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VILNIAUS UNIVERSITETO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO 

GALUTINIO STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO SEMESTRO METU 

TVARKA 

1. Bendroji dalis 

1.1. Galutinio studijų pasiekimų vertinimo organizavimo semestro metu tvarka (toliau – Tvarka) 

nustato atvejus kai Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (toliau – Fakultetas) svarstomos 

galimybės rengti galutinių studijų pasiekimų vertinimą semestro metu ir apibrėžia tokio vertinimo 

organizavimo procedūrą. Ši Tvarka netaikoma laipsnio nesuteikiančių studijų pasiekimų, trečiosios 

studijų pakopos studijų pasiekimų vertinimui. 

1.2. Tvarkoje naudojamos sąvokos: 

1.2.1. Galutinis studijų pasiekimų vertinimas – galutinio dalyko (modulio) studijų pasiekimų 

vertinimo forma Fakultete yra egzaminas arba įskaita. Egzaminai gali vykti raštu arba raštu ir 

žodžiu. Kompiuteriniu būdu atliekamas vertinimas prilyginamas vertinimui raštu, vertinimas negali 

būti atliekamas nuotoliniu būdu. 

1.2.2. Semestras – studijų programos laikotarpis, neapimantis galutinio studijų pasiekimų vertinimo 

laikotarpio (egzaminų sesijos). 

2. Atvejai, kuriais teikiami prašymai galutinį studijų pasiekimų vertinimą organizuoti semestro 

metu 

2.1. Studijų dalykas (modulis) yra dėstomas intensyviai. 

2.2. Išimtiniais atvejais, kai dalyką įgyvendinantis dėstytojas (-ja) sutinka ir pritaria galutinį studijų 

pasiekimų vertinimą studijuojančiajam / -iajai organizuoti semestrui nesibaigus. 

3. Galutinio studijų pasiekimų vertinimo semestro metu organizavimas 

3.1. Jei studijų dalykas (modulis) yra dėstomas intensyviai, dalyką (modulį) įgyvendinantis 

dėstytojas Fakulteto administracijai pateikia laisvos formos prašymą leisti organizuoti galutinį 

studijų pasiekimų vertinimą semestro metu nurodydamas vertinimo datą ir formą.  

3.2. Jei studijų dalykas (modulis) yra dėstomas įprasta tvarka, studijuojantysis / -čioji Fakulteto 

administracijai pateikia laisvos formos motyvuotą ir pasirašytą prašymą leisti organizuoti galutinį 



studijų pasiekimų vertinimą semestro metu. Prašyme nurodoma vertinimo data ir forma. Prašyme 

turi būti pareikštas dalyką (modulį) įgyvendinančio dėstytojo pritarimas. 

3.3. Prašymai Fakulteto Studijų skyriui pateikiami ne vėliau kaip lapkričio 15 d. rudens semestre ir 

ne vėliau kaip balandžio 15 d. pavasario semestre. Vėliau nei nurodytos datos pateikti prašymai 

nesvarstomi. Prašymus nagrinėja Fakulteto administracijos ir VU SA KF atstovai. Prašymus 

Fakulteto studijų reikalų prodekano teikimu tvirtina Fakulteto dekanas. Atsakymas dėl leidimo 

galutinį studijų pasiekimų vertinimą organizuoti semestro metu pateikiamas per penkias darbo 

dienas nuo prašymo užregistravimo. 

3.4. Galutinis studijų pasiekimų vertinimas semestro metu gali vykti tik kai studentas įvykdė visas 

dalyko (modulio) apraše paskelbtas užduotis.  

3.5. Galutinio studijų pasiekimų vertinimo semestro metu data turi nesutapti su dalyko (modulio) 

paskaitų ar kito kontaktinio darbo su dalyko (modulio) studentais valandomis. Galutinis studijų 

pasiekimų vertinimas semestro metu gali vykti tik dvi paskutines semestro savaites. Galutinio 

studijų pasiekimų vertinimo semestro metu data skelbiama internetiniame Fakulteto tvarkaraštyje. 

3.6. Galutiniam studijų pasiekimų vertinimui semestro metu galioja dalyko (modulio) apraše 

apibrėžti vertinimo kriterijai, taikomi tie patys principai kaip ir galutinio studijų pasiekimų 

vertinimo laikotarpiu (egzaminų sesijos) metu organizuojamiems vertinimams, studijuojantieji, 

gavę neigiamus įvertinimus, turi teisę vienam pakartotiniam pasiekimų įvertinimui perlaikymo 

laikotarpiu. 

3.7. Semestro metu atliktas dalyko (modulio) pasiekimų galutinis įvertinimas atskirai dėstytojo 

darbo krūvio apskaitoje neapskaitomas. 

4. Baigiamosios nuostatos 

4.1. Tvarka įsigalioja nuo 2019 m. pavasario semestro.  

 


