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ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokesčio už studijas nuolaidų
ir stipendijų skyrimo tvarka įstojusiems 2019 m.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 Bakalauro, tarptautinės magistrantūros, vadovų magistratūros ir doktorantūros studijų studentams, gali
būti skiriama ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – ISM) mokesčio už studijas nuolaida arba
stipendija. Mokesčio už studijas nuolaidos ir stipendijos skiriamos iš ISM universiteto ir VšĮ ISM Fondas
sukauptų lėšų.
1.2 Studentui gali būti skiriama tik viena mokesčio už studijas nuolaida arba stipendija (nuolaidos ir
stipendijos nesumuojamos, išskyrus šios tvarkos 2.1 punkte nustatytą atvejį).
1.3 Šioje tvarkoje neaptartos bakalauro, tarptautinės magistratūros, vadovų magistrantūros ir doktorantūros
studijų mokesčio nuolaidos išimties tvarka gali būti skiriamos studijų arba priėmimo komisijos
sprendimu.
1.4 Ši ISM mokesčio už studijas nuolaidų ir stipendijų skyrimo tvarka galioja studentams, į ISM įstojusiems
2018 metais.
1.5 ISM mokesčio už studijas nuolaidos ir stipendijos gali būti prarandamos šiais atvejais:
1.5.1 Dėl etikos pažeidimų;
1.5.2 Dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 78 straipsnio 4-oje dalyje nustatytų gero
mokymosi kriterijų neatitikimo;
1.5.3 Dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo.
II. STUDIJŲ MOKESČIO NUOLAIDOS IR STIPENDIJOS BAKALAURO STUDIJŲ STUDENTAMS IŠ
EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ
100 Talentų stipendija
2.1 Bakalauro studijų studentams, kurių stojamasis konkursinis balas ISM išankstinio priėmimo metu yra
9,2 ir didesnis, o bendrojo priėmimo metu yra 9,4 ir didesnis, mokestis už studijas gali būti pilnai
apmokamas:
2.1.1 100 Talentų stipendijos ir valstybės studijų stipendijos lėšomis;
2.1.2 100 Talentų stipendijos lėšomis.
2.2 100 Talentų stipendija yra skiriama priėmimo metu atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti,
brandos valstybinių egzaminų rezultatus ir aktyvią, visuomenišką veiklą.
2.3 100 Talentų stipendijos skyrimas nutraukiamas, kai studentas po vertinamojo laikotarpio (vienerių
studijų metų) neatitinka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme nustatytų gero mokymosi
kriterijų. Studentas netekęs 100 Talentų stipendijos už studijas turi mokėti ISM nustatytą studijų
kainą.
2.4 Valstybės studijų stipendijos netekimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta
Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarka.
ISM studijų stipendija
2.5 Bakalauro studijų studentams, kurių stojamasis konkursinis balas yra 8,2 ir didesnis, semestro
studijų kainos dalis ISM priėmimo komisijos sprendimu gali būti apmokama ISM studijų stipendijos
lėšomis. ISM studijų stipendijos dydis yra 1200 EUR/metams. ISM studijų stipendija yra skiriama
priėmimo metu atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti, brandos valstybinių egzaminų
rezultatus ir aktyvią, visuomenišką veiklą.
2.6 ISM studijų stipendijos skyrimas nutraukiamas, kai studentas po vertinamojo laikotarpio (vienerių
studijų metų) neatitinka Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme nustatytų gero mokymosi
kriterijų. Studentas netekęs ISM studijų stipendijos už studijas turi mokėti ISM nustatytą studijų kainą.
ISM socialinė-skatinamoji stipendija
2.7 Bakalauro studijų studentams, stojantiems į pirmą kursą gali būti suteikiama ISM socialinėskatinamoji stipendija. Ši stipendija skiriama jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų. Stipendijos dydis
yra lygus ISM nustatytai studijų kainai. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui. Skiriant
stipendiją atsižvelgiama į šeimos finansinę padėtį, visuomeninę veiklą bei mokymosi rezultatus.
