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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO STUDENTŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į UŽ 

STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMĄ, SĄRAŠO SUDARYMO 

LAIKINASIS TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau - Universiteto) pirmosios pakopos studentų, 

turinčių teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą, sąrašo sudarymo laikinasis 

tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato studentų, priimtų į Universitetą įsigaliojus 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) pakeitimo 

įstatymui Nr. XII-2534, priimtam 2016 m. birželio 29 d., studijuojančių valstybės 

nefinansuojamose vietose ir baigusiųjų pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų 

atveju - pusę studijų programos) arba likusius studijų metus (toliau - atitinkami studijų 

laikotarpiai), turinčių teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą, sąrašo (toliau - 

Sąrašo) sudarymo kriterijus ir tvarką, šio sąrašo pateikimą Studijų fondui. 

2. Aprašas parengtas pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo 

įstatymo Nr. XII-2534, priimto 2016 m. birželio 29 d., 79 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, 

80 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 

m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 patvirtinto Už studijas sumokėtos studijų kainos 

kompensavimo tvarkos aprašo. 

3. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama 

studentams, valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems nuo 

praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų metų spalio 15 d. 

4. Aprašas galioja nuo jo patvirtinimo datos iki 2017 m. sausio 1 d. 

 

II. ASMENYS, TURINTYS TEISĘ Į SUMOKĖTOS UŽ STUDIJAS KAINOS 

KOMPENSAVIMĄ 

5. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje 

atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris Sąrašo sudarymo metu neturi akademinių skolų, 

jeigu jo studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už Universiteto atitinkamos studijų programos ir 

formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį. 

6. Studijų rezultatų palyginimas toje pačioje studijų programoje nuolatinėje formoje už 

pirmuosius dvejus studijų metus atliekamas šia tvarka: 

6.1. apskaičiuojami konkrečios studijų programos nuolatinės formos kiekvieno studento 

(nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio) visų 4 semestrų svertiniai studijų rezultatų 

vidurkiai. Skaičiuojant ketvirto semestro studijų rezultatų svertinį vidurkį, imami studijų rezultatai, 

pasiekti rugpjūčio 31 dienai. Jeigu šiai datai studentas turi semestro dalyko studijų akademinę skolą, 

tai šio dalyko studijų rezultatų įvertinimas lygus nuliui; 

6.2. išvedamas kiekvieno studento keturių semestrų studijų rezultatų vidurkis. Jeigu studijų 

kreditų skaičius semestruose skyrėsi, yra skaičiuojamas svertinis vidurkis.  

6.3. studijų programos studentų (nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio) kurso 4 

semestrų studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal visų kurso studentų, spalio 15 dieną esančių 



sąrašuose, studijų rezultatų vidurkį. Kai kurse yra studentų, turinčių akademinių skolų, tai 

skaičiuojant kurso studijų rezultatų vidurkį, laikoma, kad tik to dalyko, kurio studentas turi akademinę 

skolą, baigiamasis įvertinimas lygus nuliui.  

6.4. teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą įgyja tie valstybės nefinansuojamose 

vietose studijuojantys studentai, kurių studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už studijų programos 

nuolatinės formos kurso studijų rezultatų vidurkį. 

7. Studijų rezultatų palyginimas toje pačioje studijų programoje ištęstinėje formoje už pirmąją 

studijų programos pusę atliekamas šia tvarka: 

7.1. apskaičiuojami konkrečios studijų programos ištęstinės formos kiekvieno studento 

(nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio, išskyrus studentus iš užsienio šalių) visų 6 

semestrų svertiniai studijų rezultatų vidurkiai. Skaičiavimams imami studijų rezultatai pasiekti iki 

einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos. Jeigu šiai datai studentas turi semestro dalykų studijų akademinių 

skolų, tai šių dalykų studijų rezultatų įvertinimas lygus nuliui; 

7.2. išvedamas kiekvieno studento šešių semestrų studijų rezultatų vidurkis. Jeigu studijų kreditų 

skaičius semestruose skyrėsi, yra skaičiuojamas svertinis vidurkis;  

7.3. studijų programos studentų (nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio) kurso 

studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal visų kurso studentų, spalio 15 dieną esančių 

sąrašuose, 6 semestrų studijų rezultatų vidurkį. Kai kurse yra studentų, turinčių akademinių skolų, tai 

skaičiuojant kurso studijų rezultatų vidurkį, laikoma, kad tik to dalyko, kurio studentas turi akademinę 

skolą, baigiamasis įvertinimas lygus nuliui;  

7.4. teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą įgyja tie valstybės nefinansuojamose 

vietose studijuojantys studentai, kurių studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už studijų programos 

ištęstinės formos kurso studijų rezultatų vidurkį. 

