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ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokesčio už studijas nuolaidų
skyrimo tvarka iki 2011

1. Bakalauro studijos
1.1.

Pažangiems, neturintiems nuobaudų bakalauro studijose studijuojantiesiems gali būti taikomos ISM
studijų mokesčio nuolaidos. Studijų mokesčio nuolaidos skiriamos iš ISM tam tikslui sukauptų lėšų,
kurios formuojamos iš ISM studijuojančiųjų studijų mokesčio, ISM partnerių ir kitų rėmėjų tikslinių
lėšų.

1.2.

Bakalauro studijose studijuojantiesiems gali būti suteiktos šių tipų ISM studijų mokesčio nuolaidos:
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Už akademinius studijų rezultatus:
• Studijų krepšelio nuolaida;
• Akademinio pažangumo nuolaida;
• Trečiųjų šalių nuolaida;
Už lojalumą ISM bendruomenei:
• ISM absolvento nuolaida;
• ISM šeimos nuolaida;
• ISM partnerio nuolaida;
Už veiklas ir pasiekimus, pozityviai garsinančius ISM vardą ir teikiančius naudą ISM
bendruomenei
• Pasiekimų nuolaida.

Nuolaidos suteikiamos Priėmimo komisijos pirmajam studijų semestrui, o kitiems studijų semestrams
Studijų komisijos sprendimu ir tvirtinamos ISM Rektoriaus įsakymu.
1.3. [ISM rektoriaus 2012-01-19 įsakymu Nr.: 01-07-03 patvirtinta redakcija] Studijuojantiesiems gali
būti taikomos šios ISM studijų mokesčio nuolaidos:

1.4.

1.3.1.

Studijų krepšelio nuolaida;

1.3.2.

[ISM rektoriaus 2012-01-19 įsakymu Nr.: 01-07-03 patvirtinta redakcija] Akademinio
pažangumo nuolaida, arba trečiųjų šalių nuolaida, arba vieno tipo nuolaida už lojalumą ISM
bendruomenei, arba pasiekimų nuolaida.

Bendrieji mokėtinos semestro studijų įmokos skaičiavimo principai:
1.4.1. Įstojusiems 2011 m.:
Iš semestro studijų kainos atimama norminė studijų kaina (tik studijuojantiems valstybės
finansuojamose studijose), nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už lojalumą ISM
bendruomenei.
1.4.2.

Įstojusiems 2010 m.:
Iš semestro studijų kainos atimama norminė studijų kaina (tik studijuojantiems valstybės
finansuojamose studijose), nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už lojalumą ISM
bendruomenei, tuomet nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už akademinius studijų
rezultatus ir nuo gautos sumos skaičiuojama pasiekimų nuolaida.

1.4.3.

Įstojusiems 2009 m. ir anksčiau:
Nuo semestro studijų kainos pritaikoma akademinio pažangumo nuolaida, tuomet iš gautos
sumos atimama norminė studijų kaina (tik studijuojantiems valstybės finansuojamose
studijose), nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už lojalumą ISM bendruomenei, tuomet
nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už akademinius rezultatus ir nuo gautos sumos
skaičiuojama pasiekimų nuolaida.

1.4.4.

Pritaikytų ISM skirtų nuolaidų ir valstybės finansavimo suma negali viršyti mokesčio už
studijas.

1.4.5.

[ISM rektoriaus 2012-01-19 įsakymu Nr.: 01-07-03 patvirtinta redakcija] Studentui gali
būti pritaikyta tik viena (didžiausia) 1.3.2 punkte išvardinta nuolaida.

1.5.