2.8 ISM socialinės-skatinamosios stipendijos skyrimas nutraukiamas:
2.8.1 Kai studentas po vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) neatitinka Mokslo ir studijų
įstatyme nustatytų gero mokymosi kriterijų;
2.8.2 Pasikeitus šeimos socialinei padėčiai;
2.8.3 Praradus studento statusą;
2.8.4 Išėjus akademinių atostogų.
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2.9 Studentas netekęs ISM socialinės-skatinamosios už studijas turi mokėti ISM nustatytą studijų kainą.
2.10 ISM socialinės-skatinamosios stipendijos skyrimą reglamentuoja ISM Fondo skatinamųjų stipendijų
skyrimo nuostatai.
ISM pasiekimų stipendija
2.9 Už veiklas ir pasiekimus, garsinančius ISM vardą ir teikiančius naudą ISM bendruomenei, studentas
gali būti paskatintas vienkartine ISM pasiekimų stipendija, kurią skiria VšĮ ISM Fondas.
2.10 ISM pasiekimų stipendijos skyrimą reglamentuoja ISM pasiekimų stipendijų skyrimo tvarka.
III. STUDIJŲ MOKESČIO NUOLAIDOS IR STIPENDIJOS TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ
STUDENTAMS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ
ISM Absolvento nuolaida
3.1 ISM bakalauro studijų absolventams stojantiems į Tarptautinės magistrantūros studijas suteikiama
ISM absolvento nuolaida. ISM absolvento studijų nuolaidos dydis yra 30 proc. mokamos studijų
kainos.
3.2 Papildomų studijų paslaugų kainai ISM Absolvento nuolaida netaikoma.
Valstybės studijų stipendija
3.3 Tarptautinės magistratūros studijų studentams, įstojusiems į universitetą aukščiausiais konkursiniais
balais, ISM priėmimo komisijos sprendimu, gali būti paskirta valstybės studijų stipendija.
Nuolaida įmonių-mecenatų darbuotojams
3.4 Įmonių-mecenatų darbuotojams skiriama 15% nuolaida studijų kainai. Nuolaida skiriama stojimo
metu visam studijų laikotarpiui. Ji taikoma tuo atveju, jeigu įmonė 2017-2018 akademiniais metais
skyrė paramą ISM Fondui pinigais, paslaugomis ar daiktais, kurių vertė yra 2000€ ir daugiau.
Nuolaidos skyrimas įmonių-mecenatų darbuotojams yra nutraukiamas studentui išėjus akademinių
atostogų.
3.5 Papildomų studijų paslaugų kainai nuolaida įmonių-mecenatų darbuotojams netaikoma.
ISM pasiekimų stipendija
3.6 Už veiklas ir pasiekimus, garsinančius ISM vardą ir teikiančius naudą ISM bendruomenei, studentas
gali būti paskatintas vienkartine pasiekimų stipendija, kurią skiria VšĮ ISM Fondas.
3.7 ISM pasiekimų stipendijos skyrimą reglamentuoja ISM pasiekimų stipendijų skyrimo tvarka.
IV. STUDIJŲ MOKESČIO NUOLAIDOS IR STIPENDIJOS NE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ BAKALAURO
IR TARPTAUTINĖS MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ STUDENTAMS
Studijų mokesčio nuolaida
4.1 Bakalauro ir tarptautinės magistrantūros studijų studentams ne iš Europos sąjungos šalių, įstojusiems
aukščiausiu konkursiniu balu, ISM priėmimo komisijos sprendimu, gali būti skiriamos studijų mokesčio
nuolaidos, padengiančios 10–50 proc. studento mokamos studijų kainos. Studijų mokesčio nuolaidos
skyrimas priėmimo komisijos sprendimu gali būti nutraukiamas:
4.1.1
Kai studentas po vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) turi akademinių skolų;
4.1.2
Išėjus akademinių atostogų.
Papildomos nuolaidos
4.2 Studentai iš užsienio šalių, gaunantys Švietimo mainų paramos fondo skiriamą paramą, gali papildomai
gauti 10 proc. nuolaidą studijų kainai.
4.3 Agentų, su kuriais ISM yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, surastiems studentams gali būti
taikoma 10 proc. nuolaida studijų kainai.
