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Studijų kainos kompensavimas bei konkursinės eilės studijų kainai kompensuoti kriterijai
ISM Vadybos ir ekonomikos universitete
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai geriausiais rezultatais baigusiems
atitinkamą studijų laikotarpį bei studijuojantiems valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos
studijose (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017-01-01) už studijas sumokėta kaina gali būti valstybės
lėšomis kompensuojama. Geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų, kuriems kompensuojama
studijų kaina (kainos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina), skaičius pagal konkrečią aukštosios
mokyklos studijų kryptį yra atitinkamai proporcingas priėmimo į aukštąją mokyklą tais metais įstojusiųjų į tos
krypties studijų vietas skaičiui. Bendras asmenų, kuriems kompensuojama studijų kaina, skaičius yra ne
didesnis kaip 10 procentų tais studijų metais pirmosios ir antrosios pakopų studijas baigusių asmenų skaičiui.
Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės
nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant
asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:




neturi akademinių skolų;
yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Asmenims, įstojusiems iki 2016-12-31, 2018 m. pirmosios pakopos studijų kaina kompensuojama už visą jų
studijų laikotarpį, baigtą iki 2018-09-30. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius,
už kuriuos studijų kainos kompensacija asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos
asmeniui, baigusiam atitinkamą studijų laikotarpį (pirmuosius dvejus studijų metus ir likusius studijų metus),
atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais studijų kainos kompensacija nebuvo
paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus
studijų metus. Asmenims, įstojusiems po 2017-01-01, studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus
studijų metus.
Studijų kainos kompensavimo procesas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valstybės nefinansuojami studentai sumoka studijų kainą;
Studentai baigia studijų metus;
Aukštoji mokykla sudaro geriausiais rezultatais studijų metus baigusių studentų konkursinę eilę;
Valstybinis studijų fondas nustato, kiek studentų galės gauti studijų kainos kompensaciją ir informuoja
aukštąją mokyklą;
Aukštoji mokykla pateikia studentų kontaktinius duomenis Valstybiniam studijų fondui;
Fondas informuoja studentus, kad kompensacija jiems buvo paskirta;
Studentai pildo prašymą dėl kompensacijos išmokėjimo;
Geriausiais rezultatais baigusiems studentams išmokama kompensacija.

Sudarant Universitete konkursinę eilę studijų kainai kompensuoti, į konkursinę eilę neįtraukiami šie asmenys:




gaunantys ar gavę valstybinį finansavimą, studijų stipendiją už studijų laikotarpį, už kurį vykdomas
kainų kompensavimas;
kompensuojamu laikotarpiu, nemokėję už studijas arba daugiau nei 80 proc. jų studijų mokesčio dengė
trečioji šalis;
užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse
nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės
valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar
kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
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pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau
kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
turintys akademinių skolų;
neįvykdę visų studijų programai atitinkamais studijų metais keliamų reikalavimų;
turintys griežtą papeikimą;
esantys akademinėse atostogose;
nepasiekę puikaus ar tipinio pasiekimų lygmens (svertinis vidurkis ne mažiau nei 7,00);
besimokantys antrojoje pakopoje, tačiau įstoję prieš 2017-01-01;
besimokantys vadovų magistrantūroje nepabaigę 2 modulių;
kuriems dengiama studijų semestro kaina yra mažesnė nei 300 eurų;
gavę jungtinį kvalifikacinį laipsnį;
gavę už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo
tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies
kompensavimo tvarkos aprašo nuostatomis-už studijų laikotarpį, už kurį skirta kompensacija.

Konkursinėje eilėje asmenys išdėstomi pagal studijų kryptį, kiekvienoje kryptyje rūšiuojant asmenis pagal
aukščiausią svertinį vidurkį. Jei toje pačioje kryptyje svertiniai vidurkiai sutampa yra tikrinamas paskutinis
asmens baigtas semestras ir asmuo aukštesniu semestro svertiniu vidurkiu užima aukštesnę vietą
konkursinėje eilėje.
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