Studentui, įstojusiam į universitetą 2011 metais, kurio stojamasis konkursinis balas, pastarojo
skaičiavimo tvarka aprašyta ISM priėmimo taisyklėse, ne mažesnis nei 20,00 ir gaunantis studijų
krepšelį, suteikiama studijų mokesčio nuolaida, vadinama studijų krepšelio nuolaida, kuri yra lygi
studento semestro studijų kainos ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos semestro norminės
kainos (kuri yra lygi pusei metinės norminės kainos) skirtumui. Šios nuolaidos nėra perskirstomos
kas semestrą. Studentas netenka studijų krepšelio nuolaidos, jei praranda studijų krepšelį Lietuvos
Respublikos teisės aktų ir Studijų sutartyje numatytais pagrindais. Apie gautas ISM studijų mokesčio
nuolaidas kviečiamasis studijuoti asmuo informuojamas priėmimo taisyklėse nustatytais terminais ir
tvarka. ISM studentui, perstojančiam į universitetą 2011 m. ir ketinančiam studijuoti 2011-2012
akademiniais metais pagal studijų programą aukštesniame nei pirmas studijų kursas, studijų krepšelio
nuolaida netaikoma.

1.6.

Studentams, įstojusiems į universitetą 2010 metais, sudaroma bendra visų studijų programų
konkursinė eilė.
1.6.1. Studentai, kurių stojamasis konkursinis balas ne mažesnis nei 20,5, gauna studijų mokesčio
nuolaidą, vadinamąją studijų krepšelio nuolaidą, kuri yra lygi studento semestro studijų
kainos ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos semestro norminės kainos (kuri yra lygi
pusei metinės norminės kainos) skirtumui. Šios nuolaidos nėra perskirstomos kas semestrą.
Studentas netenka studijų krepšelio nuolaidos, jei praranda studijų krepšelį Lietuvos
Respublikos teisės aktų ir Studijų sutartyje numatytais pagrindais.
1.6.2. Valstybės finansuojamose ir mokamose vietose studijuojantys studentai gali pretenduoti į
akademinio pažangumo studijų mokesčio nuolaidas. Per semestrą yra skiriama dvidešimt
25% ir dešimt 50% nuolaidų. Akademinio pažangumo nuolaidos yra perskirstomos kas
semestrą.
1.6.3. Jei studentas studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje ir gauna šioje tvarkoje aprašomą
akademinio pažangumo nuolaidą, jo mokėtina suma apskaičiuojama iš visos studijų kainos
atėmus norminę kainą, o po to pritaikant atitinkamą nuolaidą.

1.7.

Studentams, įstojusiems į universitetą 2009 metais, sudaroma bendra visų studijų programų
konkursinė eilė.
1.7.1. Trisdešimt pirmųjų studentų, įstojusių į valstybės finansuojamą vietą (gavusių studijų krepšelį),
gauna studijų mokesčio nuolaidą, vadinamąją studijų krepšelio nuolaidą, kuri yra lygi
studento semestro studijų kainos ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos semestro
norminės kainos (kuri yra lygi pusei metinės norminės kainos) skirtumui. Šios nuolaidos nėra
perskirstomos kas semestrą. Studentas netenka studijų krepšelio nuolaidos, jei praranda
studijų krepšelį Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Studijų sutartyje numatytais pagrindais.
1.7.2. Valstybės finansuojamose ir mokamose vietose studijuojantys studentai gali pretenduoti į
akademinio pažangumo studijų mokesčio nuolaidas. Per semestrą yra skiriama dvidešimt
25% ir dešimt 50% nuolaidų. Akademinio pažangumo nuolaidos yra perskirstomos kas
semestrą.
1.7.3. Jei studentas studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje ir gauna šioje tvarkoje aprašomą
akademinio pažangumo nuolaidą, jo mokėtina suma apskaičiuojama iš visos studijų kainos
atėmus atitinkamą nuolaidą, o po to atėmus norminę kainą.
1.7.4. Įstojusiems į universitetą 2009 metais į aukštesnį nei pirmas kursas (Brandos atestatą
gavusiems 2008 ir ankstesniais metais) taikomos 1.8. šios tvarkos punkte aprašytos
akademinio pažangumo studijų mokesčio nuolaidos, studentai traukiami į studijuojamo kurso
studijų programos akademinio pažangumo nuolaidų eilę. Jei studentas studijuoja valstybės
finansuojamoje vietoje ir gauna akademinio pažangumo nuolaidą, ši nuolaida skaičiuojama
nuo mokėtinos sumos, gautos iš studijų kainos atėmus norminę kainą.

