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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) užsienio studentų studijų stipendijų 

skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių 

institucijose ir pretenduojančių gauti VDU studijų stipendiją, skirtą asmenims, įgijusiems 

išsilavinimą užsienio šalių institucijose, rūšis, dydžius skyrimo bei mokėjimo tvarką (toliau – 

užsienio studentų studijų stipendija).  

2. Užsienio studentų studijų stipendijos skiriamos konkurso būdu, vadovaujantis rektoriaus 

įsakymu sudarytos Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose, studijų 

stipendijai gauti atrankos komisijos (toliau – atrankos komisijos), tarnybiniu teikimu, adresuotu 

rektoriui. Galutinį sprendimą dėl užsienio studentų studijų stipendijos skyrimo priima rektorius. 

3. Užsienio studentų studijų stipendijos konkursus asmenims, įgijusiems išsilavinimą 

užsienio šalių institucijose, skelbia Tarptautinių ryšių tarnyba. 

 

II. STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI 

 

4. Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose, vieną kartą per studijų 

laikotarpį gali būti skiriamos šių rūšių ir dydžių užsienio studentų studijų stipendijos (toliau – 

visos kartu vadinamos užsienio studentų studijų stipendija): 

4.1. Platininė studijų stipendija – stipendija, kurios dydis yra adekvatus konkrečios studijų 

programos, pagal kurią studijuoja asmuo, visos studijų programos kainai, ji gali būti skiriama tik 

asmenims, stojantiems į antrosios studijų pakopos studijų programas.  

4.2. Auksinė studijų stipendija – stipendija, kurios dydis yra adekvatus konkrečios studijų 

programos, pagal kurią studijuoja asmuo, metinei studijų įmokos kainai, ji gali būti skiriama 

asmenims, stojantiems į pirmosios bei antrosios studijų pakopas ir vientisųjų studijų programas.  

4.3. Sidabrinė studijų stipendija – stipendija, kurios dydis yra adekvatus konkrečios studijų 

programos, pagal kurią studijuoja asmuo, 1/2 metinei studijų įmokos kainai, ji gali būti skiriama 

asmenims, stojantiems į pirmosios bei antrosios studijų pakopas ir vientisųjų studijų programas. 

 



III. STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

5. Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir pretenduojantiems gauti 

užsienio studentų studijų stipendiją, keliami šie reikalavimai: 

5.1. Konkursinis stojamasis balas (pažymių vidurkis) turi būti: 

5.1.1. Platininei studijų stipendijai gauti – 10,00 balų; 

5.1.2. Auksinei studijų stipendijai gauti – ne mažesnis kaip 9,50 balų; 

5.1.3. Sidabrinei studijų stipendijai gauti – ne mažesnis kaip 9,00 balų. 

5.2. Anglų kalbos žinios neturi būti žemesnės nei minimalus IELTS balas 6.0 arba TOEFL-

iBT – 80, arba B2 lygis. 

5.3. Kiti reikalavimai, kurių gali reikalauti atrankos komisija. 

6. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir pretenduojantiems gauti 

užsienio studentų studijų stipendiją, privalo pateikti šiuos dokumentus: 

6.1. oficialius dokumentus (jų kopijas), įrodančius asmens išsilavinimo faktą užsienio šalių 

institucijoje (-ose) bei šio Aprašo 5 punkte nurodytus, reikalavimus atitinkančius ir juos 

pagrindžiančius dokumentus (jų kopijas); 

6.2. 2 (du) rekomendacinius laiškus iš juridinio ir (ar) fizinio asmens, nurodant motyvus 

(pasiekimus), dėl kurių pretendentui turi būti suteikta užsieniečių studijų stipendija; 

6.3. pretendento motyvacinį laišką, kuriame keliami tikslai, susiję su asmenine mokslo 

(karjeros) perspektyva; 

6.4. platininei studijų stipendijai gauti kandidatas turi pateikti dokumentus (jų kopijas), 

įrodančius mokslinės (meninės) produkcijos ir (ar) kitos mokslinės (meninės) veiklos rezultatus; 

6.5. kitus dokumentus, kurių gali reikalauti atrankos komisija. 

7. Visų rūšių užsienio studentų studijų stipendijų skyrimo reikalavimai ir pateikiami 

dokumentai turi neprieštarauti šiam Aprašui, tačiau kiekvienais metais gali būti peržiūrimi 

atrankos komisijos, esant poreikiui, koreguojami, papildomi ar keičiami.  

8. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, paskirtą užsienio studentų studijų 

stipendiją gauna vadovaujantis rektoriaus įsakymu, kai yra priimami studijuoti į  VDU, atitinka 

šiame Apraše nustatytus reikalavimus ir teisės aktų nustatyta tvarka yra gavę leidimą laikinai 

gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijos valstybės narės piliečio leidimą ar 

nuolatinį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.  

9. Visų rūšių užsienio studentų studijų stipendijos skiriamos rektoriaus įsakymu atitinkamai 

atleidžiant nuo mokesčio už studijas ar sumažinant jo kainą. 

10. Studentui, gaunančiam užsienio studentų studijų stipendiją akademinių atostogų metu 

arba kitais atvejais, vadovaujantis VDU vidaus teisės aktais, stipendijos mokėjimas sustabdomas 



ir atnaujinamas mokėti už tą studijų laikotarpį, už kurį paskirta užsienio studentų studijų 

stipendija nebuvo mokėta per akademines atostogas ar kitu atveju. 

11. Studentui gaunančiam auksinę ar platininę studijų stipendiją stipendijos mokėjimas 

nutraukiamas šiais atvejais: 

11.1. per stipendijos skyrimo terminą įgijus akademinį įsiskolinimą; 

11.2. per stipendijos skyrimo terminą paskutinės sesijos vidurkis yra mažesnis kaip 8 

(aštuoni) balai. 

12. Studentui, gaunančiam užsienio studentų studijų stipendiją mokslo metų laikotarpiui, ne 

konkurso tvarka suteikiama gyvenamoji vieta VDU bendrabutyje. 

13. Nesant tinkamų kandidatų, atrankos komisijos sprendimu, užsienio studentų studijų 

stipendijos gali būti neskiriamos. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Studentas, gaunantis užsienio studentų studijų stipendiją, studijų VDU metu, LR įstatymų 

ir (ar) VDU vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, vienu metu turi teisę gauti VDU Studijų ir 

kitų rūšių stipendijas. 

15. Šio Aprašo išimtys tvirtinamos rektoriaus įsakymu.   

 16. Šis Aprašas įsigalioja rektoriui jį patvirtinus įsakymu.  

      


