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ISM mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka studijas
pradėjusiems 2013 metais
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pažangiems, neturintiems nuobaudų ir akademinių skolų bakalauro, tarptautinės magistrantūros
studentams, studijas pradėjusiems I kurse 2013 metais, ir vadovų magistratūros studijų studentams, gali
būti skiriama ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – ISM) mokesčio už studijas nuolaida.
Mokesčio už studijas nuolaida skiriama iš ISM tam tikslui sukauptų lėšų, kurios formuojamos iš ISM
studijuojančiųjų studijų mokesčio, ISM partnerių ir kitų rėmėjų tikslinių lėšų.
1.2. Studijuojantiems studentams gali būti suteiktos šių tipų ISM mokesčio už studijas nuolaidos:
1.2.1. Bakalauro, tarptautinės magistratūros ir vadovų magistratūros studijų studentams už lojalumą ISM
bendruomenei:
ISM absolvento nuolaida;
ISM partnerio nuolaida (taikoma ir klausytojo statusu studijuojantiems, netaikoma vadovų
magistrantūros studijų studentams).
1.2.2. Bakalauro ir tarptautinės magistratūros studijų studentams iš užsienio šalių (išskyrus Europos
Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybes ir Šveicariją) įstojusiems aukščiausiais konkursiniais
balais studijuoti studijų programoje gali būti paskirta studijų mokesčio nuolaida, šių nuostatų 3 skyriuje
nustatyta tvarka.
1.2.3. Studijų stipendiją gaunantiems bakalauro studijų studentams, kurių stojamasis konkursinis balas
atitinkamais metais atitiko ar viršijo 2013 m. ISM priėmimo taisyklėse nustatytą balą šių nuostatų 4 skyriuje
nustatyta tvarka skiriama 100 talentų partnerystės programos stipendija.
1.2.4. Tarptautinės magistratūros studijų studentams iš Lietuvos, įstojusiems aukščiausiais konkursiniais
balais studijuoti studijų programoje gali būti paskirta studijų mokesčio nuolaida, šių nuostatų 5 skyriuje
nustatyta tvarka.
1.3. Studentui gali būti skiriama tik viena (didžiausia iš kelių galimų) mokesčio už studijas nuolaida. Kitos
(papildomos) studijų mokesčio nuolaidos bakalauro, tarptautinės magistratūros ir vadovų magistrantūros
studijų studentams, kurios neaptartos šiuose nuostatuose gali būti skiriamos tik atskiru ISM Rektoriaus
įsakymu.
1.4. Apie skirtas ISM mokesčio už studijas nuolaidas kviečiamasis studijuoti asmuo informuojamas
priėmimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka. Studentus apie jiems skirtas ISM studijų mokesčio
nuolaidas kiekvieną semestrą informuoja Studijų skyriai.
1.5. Už veiklas ir pasiekimus, pozityviai garsinančius ISM vardą ir teikiančius naudą ISM bendruomenei,
Studijuojantysis gali būti paskatintas vienkartine pasiekimų stipendija VŠĮ ISM Fondas nustatyta Aktyvumo
stipendijų studentams administravimo nuostatų nustatyta tvarka.
1.6. ISM mokesčio už studijas nuolaidų skyrimo tvarka studijas pradėjusiems 2013 metais įsigalioja 2013
m. rugsėjo 1 d. Šią tvarką įsakymu tvirtina ISM Rektorius.