1.8.

Įstojusiems į universitetą iki 2009 metų ir studijuojantiems dieninėse studijose taikomos šios
akademinio pažangumo studijų mokesčio nuolaidos:
1.8.1. Ekonomikos ir politikos programoje - dvidešimčiai geriausiai besimokančių studentų: dvi 75%
nuolaidos, šešios 50% nuolaidos ir dvylika 25% nuolaidų;
1.8.2. Kitose programose - dvylikai kiekvieno kurso kiekvienos studijų programos geriausiai
besimokančių studentų: dvi 75% nuolaidos, keturios 50% nuolaidos ir šešios 25% nuolaidos.
1.8.3. Studentai, kurių semestro vidurkis yra 10, gauna 100% nuolaidą.
1.8.4. Nuolaidas gauna ne daugiau kaip 20% kiekviename kurse ir kiekvienoje programoje
besimokančių studentų.

1.9.

Akademinio pažangumo nuolaida (tvarkos punktai 1.6.2, 1.7.2 ir 1.8.) gali būti skiriama tik visus
studijuojamos ISM programos dalykus atsiskaičiusiems studentams, kurių egzaminų sesijos dalykų
įvertinimai yra teigiami ir dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei:
•
9,5 jei pretenduojama į 75 proc. dydžio nuolaidą;
•
9,0 jei pretenduojama į 50 proc. dydžio nuolaidą;
•
8,5 jei pretenduojama į 25 proc. dydžio nuolaidą;
Nuolaida nėra skiriama, jei studijų dalykas/-ai yra užskaityti iš kitų aukštojo mokslo institucijų, išskyrus
tuos atvejus, kai studentas studijavo pagal suderintą mainų programą.

1.10. Bendrieji akademinio pažangumo nuolaidos skyrimo principai:
1.10.1. Kitam semestrui akademinio pažangumo nuolaidos skiriamos pasibaigus egzaminų sesijai,
Studijų komisijos sprendimu, sudarant nuolaidų eiles pagal praėjusios pagrindinės egzaminų
sesijos rezultatus, t.y. svertinį semestro studijų dalykų įvertinimų vidurkį:
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V – svertinis semestro studijų dalykų įvertinimų vidurkis, skaičiuojamas šimtųjų dalių tikslumu;
n – klausomų studijų dalykų skaičius semestre;
P - galutinis studijų dalyko įvertinimas;
k – studijų dalyko kreditų skaičius.
1.10.2. Esant vienodiems svertiniams semestro įvertinimų vidurkiams, pirmiausia atsižvelgiama į
studentų kiekvieno ankstesnio semestro svertinį įvertinimų vidurkį.
1.10.3. Į akademinio pažangumo nuolaidų eiles nepatenka studentai, kurie atitinkamame semestre
laikė bent vieną pakartotinį atsiskaitymą už studijų dalyką.
1.10.4. Studentams, studijuojantiems pagal individualią studijų programą, akademinio pažangumo
nuolaida neskiriama.
1.10.5. Studentų, studijavusių pagal Tarptautinių studentų mainų programas, studijų rezultatai nėra
įskaičiuojami skirstant ISM studijų mokesčio nuolaidas. Studentams, einamąjį semestrą
dalyvavusiems mainų programoje, studijų rezultatai skaičiuojami pagal paskutinio semestro,
studijuoto ISM, svertinį studijų dalykų įvertinimų vidurkį.
1.10.6. Skirstant akademinio pažangumo studijų mokesčio nuolaidas, papildomai pasirinktų 4-8
semestruose užsienio kalbų studijų rezultatai nėra įskaičiuojami į svertinį semestro studijų
dalykų įvertinimų vidurkį.
1.10.7. Studijuojantieji pretenduoja į tas akademinio pažangumo nuolaidas, kurios skiriamos jo
studijuojamai programai ir kursui (nepriklausomai nuo studijuojančiojo įstojimo metų).
1.11. Tarptautiniams studentams (t.y. ne Europos Sąjungos, ne Europos Ekonominės Erdvės ir ne
Šveicarijos piliečiams), įstojusiems aukščiausiu konkursiniu balu, yra skiriamos šios studijų
mokesčio nuolaidos (trečiųjų šalių nuolaidos):
1.11.1. Studijų mokesčio nuolaida, kuri padengia 100 % studento semestro studijų kainos, skiriama
vienam tarptautiniam studentu;
1.11.2. Studijų mokesčio nuolaidos, kurios padengia 50 % studentų semestro studijų kainos,
skiriamos dviems tarptautiniams studentams.
1.12. Trečiųjų šalių nuolaidos, skiriamos tarptautiniams studentams, yra pratęsiamos, jei atitinkamo
semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 8 (gerai), ir studentas neturi
akademinių skolų bei nuobaudų, apibrėžtų studijų reglamente.
1.13. ISM bakalauro, tarptautinės magistrantūros bei vadovų magistrantūros studijų absolventams,
tęsiantiems studijas ISM bakalauro studijose, yra skiriama ISM absolvento studijų mokesčio
nuolaida bakalauro studijų semestro mokesčiui padengti, kurios dydį kiekvienais metais nustato
universiteto valdyba. Šios studijų mokesčio nuolaidos yra skiriamos pažangiems, t.y. neturintiems
akademinių skolų bei nuobaudų, ISM studentams ir klausytojams. ISM studentas, po semestro
gavęs akademinę skolą ir/arba nuobaudą, Studijų komisijos nutarimu gali netekti absolvento
nuolaidos kitam studijų semestrui.

