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P a t v i r t i n ta 

Teisės fakulteto tarybos 

2007-06-15 nutarimu Nr. 55 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETAS 

Žinių vertinimas kaupiamojo balo būdu 

1. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas sistemingam ir objektyviam žinių, kurias studentai sukaupia 

semestro metu studijuodami teisės studijų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykus, vertinimui, 

Teisės fakultete yra taikoma kaupiamojo balo sistema. Šios sistemos taikymas yra privalomas 

studijuojant dalykus, kurių programose yra numatyti seminariniai užsiėmimai. Kitų studijų dalykų 

atžvilgiu kaupiamojo balo sistema gali būti taikoma katedros sprendimu. 

2. Kaupiamasis balas – žinių, sukauptų studijuojant dalyką (ar jo sandą) per tam tikrą semestro dalį, 

tarpinio įvertinimo dalis, kuri sesijos metu yra pridedama prie egzamino rezultatų, siekiant 

apskaičiuoti pažymį, išreiškiantį viso studijų dalyko (ar jo sando) žinių ir specialiųjų kompetencijų 

įsisavinimo lygį. 

3. Studento sukaupto balo dalis turi sudaryti ne mažiau 20 (svertinis koeficientas - 0,2) ir ne daugiau 

50 procentų (svertinis koeficientas – 0,5) galutinio įvertinimo.  

Atsižvelgdama į studijų dalyko (ar jo sando) apimtį kreditais, konkretų kaupiamojo balo lyginamąjį 

svorį (svertinį koeficientą) bei tarpinių įvertinimų kiekį nustato ir į studijų dalyko (ar jo sando) 

kortelę įrašo katedra. Katedrų parengtas studijų dalyko (ar jo sando) korteles tvirtina Studijų 

programų komitetas.  

4. Jei studijuojant studijų dalyką (ar jo sandą) yra numatyti seminariniai užsiėmimai, dieninės studijų 

formos studentai privalo juos lankyti ir atlikti seminaro vadovų pavestas užduotis, skirtas geresniam 

studijuojamo dalyko įsisavinimui. Seminarų lankomumas bei studento darbas jų metu balais nėra 

vertinami, tačiau katedros sprendimu gali būti nustatyta privalomo atsiskaitymo už praleistą 

seminarą tvarka. 

5. Tuo atveju, jei yra nustatyta privalomo atsiskaitymo už praleistus seminarus tvarka, egzaminą 

eilinės sesijos metu leidžiama laikyti tik tiems studentams, kurie katedros nustatyta tvarka yra 

atsiskaitę už visus praleistus seminarus. 

Jei privalomo atsiskaitymo už praleistus seminarus tvarka nėra taikoma, egzaminą eilinės sesijos  

leidžiama laikyti tiems studentams, kurių sukaupto balo dalis ir aktyvumas seminarinių užsiėmimų 

metu atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: 

a. Sukaupto balo dalis sudaro ne mažiau kaip 85 proc. maksimalaus kaupiamojo balo; šiuo atveju 

egzaminą leidžiama laikyti nepriklausomai nuo praleisto seminarinių užsiėmimų skaičiaus; 
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b. Sukaupto balo dalis sudaro 50 – 85 proc. maksimalaus kaupiamojo balo ir yra konstruktyviai 

dalyvauta daugiau kaip pusėje visų seminarinių užsiėmimų; 

c. Sukaupto balo dalis sudaro mažiau kaip 50 proc. maksimalaus kaupiamojo balo, tačiau  studentas 

aktyviai ir konstruktyviai dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 seminarinių užsiėmimų darbe. 

6. Eilinės sesijos metu neleidžiama laikyti egzamino studentui, kuris nėra atsiskaitęs už praleistus 

seminarus ar kurio sukauptos žinios ir aktyvumas seminarinių užsiėmimų metu neatitinka nė vieno 

iš 5 punkte numatytų reikalavimų. Tokiais atvejais studentas turi kartoti dalyko studijas. 

7. Studento žinias ir specialiąsias kompetencijas tarpinio atsiskaitymo ir galutinio atsiskaitymo metu 

vertina į studijų dalyko (ar jo sando) kortelę įrašytas (paskaitas skaitantis) dėstytojas. Paskaitas 

skaitantis dėstytojas turi teisę katedros nustatyta tvarka įtraukti į studentų žinių ir specialiųjų 

kompetencijų tarpinio vertinimo procesą seminarinių užsiėmimų vadovus bei katedros doktorantus.  

Jei studijų dalyko (ar jo sando) kortelėje numatyta, kad auditorinis darbas (paskaitos ir seminarai) 

yra dalinamas keliems dėstytojams, konkretų dėstytoją, atsakingą už studentų žinių ir specialiųjų 

kompetencijų vertinimo proceso organizavimą, paskiria katedros vedėjas.  

8. Visi studijų dalyko (ar jo sando) žinių vertinimai atliekami naudojant dešimties balų sistemą, 

kurioje balai nuo 1 iki 4 reiškia neigiamą įvertinimą, o balai nuo 5 iki 10 - teigiamą.  