ISM pasiekimų stipendija
4.4 Už veiklas ir pasiekimus, garsinančius ISM vardą ir teikiančius naudą ISM bendruomenei, studentas gali
būti paskatintas vienkartine pasiekimų stipendija, kurią skiria VšĮ ISM Fondas.
4.5 ISM pasiekimų stipendijos skyrimą reglamentuoja ISM pasiekimų stipendijų skyrimo tvarka.
V. STUDIJŲ MOKESČIO NUOLAIDOS ISM VADOVŲ MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ STUDENTAMS
5.1 Įmonės, kuri deleguoja daugiau nei 4 darbuotojus vieno semestro metu, darbuotojams taikoma 10
proc. nuolaida einamojo semestro metu. Nuolaida galioja vienam semestrui. Jeigu deleguojami
daugiau nei 7 darbuotojai, nuolaidos dydis gali būti iki 20 proc.
5.2 ISM Vadybos vadovų magistrantūros studijų alumnams, tęsiantiems studijas atskiruose moduliuose,
taikoma 30 proc. nuolaida. ISM bakalauro ir tarptautinės magistrantūros studijų alumnams,
tęsiantiems studijas Vadybos vadovų magistrantūroje, taikoma 15 proc. nuolaida.
5.3 Magistrantams, baigusiems 3 modulius ir tęsiantiems studijas, 4–to ir kitų pasirinktų modulių
studijoms taikoma 10 proc. nuolaida. Nuolaida negalioja baigiamojo darbo moduliui.
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5.4 Įmonių-mecenatų darbuotojams skiriama 15% nuolaida studijų kainai. Nuolaida skiriama stojimo metu
visam studijų laikotarpiui. Ji taikoma tuo atveju, jeigu įmonė 2017-2018 akademiniais metais skyrė
paramą ISM Fondui pinigais, paslaugomis ar daiktais, kurių vertė yra 2000€ ir daugiau. Nuolaidos
skyrimas įmonių-mecenatų darbuotojams yra nutraukiamas studentui išėjus akademinių atostogų.
Papildomų studijų paslaugų kainai nuolaida įmonių-mecenatų darbuotojams netaikoma.
VI. STUDIJŲ MOKESČIO NUOLAIDOS ISM VADOVŲ MAGISTRANTŪROS (MBA) STUDIJŲ STUDENTAMS
6.1 Įmonėms, kurios deleguoja 3 ir daugiau darbuotojus, darbuotojams taikoma 5 proc. Nuolaida galioja
visoms studijoms.
6.2 ISM bakalauro ir tarptautinės magistrantūros, vadovų magistrantūros (MM) (baigusiems visą vadovų
magistrantūros programą) studijų alumnams, tęsiantiems studijas Vadovų magistrantūros MBA
programoje, taikoma 5 proc. nuolaida.
VII. STUDIJŲ MOKESČIO NUOLAIDOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ STUDENTAMS
7.1 Doktorantūros studijų studentams, kurie yra ISM bakalauro, tarptautinės magistrantūros arba vadovų
magistrantūros studijų absolventai už lojalumą ISM bendruomenei yra suteikiama ISM absolvento
studijų nuolaida. ISM absolvento studijų nuolaidos dydis yra 30 proc. mokamos studijų kainos.
7.2 Studentams iš aukštojo mokslo institucijų, su kuriomis ISM yra pasirašęs institucinio bendradarbiavimo
sutartis, studijuojantiems doktorantūros studijų programose studento arba klausytojo statusu gali būti
taikomos specialios nuolaidos, tvirtinamos rektoriaus įsakymu.
7.3 Aukštą konkursinį balą priėmimo metu gavusiems doktorantams skiriama iki 50 proc. dydžio studijų
nuolaida:
7.3.1
Kandidatams priėmimo į doktorantūros studijas metu surinkusiems 8,0 – 9,0 konkursinį balą
yra skiriama 30 proc. nuolaida;
7.3.2 Kandidatams priėmimo į doktorantūros studijas metu surinkusiems 9,1 - 10 konkursinį balą yra
skiriama 50 proc. nuolaida.
7.4 Kandidatams į ISM doktorantūros studijas taikoma 30 proc. nuolaida doktorantūros studijų dalykų
kainai.