2. Lojalumo ISM bendruomenei nuolaidos
ISM absolvento nuolaida
2.1. Tarptautinės magistratūros ir vadovų magistratūros studijų studentams už lojalumą ISM
bendruomenei suteikiama ISM absolvento nuolaida:
2.1.1. tarptautinės magistratūros studentams, kurie yra ISM bakalauro studijų absolventai, suteikiama
nuolaida magistrantūros studijų semestro mokesčiui padengti;
2.1.2. vadovų magistrantūros (Vadybos programos) absolventams suteikiama nuolaida studijuojant kitus,
papildomus vadovų magistrantūros modulius.
2.2. ISM absolvento studijų mokesčio nuolaidos dydis yra 30% studento mokamos studijų kainos.
2.3. Šios studijų mokesčio nuolaidos yra skiriamos pažangiems, t.y. neturintiems akademinių skolų bei
nuobaudų, ISM studentams.
2.4. ISM studentas, po semestro gavęs akademinę skolą arba nuobaudą, Studijų komisijos (vadovų
magistrantūroje – Studijų komiteto) sprendimu netenka absolvento nuolaidos likusiam studijų laikotarpiui.
Šio tipo nuolaidą studentui suteikia Priėmimo komisija. Sprendimas patvirtinamas ISM Rektoriaus
įsakymu.
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ISM partnerio nuolaida
2.5. Užsienio aukštojo mokslo institucijų, su kuriomis ISM yra pasirašęs tarptautinio institucinio
bendradarbiavimo sutartis, studentams ir absolventams, studijuojantiems ISM bakalauro ar tarptautinės
magistrantūros studijų programose studento arba klausytojo statusu taikoma ISM partnerio studijų
mokesčio nuolaida.
2.6. ISM partnerio nuolaidos dydis yra 30% studento ar klausytojo mokamos studijų kainos.
2.7. ISM studentas ar klausytojas, po semestro gavęs akademinę skolą arba nuobaudą, Studijų komisijos
sprendimu gali netekti ISM partnerio nuolaidos likusiam studijų laikotarpiui.

3. Studijų mokesčio nuolaida studentams iš užsienio šalių
3.1. Bakalauro ir tarptautinės magistrantūros studijų studentams iš užsienio šalių (išskyrus Europos
Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybes ir Šveicariją), įstojusiems aukščiausiu konkursiniu balu,
gali būti skiriamos studijų mokesčio nuolaidos, kurios padengia 50-100% studento semestro studijų kainos.
3.2. Studijų mokesčio nuolaidos studentams iš užsienio šalių, yra skiriamos, jei atitinkamo semestro
svertinis studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 8, ir studentas neturi akademinių skolų bei nuobaudų,
apibrėžtų Studijų reglamente.

4. 100 talentų partnerystės programos stipendija
4.1. Studijų stipendiją gaunantiems bakalauro studijų studentams, kurių stojamasis konkursinis balas
(konkursinio balo skaičiavimo tvarka aprašyta ISM priėmimo taisyklėse) 20,2 ir didesnis, įstojusiems į
universitetą 2013 m., studijų kainos dalis, kurios nepadengia studijų stipendija yra apmokama skiriamos 100
talentų partnerystės programos stipendijos lėšomis.
4.2. Studentui, netekusiam studijų stipendijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, likusiam
studijų laikui 100 talentų partnerystės programos stipendija nesuteikiama.
4.3. Semestrui skiriamos 100 talentų partnerystės programos stipendijos dydis negali būti didesnis už
studijų programos semestro kainos ir pusės metinės norminės studijų kainos skirtumą.
4.4. Šios programos dalyviai studijų sutarties pasirašymo metu privalo pateikti ISM Fondui prašymą
pervesti jiems skirtą Stipendiją ISM universitetui.
4.5. Jeigu skiriama 100 talentų partnerystės programos stipendija nepadengia skirtumo tarp studijų
programos semestro kainos ir pusės metinės norminės studijų kainos, likusi studijų kainos dalis šios
programos dalyviams apmokama (padengiama) ISM lėšomis.

5. Studijų mokesčio nuolaida studentams iš Lietuvos
5.1.
Tarptautinės magistrantūros studijų studentams iš Lietuvos, įstojusiems aukščiausiu konkursiniu balu,
gali būti skiriamos studijų mokesčio nuolaidos, kurios padengia 30% studento semestro studijų kainos.
5.2.
Studijų mokesčio nuolaidos studentams iš Lietuvos, yra skiriamos, jei atitinkamo semestro svertinis
studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 8, ir studentas neturi akademinių skolų bei nuobaudų,
apibrėžtų Studijų reglamente.