9. Į studijų žiniaraštį įrašomas tik pažymys, rodantis galutinį viso studijų dalyko (ar jo sando) žinių 

įsisavinimo lygį. Galutinis pažymys apskaičiuojamas šio dokumento priede nustatyta tvarka. 

Apskaičiuojant galutinį pažymį yra atsižvelgiama tik į teigiamus įvertinimus. 

10. Apskaičiuodamas į žiniaraštį įrašomo pažymio dydį, dėstytojas nėra saistomas aritmetinio 

suapvalinimo taisyklių, t.y. dėstytojas, atsižvelgdamas į studento konstruktyvų darbą seminarų metu 

bei į atsakymo egzamino metu formą ir turinį, turi teisę iki 0,5 balo padidinti arba sumažinti galutinį 

pažymį. 

11. Tarpinio vertinimo rezultatai turi būti studentams paskelbiami katedros skelbimų lentoje bei 

interneto puslapyje ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki eilinės egzaminų sesijos pradžios. 

12. Ginčus dėl tarpinio vertinimo procedūrų pažeidimo bei įvertinimo rezultatų objektyvumo sprendžia 

Katedros vedėjas. Apeliacijos dėl galutinio vertinimo rezultatų paduodamos ir nagrinėjamos 

Egzaminų apeliacinės komisijos nuostatų tvarka. Studentas neturi teisės pateikti apeliacijos, 

grindžiamos vien tuo, kad dėstytojas, apskaičiuodamas galutinį įvertinimą, neatsižvelgė į „po 

kablelio“ esančio skaičiaus dydį.  

13. Kaupiamojo balo sistema taikoma ir tuo atveju, kai studijų dalyko galutinis įvertinimas yra įskaita. 

Įvertinimas „įskaityta“ į studijų žiniaraštį įrašomas, jei studento balų, sukauptų tarpinių vertinimų ir 

galutinio atsiskaitymo metu, suma yra 5 ir daugiau balų. 
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________________ 

Priedas 

Galutinis pažymys apskaičiuojamas pagal formulę: 

GP = [KB x k(1)] + [EB x k(2)] 

GP – galutinis (į žiniaraščius įrašomas) pažymys; 

KB – kaupiamasis balas, kuris gaunamas tarpinių kontrolinių žinių patikrinimo semestro metu 

gautų balų sumą padalinus iš tarpinių žinių patikrinimo skaičiaus; 

EB – egzamino metu gautas balas. 

k(1) – svertinis koeficientas (0,3; 0,4; 0,5), išreiškiantis galutiniame įvertinime sukaupto balo dalį 

(ji turi būti nuo 30 proc. iki 50 proc.); 

k(2) - svertinis koeficientas (0,7; 0,6; 0,5), išreiškiantis galutiniame įvertinime egzamino metu 

gauto balo dalį (ji turi būti nuo 50 proc. iki 70 proc. ). 

Jei kontrolinio patikrinimo metu ar egzamino metu studento žinios įvertinamos 4 ir mažiau balų, 

atitinkamo dėmens reikšmė šioje formulėje yra lygi 0. 

Pirmas pavyzdys: 

Studento žinios dviejų kontrolinių patikrinimų metu buvo įvertintos 6 ir 9, o egzamino metu – 7 

balais. Studijų dalyko (ar jo sando) kortelėje nustatyta, kad kaupiamasis balo dalis sudaro 40 proc., 

o egzamino balo dalis – 60 proc. galutinio įvertinimo. 

KB = 6+9/2=7,5 

GP (galutinis įvertinimas) = (7,5x0,4) + (7x0,6)=3+4,2=7,2 (tačiau priklausomai nuo studento 

konstruktyvaus aktyvumo bei atsakymo egzamino metu dėstytojas gali į žiniaraštį įrašyti 7 arba 8). 

Antras pavyzdys: 

Studento žinios trijų kontrolinių patikrinimų metu buvo įvertintos 6, 4 ir 9, o egzamino metu – 8 

balais. Studijų dalyko (ar jo sando) kortelėje nustatyta, kad kaupiamasis balo dalis ir egzamino balo 

dalis sudaro po 50 proc. galutinio įvertinimo. 

KB = 6+0+9/3=5 

GP (galutinis įvertinimas) = (5x0,5) + (8x0,5)=2,5+4=6,5 (tačiau priklausomai nuo studento 

konstruktyvaus aktyvumo bei atsakymo egzamino metu dėstytojas gali į žiniaraštį įrašyti 6 arba 7). 

Trečias pavyzdys: 

Studento vieno kontrolinio patikrinimo metu buvo įvertintos 7, o egzamino metu – 5 balais. Studijų 

dalyko (ar jo sando) kortelėje nustatyta, kad kaupiamasis balo dalis sudaro 30 proc., o egzamino 

balo dalis - 70 proc. galutinio įvertinimo. 

KB = 7/1=7 

GP (galutinis įvertinimas) = (7x0,3) + (5x0,7)=2,1+3,5=5,6 (tačiau priklausomai nuo studento 

konstruktyvaus aktyvumo bei atsakymo egzamino metu dėstytojas gali į žiniaraštį įrašyti 6 arba 5). 