7.5. Jei dviejų studentų vidurkis vienodas, pirmenybė teikiama studentui, kurio paskutinio 

semestro vidurkis didesnis. Jei lyginami baigusiųjų rezultatai – pirmenybė teikiama studentui, kurio 

baigiamojo darbo įvertinimas vienodas. Jei šie įvertinimai vienodi – atsižvelgiama į studentų 

pasiekimus visuomeninėje veikloje – pirmenybė teikiama daugiau nuveikusiam universiteto 

lygmenyje. 

8. Studijų rezultatų palyginimas toje pačioje studijų programoje nuolatinėje formoje už likusius 

dvejus studijų metus (ištęstinėje formoje - likusią studijų programos dalį) atliekamas šia tvarka: 

8.1. apskaičiuojami konkrečios studijų programos nuolatinės (ištęstinės) formos kiekvieno 

studento (nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio), baigusiojo studijas 5 - 8 semestrų 

(ištęstinėje formoje - 7 - 12 semestrų) svertiniai studijų rezultatų vidurkiai. Skaičiuojant 8 semestro 

(ištęstinėje formoje - 12 semestro) studijų rezultatų vidurkį, įskaitomi ir baigiamųjų atsiskaitymų 

rezultatai; 

8.2. išvedamas kiekvieno studento 5 - 8 semestrų (ištęstinėje formoje - 7 - 12 semestrų) studijų 

rezultatų vidurkis. Jeigu studijų kreditų skaičius semestruose skyrėsi, yra skaičiuojamas svertinis 

vidurkis; 

8.3. studijų programos studentų (nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio, išskyrus 

studentus iš užsienio šalių) kurso 5-8 semestrų (ištęstinėje formoje - 7-12 semestrų) studijų rezultatų 

vidurkis apskaičiuojamas pagal visų studijų programą baigusiųjų studentų studijų rezultatų vidurkį.  

8.4. teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą įgyja tie valstybės nefinansuojamose 

vietose studijuojantys studentai, kurių studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už studijų programos 

nuolatinės (ištęstinės) formos kurso studijų rezultatų vidurkį. 

9. Visi studijų rezultatų vidurkiai yra skaičiuojami tūkstantųjų tikslumu. Yra taikomos 

bendrosios skaičių apvalinimo taisyklės. 



10. Teisės į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą, nepriklausomai nuo studijų rezultatų 

neįgyja: 

10.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų 

programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

10.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų 

programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis  (jie moka už antrąją ir kitas 

studijų programas); 

10.3. užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 

dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės 

erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narių, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, 

turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės 

sutartys ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip. 

III. SĄRAŠO SUDARYMAS IR PATEIKIMAS STUDIJŲ FONDUI 

11. Studijų rezultatų vidurkių skaičiavimą ir palyginimą organizuoja fakultetų dekanai. 

Palyginimo rezultatai aptariami fakulteto dekano potvarkiu iš fakulteto administracijos bei fakulteto 

studentų atstovybės deleguotų atstovų sudarytoje komisijoje. Komisija pagal kiekvieną studijų 

programą ir studijų formą sudaro asmenų, turinčių teisę į sumokėtos už studijas kainos 

kompensavimą, vardinius sąrašus. 

12. Naudojant vardinius Sąrašus visų fakultetų dekanai, kuriuose vykdomos tos pačios krypties 

studijos,  pagal kiekvieną studijų kryptį, kurioje vykdomos studijų programos bendrai nuolatinei ir 

ištęstinei studijų formai sudaro asmenų, turinčių teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą, 

sąrašus eilės tvarka. Asmenys eilės tvarka surašomi juos ranguojant pagal atitinkamo laikotarpio 

studijų rezultatų svertinį vidurkį. Šiuose sąrašuose nurodoma asmens pavardė, asmens kodas, studijų 

programos kodas ir pavadinimas, atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis, elektroninio pašto 

adresas, telefono numeris, atitinkamo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, per atitinkamą studijų 

laikotarpį už studijas sumokėta studijų kaina ar jos dalis. Už asmeninių duomenų (el. pašto adresas, 

telefono numeris) pateikimą ir jų teisingumą atsakingas studentas. Jei tos pačios krypties programų 

studijos vykdomos keliuose fakultetuose, bendrai iš atitinkamų fakultetų studentų sudarytą sąrašą 

pasirašo tų fakultetų dekanai. 

13. Galutinį asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą pagal 

studijų kryptis sudaro Universiteto rektoriaus paskirtas asmuo. Sąrašas sudaromas pagal fakultetų 

dekanų pateiktus sąrašus, sudarytus eilės tvarka ir Studijų fondo pateiktą informaciją apie šio fondo 

valdybos nustatytą kiekvienoje Universiteto studijų kryptyje didžiausią galimą valstybės 

nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti 

kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių.  

14. Galutinis asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašas pagal 

studijų kryptis pateikiamas Studijų fondui. 

 

 