1.14. Bakalauro studijų studentams ir klausytojams, kurių bent vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, vaikų, įvaikių,
globotinių, brolių, seserų ar sutuoktinių tame pačiame semestre studijuoja ISM bakalauro,
tarptautinės magistrantūros ar vadovų magistrantūros studijose ar yra ISM absolventas, suteikiama
ISM šeimos nuolaida, kurios dydį kiekvienais metais nustato universiteto valdyba. Studijuojantieji,
norėdami gauti ISM šeimos studijų mokesčio nuolaidą, turi pateikti nustatytos formos prašymą kartu
su šeimos ryšį pagrindžiančiais dokumentais:
• santuokos liudijimu;
• gimimo liudijimu (brolių ir seserų giminystės atveju reikia pateikti abiejų asmenų gimimo
liudijimus);
• įvaikinimo/globos dokumentais;
• vardo ir/arba pavardės keitimą liudijančiais dokumentais.
Prašymas pateikiamas studijų skyriuje ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki semestro pradžios, nuo
kurio bus pradėta taikyti nuolaida. Šios studijų mokesčio nuolaidos yra skiriamos pažangiems, t.y.
neturintiems akademinių skolų bei nuobaudų, ISM studentams ir klausytojams. ISM studentas, po
semestro gavęs akademinę skolą ir/arba nuobaudą, Studijų komisijos nutarimu gali netekti ISM
šeimos nuolaidos kitam studijų semestrui.
1.15. Užsienio aukštojo mokslo institucijų, su kuriomis ISM yra pasirašęs tarptautinio institucinio
bendradarbiavimo sutartis, studentams ir absolventams, ketinantiems studijuoti ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete bakalauro studijų programoje studento arba klausytojo statusu taikoma ISM
partnerio studijų mokesčio nuolaida, kurios dydį nustato universiteto valdyba. ISM studentas, po
semestro gavęs akademinę skolą ir/arba nuobaudą, Studijų komisijos nutarimu gali netekti ISM
partnerio nuolaidos kitam studijų semestrui.
1.16. Bakalauro studentai gali pretenduoti į Pasiekimų nuolaidas studijų mokesčiui, kurias gali paskirti
Studijų komisija tokia tvarka:
1.16.1. Pasiekimų nuolaida skiriamos vienam semestrui, rektoriaus įsakymu pažangiems, t.y. tame
semestre neturintiems akademinių skolų bei nuobaudų studentams. Prioritetas teikiamas
studentams, kuriems nebuvo suteikta akademinio pažangumo studijų mokesčio nuolaida
atitinkamą semestrą.
1.16.2. Pasiekimų nuolaida skiriama, priklausomai nuo ISM tam tikslui sukauptų lėšų ir pretendentų
įvertinimo pagal atrankos kriterijus.
1.16.3. Studentai, pretenduojantys į pasiekimų nuolaidas kitam semestrui, turi iki einamojo semestro
pagrindinės egzaminų sesijos pabaigos Studijų skyriuje pateikti patvirtintos formos prašymą
(prašymo forma patalpinta e-mokymo sistemoje) ir atrankos kriterijus patvirtinančius
dokumentus.
1.16.4. Pasiekimų nuolaidos atrankos kriterijai – tai aktyvi veikla ir pasiekimai einamajame semestre:
• respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose ar konkursuose, atstovaujant universitetą;
• ISM bendruomenės renginiuose, projektuose ar konkursuose;
• kultūros ir sporto renginiuose, atstovaujant universitetą;
• rinkodaros grupėje;
• kitose srityse.
1.16.5. Atrankos kriterijus patvirtinantys dokumentai:
• dviejų skirtingų asmenų (ISM administracijos darbuotojų, dėstytojų, ISM SA prezidento,
viceprezidentų ir kt.), kurie yra tiesioginiai veiklų vadovai, koordinatoriai ar vertintojai,
parengtos
rekomendacijos,
pateiktos
užklijuotuose
vokuose,
patvirtintuose
rekomenduojančiojo asmens parašu;
• sertifikatų, pažymėjimų, diplomų, padėkos raštų kopijos;
• straipsnių leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose ir kt. renginiuose bei
minėtų renginių programų kopijos.
1.16.6. Dėl pasiekimų nuolaidų skyrimo ir skiriamos nuolaidos dydžio sprendžia Studijų komisija,
atsižvelgusi į laiku pateiktus studentų prašymus, kartu pateiktus papildomus dokumentus bei
patvirtintą nuolaidų eilę pagal mokymosi rezultatus ir nepanaudotas akademinio pažangumo
nuolaidoms sukauptas lėšas.
1.17. Studijų Komisija peržiūri 1.2. punkte paminėtas studijų mokesčio nuolaidas ir jų skyrimo tvarką po
kiekvieno studijų semestro.
1.18. Kitos (papildomos) studijų mokesčio nuolaidos gali būti skiriamos ISM Rektoriaus įsakymu.

