS kreditų sudaro šiuos 

studijų dalykus. Dalis leidžia sau pasirinkti nurodydamos tik galimybę studijų įmokos sumažinimui 

– šis pasirinkimas priklauso nuo aukštosios mokyklos finansinės padėties ir kitų aplinkybių. Dalis 

tokios praktikos netaiko iš viso. 

 Lietuvos studentų sąjunga mano, kad tokia situacija yra probleminė ir prieštarauja 

pačiam studijų rezultatų įskaitymo tikslui. Studentui, kuris siekia, kad jo ankščiau išklausyti studijų 

dalykai būtų įskaityti yra svarbu tiek žinių ir kompetencijų pripažinimas, tiek studijų įmokos 

sumažinimas. 

 Pilna studijų kaina mokama už pilną studijų programą įskaitant dėstytojų atlyginimus, 

prekes ir paslaugas susijusias su visos studijų programos vykdymu – tą diktuoja studijų krepšelio 

sudėtis, o Konstitucinio teismo sprendimu už studijas mokantys studentai buvo pripažinti 
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lygiateisiais valstybės finansuojamiems taip uždraudžiant jiems taikyti papildomus mokesčius 

susijusius su studijomis. Iš to galima daryti išvadą jog ir valstybės nefinansuojamo studento 

lėšos mokamos už studijas turi tokią pačią ar panašią paskirtį. 

 Vadinasi, aukštosioms mokykloms nesumažinant studijų kainos už įskaitytus studijų 

rezultatus dalis studento mokamų pinigų jo nepasiekia nes jų paskirtis - aprūpinti studijų dalykus 

kuriuos studentas jau yra išklausęs tinkamomis priemonėmis ir formuoti dėstytojo atlyginimą. 

 Dėl to Lietuvos studentų sąjungą siūlo LR Švietimo ir mokslo ministrui pataisyti 

įsakymą Nr. ISAK – 1603 į jį įtraukiant punktą kuris nurodytų jog aukštosios mokyklos privalo sieti 

studijų rezultatų pripažinimą su studijų įmokos mažinimu priklausomai nuo įskaitomų dalykų ECTS 

kreditų apimties. 

 

 

Prezidentas    Paulius Baltokas 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo: Viceprezidentas Andrius Zalitis, Andrius.Zalitis@lss.lt, tel. nr. +37061405120 


