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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ ĮMOKOS SUMAŽINIMO GERIAUSIEMS
VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMIEMS STUDENTAMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto antrosios pakopos studijų įmokos sumažinimo
geriausiems valstybės nefinansuojamiems studentams tvarkos aprašas (toliau – aprašas)
reglamentuoja geriausių Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – Universitetas) studentų
atrankos kriterijus, studijų įmokos sumažinimo ir lėšų įskaitymo tvarką.
2. Pagal aprašą studijų įmoka gali būti sumažinama geriausiems antrosios pakopos studijų
studentams, išskyrus ne Europos Sąjungos šalių studentus, kurių studijos nėra finansuojamos valstybės
bei ES fondų lėšomis ir kurie antrosios pakopos studijas pradėjo ne anksčiau kaip 2014–2015 mokslo
metais.
II SKYRIUS
SUMAŽINTOS STUDIJŲ ĮMOKOS DYDŽIAI, JOS SKYRIMO IR NUTRAUKIMO
TVARKA
3. Studijų įmoka gali būti mažinama geriausiems nuolatinių studijų valstybės
nefinansuojamiems studentams pagal konkursinę eilę:
3.1. ne daugiau kaip dviem kiekvienos studijų programos specializacijos studentams semestro
studijų įmoka gali būti sumažinta 100 proc., jei jų konkursinis balas yra ne mažesnis nei 25 proc. nuo
aukščiausio konkursinio balo konkrečioje studijų programos specializacijoje. Įmokos sumažinimas
100 proc. negali būti taikomas asmenims, pakartotinai studijuojantiems pagal antrosios pakopos
studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto arba
ES fondų lėšomis;
3.2. ne daugiau kaip dviem kiekvienos studijų programos specializacijos studentams semestro
studijų įmoka gali būti sumažinta iki 800,00 Eur;
3.3. ne daugiau kaip trims kiekvienos studijų programos specializacijos studentams semestro
studijų įmoka gali būti sumažinta iki 950,00 Eur.
4. Geriausiais valstybės nefinansuojamais studentais yra laikomi didžiausią konkursinį balą
stojant turėję studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamą konkrečios studijų programos
specializacijos studijų vietą.
5. Antrosios pakopos studijų programų ir specializacijų, kurias studijuojantys studentai galės
pretenduoti į studijų įmokos sumažinimą, sąrašą studijų prorektoriaus teikimu tvirtina rektorius.
6. Studentų, kuriems rekomenduojama sumažinti studijų įmoką, sąrašus, nurodant kiekvienam
studentui sumažintą studijų įmoką, rektoriui teikia Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro
direktorius pasibaigus pirmam priėmimo etapui į Universiteto antrosios pakopos studijas. Studentų
sąrašas gali būti papildytas po antrojo ar papildomo priėmimo etapų. Aukštesniųjų semestrų
studentams, kuriems rekomenduojama tęsti sumažintos studijų įmokos taikymą ir kurie atitinka šio
aprašo 7 punkto reikalavimus, sąrašus rektoriui teikia studijų prorektorius, atsižvelgęs į pasibaigusio
semestro sesijos rezultatus. Teikime nurodoma konkreti kiekvienam studentui sumažinta studijų
įmoka.
7. Teisę į sumažintą studijų įmoką antrajam ir vėlesniems semestrams turi studentai, priimti
studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje ir
pirmojo semestro metu mokėję šiame apraše nustatytą sumažintą studijų įmoką, ir kurių atitinkamo
laikotarpio studijų rezultatų vidurkis, perlaikius egzaminus komisijose, nėra mažesnis daugiau kaip
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20 procentinių punktų už tos pačios studijų programos ir formos to paties kurso studentų atitinkamo
laikotarpio studijų rezultatų bendrą svertinį vidurkį.
8. Studentui yra taikoma sumažinta studijų įmoka iki antrosios pakopos studijų pabaigos,
išskyrus atvejus, kai šis taikymas yra nutraukiamas.
9. Sumažintos studijų įmokos taikymas yra nutraukiamas ir vėlesniais studijų metais nėra
atnaujinamas šiais atvejais:
9.1. kai studentas užima valstybės finansuojamą studijų vietą;
9.2. kai studentas savo noru nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Universiteto jo
iniciatyva;
9.3. kai studentas paliekamas kartoti kursą;
9.4. kai studentas keičia studijų programą ar studijų formą;
9.5. kai studentas nebeatitinka šio aprašo 7 punkte nurodytų reikalavimų;
9.6. studentui pertraukus studijas.
10. Studijų įmokos sumažinimo taikymas yra sustabdomas, kai studentas išeina akademinių
atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų įmoka gali būti sumažinta nuo semestro,
kuriame ji buvo sustabdyta.
11. Nutraukus taikyti konkrečiam studentui paskirtą sumažintą studijų įmoką, kiti studentai į
šią sumažintą įmoką pretenduoti negali.
III SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS
12. Studijų sutartis su priimtuoju į antrosios pakopos pirmo kurso valstybės nefinansuojamą
vietą studentu, kuriam taikoma sumažinta studijų įmoka, sudaroma Stojančiųjų priėmimo ir
informavimo centre.
13. Fakulteto, kuriame studijuoja studentas ir kuriam mažinama studijų įmoka, dekanato
darbuotojai VGTU informacinėje sistemoje suformuoja jam naują mokėjimo dokumentą, kuriame
nurodoma už studijas mokėtina suma. Studentas pagal naujai suformuotą mokėjimo dokumentą už
studijų einamąjį semestrą turi sumokėti ne vėliau kaip iki mokėjimo dokumente nurodyto termino
pabaigos.
IV SKYRIUS
LĖŠŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI
14. Studentas, kuriam buvo sumažinta studijų įmoka, nutraukęs Studijų sutartį ar pašalintas iš
Universiteto pagal šio aprašo 9.2. punktą, turi Universitetui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų
nuo rektoriaus įsakymo dėl studijų nutraukimo grąžinti studijų semestro sąnaudas, sudarančias studijų
kainos, nurodytos Studijų sutartyje, dalį, proporcingą visam mėnesių skaičiui, tenkančiam
laikotarpiui nuo Studijų semestro pradžios iki Studijų sutarties nutraukimo dienos, bet ne daugiu nei
950,00 Eur. Tuo atveju, kai studijuotas laikotarpis buvo ilgesnis kaip trys mėnesiai, studijų sąnaudos
prilyginamos 950,00 Eur. Tuo atveju, kai studijuotas laikotarpis buvo trumpesnis nei vienas mėnuo,
studijų sąnaudas sudaro 1,0 BSI dydžio administravimo sąnaudos.
15. Universitetas sumažintos studijų kainos dalies grąžinti nereikalauja, jeigu studentas studijų
semestrą baigė laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo semestro pradžios raštu
pranešė Universitetui apie Studijų sutarties nutraukimą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Studijų įmoka studentui gali būti sumažinta neatsižvelgiant į kitas jo gaunamas pinigines
išmokas. Studentui, kuriam yra sumažinta studijų įmoka, kitos rūšies VGTU parama nėra skiriama.
17. Šios tvarkos priežiūrą vykdo studijų prorektorius.
18. Ginčai, kylantys dėl studijų įmokos sumažinimo, sprendžiami VGTU teisės aktų nustatyta
tvarka.
19. Visus šiame apraše nenumatytus atvejus nagrinėja ir sprendžia rektorius arba jo įgaliotas
studijų prorektorius.
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