2. Tarptautinės magistrantūros studijos
2.1.

Pažangiems, neturintiems nuobaudų tarptautinėje magistrantūroje studijuojantiesiems gali būti
taikomos ISM studijų mokesčio nuolaidos. Studijų mokesčio nuolaidos skiriamos iš ISM tam tikslui
sukauptų lėšų, kurios formuojamos iš ISM studijuojančiųjų studijų mokesčio, ISM partnerių ir kitų
rėmėjų tikslinių lėšų.

2.2.

Tarptautinėje magistrantūroje studijuojantiesiems gali būti suteiktos šių tipų ISM studijų mokesčio
nuolaidos:
2.2.1. Už akademinius studijų rezultatus:
• Studijų krepšelio nuolaida;
• Akademinio pažangumo nuolaida;
• Trečiųjų šalių nuolaida;
2.2.2. Už lojalumą ISM bendruomenei:
• ISM absolvento nuolaida;
• ISM šeimos nuolaida;
• ISM partnerio nuolaida.
Nuolaidos suteikiamos Priėmimo komisijos pirmajam studijų semestrui, o kitiems studijų semestrams
Studijų komisijos sprendimu ir tvirtinamos ISM Rektoriaus įsakymu.

2.3.

Studijuojantiesiems gali būti taikomi šie ISM studijų mokesčio nuolaidų deriniai:
2.3.1. Studijų krepšelio nuolaida;
2.3.2.

