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ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO STUDIJŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – Universitetas) studijų stipendijų administravimo
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato studijų stipendijų studentams, studijuojantiems valstybės
nefinansuojamose studijų vietose, administravimo sąlygas.
1.2. Nuostatai taikomi Universiteto pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų studentams,
priimtiems į Universitetą nuo 2012-2013 m. studijų metų.
1.3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Studijų stipendijų
skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 62-3121).
1.4. Nuostatus ir jų pakeitimus įsakymu tvirtina Universiteto rektorius.
2. TEISĖ Į STUDIJŲ STIPENDIJĄ
2.1. Teisę pretenduoti gauti studijų stipendiją turi asmenys:
2.1.1. priimti studijuoti pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas valstybės
nefinansuojamose studijų vietose ir pagal Švietimo ir mokslo ministerijos tvirtinamą Geriausiai vidurinio
ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą surinkę aukščiausius konkursinius balus;
2.1.2. priimti studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas ir doktorantūroje valstybės
nefinansuojamose studijų vietose, neviršijant Universitetui ar mokslo krypčiai skirto studijų stipendijų
skaičiaus, ir jeigu jų konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje ar konvertuotas į dešimtbalę sistemą
Universiteto nustatyta tvarka yra ne mažesnis nei 8 balai.
3. STUDIJŲ STIPENDIJŲ MOKĖJIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS
3.1. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui
grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.
3.2. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
3.2.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis negu
Universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studentų studijų rezultatų vidurkis;
3.2.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos
nustatyta tvarka;
3.2.3. atsiradus ar paaiškėjus Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 7 punkte
numatytoms aplinkybėms.
3.3. Studentų, kuriems skiriamos studijų stipendijos studijų rezultatai peržiūrimi po 1 studijų metų.
3.4. Apskaičiuojant studento studijų rezultatus naudojamas svertinis studijų rezultatų vidurkis. Jei
skaičiuojant studento semestro vidurkį studentas turės 1 arba daugiau akademinių skolų, studento
atitinkamų semestrų, kuriuose gautos akademinės skolos semestrų vidurkiai prilyginami nuliui (0) balų
[ISM rektoriaus 2013-07-22 įsakymu Nr.: 02-09-2013-15 patvirtinta redakcija]. Rezultatų
palyginimui pirmiausia skaičiuojamas kiekvieno studijų semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis
(SVj), po to išvedamas bendras 1 metų aritmetinis vidurkis (SV1).
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SVj – studento j-ojo semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis,
n – dalykų skaičius semestre,
Pi – semestro i-ojo dalyko galutinis įvertinimas
Ki – semestro i-ojo dalyko kreditų skaičius
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, kur

SV1 – studento 1 metų studijų rezultatų vidurkis,
SVj – studento j-ojo semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis,
s – semestrų, kurių rezultatai įtraukiami į vidurkio skaičiavimą, skaičius.
(Paprastai s=2. Jei studentas yra studijavęs kitame universitete pagal mainų
programas, to semestro studijų rezultatai į vidurkio skaičiavimą neįtraukiami ir
s<2.)
3.5. Jei studentas vienerius studijų metus (2 semestrus iš eilės) studijavo kitame universitete pagal
mainų programas, į vienerių metų studijų rezultatų aritmetinio vidurkio (SV1) skaičiavimą įtraukiami
dviejų iki tol studijuotų semestrų Universitete rezultatai.
3.6. Jeigu studento, kuriam skiriama studijų stipendija, studijavimo laikotarpis nesutampa su studijų
programos vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo, akademinių atostogų ar kitos
priežasties), lyginami studento 1 metų faktinio studijavimo ir pastarųjų 1 metų to kurso svertinis studijų
rezultatų vidurkis.
3.7. Studento studijų rezultatų 1 metų vidurkis lyginamas su analogišku kurso vidurkiu (SSV1). Kursas
– tai tos pačios studijų pakopos (bakalauro), tos pačios programos ir specializacijos, tos pačios studijų
formos Universiteto studentų imtis. Kurso vidurkis skaičiuojamas kaip aritmetinis vidurkis visų to paties
kurso studentų studijų rezultatų 1 metų vidurkių (SV1).
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, kur

SSV1 – bendras kurso studentų studijų rezultatų 1 metų vidurkis,
m – studentų skaičius kurse,
SV1k – k-ojo kurso studento 1 metų studijų rezultatų vidurkis
3.8. Studentų, kuriems skiriamos studijų stipendijos studijų rezultatų vidurkiai lyginami tarp skirtingų
miestų, SSV1.
3.9. Studentas netenka studijų stipendijos, jeigu jo 1 studijų metų rezultatų vidurkis (SV1) yra žemesnis
negu kurso studentų studijų rezultatų 1 metų vidurkis (SSV1).
3.10. Atsiradus ar paaiškėjus Nuostatų 3.2 punkte nurodytai aplinkybei, Universitetas ir studentas,
kuriam skirta studijų stipendija, privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu pranešti Valstybiniam studijų
fondui ir nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, aplinkybę, jos atsiradimo datą ir pagrindą.
4. STUDIJŲ TĘSIMAS VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE STUDIJŲ VIETOSE
4.1. Studijų stipendijos netekęs studentas turi teisę tęsti studijas Universitete valstybės
nefinansuojamoje vietoje, mokėdamas jo priėmimo metais Universiteto nustatytą studijų kainą.
4.2. Studentas, sutinkantis tęsti studijas valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje pasirašo studijų
sutarties priedą apie studijų finansavimo šaltinio pasikeitimą.
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