2.4.

Akademinio pažangumo nuolaida arba trečiųjų šalių nuolaida ir vieno tipo nuolaida už
lojalumą ISM bendruomenei.

Bendrieji mokėtinos semestro studijų įmokos skaičiavimo principai:
2.4.1. Įstojusiems 2011 m.:
2.4.2. Iš semestro studijų kainos atimama norminė studijų kaina (tik studijuojantiems valstybės
finansuojamose studijose), nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už lojalumą ISM
bendruomenei.
2.4.3.

Įstojusiems 2010 m.:
Iš semestro studijų kainos atimama norminė studijų kaina (tik studijuojantiems valstybės
finansuojamose studijose), nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už lojalumą ISM
bendruomenei, tuomet nuo gautos sumos skaičiuojama nuolaida už akademinius studijų
rezultatus.

2.4.4.

Pritaikytų ISM skirtų nuolaidų ir valstybės finansavimo suma negali viršyti mokesčio už
studijas.

2.4.5.

Nuolaidos nėra sumuojamos.

2.4.6.

Studijuojantieji pretenduoja į tas akademinio pažangumo nuolaidas, kurios skiriamos jo
studijuojamai programai ir kursui (nepriklausomai nuo studijuojančiojo įstojimo metų).

2.5.

Studentams, nuo 2011 metų stojantiems į atitinkamą tarptautinės magistrantūros studijų programą,
yra sudaroma konkursinė eilė, remiantis ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo taisyklėse
patvirtintu Tarptautinės rinkodaros ir vadybos ir Finansų ekonomikos programų konkursinių eilių
sudarymo principu. Pirmiesiems dvidešimčiai aukščiausią konkursinį balą turinčių studentų,
suteikiama studijų mokesčio nuolaida, vadinamoji studijų krepšelio nuolaida, kuri yra lygi studento
semestro studijų kainos ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos semestro norminės studijų
kainos skirtumui. Šios nuolaidos nėra perskirstomos kas semestrą. Studentas netenka studijų
krepšelio nuolaidos, jeigu praranda studijų krepšelį Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Studijų
sutartyje numatytais pagrindais.

2.6.

Studentams, įstojusiems 2009 ir 2010 metais į atitinkamą magistrantūros studijų programą, stojimo
metu buvo sudaryta konkursinė eilė, remiantis ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo
taisyklėse patvirtintu Tarptautinės rinkodaros ir vadybos ir Finansų ekonomikos programų konkursinių
eilių sudarymo principu. Nuo 2009 m. pirmu numeriu į Tarptautinės vadybos (nuo 2010 –
Tarptautinės rinkodaros ir vadybos) ir Finansų ekonomikos programas įstojusiems studentams
suteikiama studijų mokesčio nuolaida, vadinamoji studijų krepšelio nuolaida, kuri yra lygi studento

semestro studijų kainos ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos semestro norminės studijų
kainos skirtumui. Šios nuolaidos nėra perskirstomos kas semestrą. Studentas netenka studijų
krepšelio nuolaidos, jeigu praranda studijų krepšelį Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Studijų
sutartyje numatytais pagrindais.
2.7.

[ISM rektoriaus 2012-01-19 įsakymu Nr.: 01-07-03 patvirtinta redakcija] ISM bakalauro,
tarptautinės magistrantūros ir/arba vadovų magistrantūros studijų absolventams, tęsiantiems studijas
ISM Tarptautinėje magistrantūroje, yra skiriamos ISM absolvento studijų mokesčio nuolaidos
magistrantūros studijų semestro mokesčiui padengti, kurios dydį kiekvienais metais nustato
universiteto valdyba. Šios studijų mokesčio nuolaidos yra skiriamos pažangiems, t.y. neturintiems
akademinių skolų bei nuobaudų, ISM studentams ir klausytojams. ISM studentas, po semestro gavęs
akademinę skolą ir/arba nuobaudą, Studijų komisijos nutarimu netenka absolvento nuolaidos
likusiam studijų laikotarpiui.

2.8.

Įstojusiems 2010 metais nuo antro semestro kiekvienos programos aukščiausią vidurkį turintis
studentas gauna 50% akademinio pažangumo nuolaidą. Jei dviejų ar daugiau studentų vidurkis
sutampa, žiūrima į prieš tai buvusio semestro vidurkį arba stojimo konkursinį balą. Mokėtina suma
apskaičiuojama iš visos studijų kainos atėmus norminę kainą, o po to atėmus atitinkamą nuolaidą (jei
studentas studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje). Ši akademinio pažangumo nuolaida skiriama
vienam semestrui.
2.8.1. Kitam semestrui akademinio pažangumo nuolaidos skiriamos pasibaigus egzaminų sesijai,
Studijų komisijos sprendimu, sudarant nuolaidų eiles pagal praėjusios pagrindinės egzaminų
sesijos rezultatus, t.y. svertinį semestro studijų dalykų įvertinimų vidurkį:
n
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V – svertinis semestro studijų dalykų įvertinimų vidurkis, skaičiuojamas šimtųjų dalių tikslumu;
n – klausomų studijų dalykų skaičius semestre;
P - galutinis studijų dalyko įvertinimas;
k – studijų dalyko kreditų skaičius.
2.8.2. Į akademinio pažangumo nuolaidų eiles nepatenka studentai, kurie atitinkamame semestre
laikė bent vieną pakartotinį atsiskaitymą už studijų dalyką.
2.8.3. Studentams, studijuojantiems pagal individualią studijų programą, akademinio pažangumo
nuolaida neskiriama.
2.8.4. Studentų, studijavusių pagal Tarptautinių studentų mainų programas, studijų rezultatai nėra
įskaičiuojami skirstant ISM studijų mokesčio nuolaidas. Studentams, einamąjį semestrą
dalyvavusiems mainų programoje, studijų rezultatai skaičiuojami pagal paskutinio semestro,
studijuoto ISM, svertinį studijų dalykų įvertinimų vidurkį.
2.9.

Tarptautiniams studentams (t.y. ne Europos Sąjungos, ne Europos Ekonomines Erdves ir ne
Šveicarijos piliečiams), įstojusiems aukščiausiu konkursiniu balu, yra skiriamos šios studijų mokesčio
nuolaidos (trečiųjų šalių nuolaidos):
2.9.1. Studijų mokesčio nuolaida, kuri padengia 100 % studento semestro studijų kainos, skiriama
vienam tarptautiniam studentu;
2.9.2. Studijų mokesčio nuolaidos, kurios padengia 50 % studentų semestro studijų kainos,
skiriamos dviems tarptautiniams studentams.

2.10. Trečiųjų šalių nuolaidos, skiriamos tarptautiniams studentams, yra pratęsiamos, jei atitinkamo
semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 8 (gerai), ir studentas neturi
akademinių skolų ir nuobaudų, apibrėžtų studijų reglamente.
2.11. Tarptautinės magistrantūros studijų studentams ir klausytojams, kurių bent vienas iš tėvų, vaikų,
brolių, seserų ar sutuoktinių tame pačiame semestre studijuoja ISM bakalauro, tarptautinės
magistrantūros ar vadovų magistrantūros studijose ar yra ISM absolventas, suteikiama ISM šeimos
nuolaida, kurios dydį kiekvienais metais nustato universiteto valdyba. Studijuojantieji, norėdami gauti
ISM šeimos studijų mokesčio nuolaidą, turi pateikti nustatytos formos prašymą kartu su šeimos ryšį
pagrindžiančiais dokumentais:
• santuokos liudijimu;

•
•
•

gimimo liudijimu (brolių ir seserų giminystės atveju reikia pateikti abiejų asmenų gimimo
liudijimus);
įvaikinimo/globos dokumentais;
vardo ir/arba pavardės keitimą liudijančiais dokumentais;

Studijų skyriuje ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki naujo semestro pradžios, nuo kurio bus pradėta
taikyti nuolaida. Šios studijų mokesčio nuolaidos yra skiriamos pažangiems, t.y. neturintiems
akademinių skolų bei nuobaudų, ISM studentams ir klausytojams. ISM studentas, po semestro gavęs
akademinę skolą ir/arba nuobaudą, Studijų komisijos nutarimu netenka ISM šeimos nuolaidos kitam
studijų semestrui.
2.12. Užsienio aukštojo mokslo institucijų, su kuriomis ISM yra pasirašęs tarptautinio institucinio
bendradarbiavimo sutartis, studentams ir absolventams, studijuojantiems ISM Vadybos ir
ekonomikos universitete tarptautinės magistrantūros studijų programoje studento arba klausytojo
statusu taikoma ISM partnerio studijų mokesčio nuolaida, kurios dydį nustato universiteto valdyba.
ISM studentas, po semestro gavęs akademinę skolą ir/arba nuobaudą, Studijų komisijos nutarimu
gali netekti ISM partnerio nuolaidos kitam studijų semestrui.
2.13. Studijų Komisija peržiūri 2.2. punkte paminėtas studijų mokesčio nuolaidas ir jų skyrimo tvarką po
kiekvieno studijų semestro.
2.14. Kitos (papildomos) studijų mokesčio nuolaidos gali būti skiriamos ISM Rektoriaus įsakymu.

3. Vadovų magistrantūros studijos
3.1.

Vadovų magistrantūroje studijuojantiesiems gali būti taikomos ISM studijų mokesčio nuolaidos.
Studijų mokesčio nuolaidos skiriamos iš ISM tam tikslui sukauptų lėšų, kurios formuojamos iš ISM
studijuojančiųjų studijų mokesčio, ISM partnerių ir kitų rėmėjų tikslinių lėšų.

3.2.

Vadovų magistrantūros studentams gali būti suteiktos šių tipų ISM studijų mokesčio nuolaidos:
•
ISM absolvento nuolaida;
•
ISM šeimos nuolaida;
Nuolaidos nesumuojamos. Nuolaidos suteikiamos Priėmimo komisijos sprendimu ir tvirtinamos ISM
Rektoriaus įsakymu.

3.3.

ISM bakalauro, tarptautinės magistrantūros ir vadovų magistrantūros studijų absolventams,
tęsiantiems studijas ISM vadovų magistrantūroje, yra skiriamos ISM absolvento studijų mokesčio
nuolaidos magistrantūros studijų semestro mokesčiui padengti, kurios dydį kiekvienais metais
nustato universiteto valdyba.

3.4.

Vadovų magistrantūros studijų studentams ir klausytojams, kurių bent vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų,
vaikų, įvaikių, globotinių, brolių, seserų ar sutuoktinių tame pačiame semestre studijuoja ISM
bakalauro, tarptautinės magistrantūros ar vadovų magistrantūros studijose ar yra ISM absolventas,
suteikiama ISM šeimos nuolaida, kurios dydį kiekvienais metais nustato universiteto valdyba.
Studijuojantieji, norėdami gauti ISM šeimos studijų mokesčio nuolaidą, turi pateikti nustatytos formos
prašymą kartu su šeimos ryšį pagrindžiančiais dokumentais:
•
santuokos liudijimu;
•
gimimo liudijimu (brolių ir seserų giminystės atveju reikia pateikti abiejų asmenų gimimo
liudijimus);
•
įvaikinimo/globos dokumentais;
•
vardo ir/arba pavardės keitimą liudijančiais dokumentais;
Studijų skyriuje ne vėliau nei likus 10 darbo dienų iki semestro pradžios, nuo kurio bus pradėta taikyti
nuolaida.

3.5.

Studijų Komisija peržiūri 3.2. punkte paminėtas studijų mokesčio nuolaidas ir jų skyrimo tvarką po
kiekvieno studijų semestro.

3.6.

Kitos (papildomos) studijų mokesčio nuolaidos gali būti skiriamos ISM Rektoriaus įsakymu.

