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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vytauto Didžiojo universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja Vytauto Didžiojo universitete (toliau – Universitetas) pirmosios
studijų pakopos ir vientisųjų studijų programose studijuojančių ar studijavusių asmenų faktiškai
sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr.
54-2140), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 "Dėl už studijas
sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 125-6426),
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84 "Dėl už studijas
sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, dokumentų formų ir prašymo išmokėti už studijas
sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo" (Žin., 2010., 143-7360), Vytauto Didžiojo
universiteto Studijų reguliaminu ir kitais studijas reglamentuojančiais teisės aktais, ir galioja tiek kiek
Aprašas neprieštarauja šiems dokumentams ar jų pakeitimams bei papildymams.
3. Aprašas taikomas asmenims, priimtiems į Universitetą įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymui (Žin., 2009, Nr. 54-2140).
II. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMAS
4. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau –
Fondas) ir Universitetas šia tvarka:
4.1. Fondas, administruodamas už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:
4.1.1. planuoja lėšų už studijas sumokėtai kainai kompensuoti poreikį;
4.1.2. nustato Fondui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas)
lėšų dalį, skirtą už studijas sumokėtai kainai kompensuoti (toliau – už studijas sumokėtai kainai
kompensuoti skirta suma), didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų
laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą
skaičių, didžiausią galimą šių asmenų skaičių Universitete ir kiekvienoje Universiteto studijų kryptyje
atskirai;
4.1.3. priima sprendimą dėl sumokėtos už studijas kainos kompensacijos skyrimo;
4.1.4. išmoka už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.
4.2. Universitetas, administruodamas už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:
4.2.1. teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos
kompensavimui administruoti;
4.2.2. sudaro ir teikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį
baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą.
5. Tiek Fondas, tiek Universitetas taip pat atlieka kitas funkcijas, susijusias su sumokėtos už studijas
kainos kompensavimu.
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III. ASMENYS TURINTYS TEISĘ Į UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS
KOMPENSAVIMĄ
6. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių
asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius Universitete
ir atitinkamoje Universiteto studijų kryptyje kasmet yra nustatomas Fondo, atsižvelgiant į
Universiteto pateiktus valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų
laikotarpį baigusių asmenų skaičių, ir skelbiamas viešai.
7. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama valstybės
nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims:
7.1. kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų metų spalio
15 dienos;
7.2. kuriems Aprašo 15 punkte nurodytais atvejais einamaisiais kalendoriniais metais skiriama už
studijas sumokėtos kainos kompensacija.
8. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi per pirmuosius dvejus studijų metus
(ištęstinių studijų atveju – už pirmąją pusę studijų programos) ir (arba) nuo trečiųjų studijų metų iki
pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – už antrąją pusę studijų
programos) faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina
(toliau – už studijas sumokėta kaina), kompensavimą geriausiai pirmuosius dvejus studijų metus
(ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir (arba) likusius studijų metus (toliau – atitinkami
studijų laikotarpiai) baigusieji asmenys, kurie atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo
Universitete valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose (toliau –
valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys).
9. Teisę į faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudžeto lėšomis
kompensavimą turi tie valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys,
kurie patenka į Universiteto sudarytą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį
baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą (toliau – sąrašas).
10. Asmenys, kuriems Universiteto nustatyta tvarka, studijų mokestis atitinkamą studijų laikotarpį
buvo kompensuotas Universiteto lėšomis, neturi teisės prašyti Fondo kompensacijos valstybės
biudžeto lėšomis už tą studijų kainą ir laikotarpį, už kurį asmuo faktiškai nesumokėjo studijų kainos,
nes ji buvo kompensuota Universiteto lėšomis.
11. Į Universiteto sudaromą sąrašą teisės pretenduoti neturi:
11.1. asmenys, kurie turi akademinių skolų;
11.2. asmenys, kurių studijų rezultatų vidurkis yra mažesnis už Universiteto atitinkamos studijų
programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį;
11.3. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą,
jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus
Vyriausybės nustatytus atvejus;
11.4. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį
suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų
studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka
už antrąją ir kitas studijų programas);
11.5. užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140)
73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos
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ekonominės erdvės valstybių piliečiai, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės
aktai nenustato kitaip;
11.6. kiti Vyriausybės nustatyti asmenys.
IV. ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ Į UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS
KOMPENSAVIMĄ, SĄRAŠO SUDARYMO EILĖS TVARKA KRITERIJAI
12. Universiteto sudaromas asmenų sąrašas, kuriems yra siūloma kompensuoti už studijas sumokėta
kaina, yra suformuojamas pagal atskiras studijų kryptis ir pateikiamas Fondui, vadovaujantis Fondo
viešai paskelbtu ir Universitetui nurodytu didžiausiu skaičiumi atitinkamą studijų laikotarpį baigusių
asmenų, kuriems gali būti kompensuojama ne didesnė negu norminė studijų kaina.
13. Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, Universiteto sąrašo sudarymo
eilės tvarkos kriterijai:
13.1. Sąrašo eilė sudaroma atsižvelgiant į geriausių, konkrečioje studijų kryptyje pagal studijų
programas, atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, studijų rezultatų svertinį vidurkį, kuomet
geriausią svertinį vidurkį turintys asmenys atsiduria sąrašo eilės viršuje;
13.2. jei bent du asmenys turi vienodus geriausius svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje
teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam
asmeniui, kurio specialybės dalykų svertinis vidurkis yra aukštesnis;
13.3. jei bent du asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų svertinius vidurkius, pirmenybė
sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį
baigusiam asmeniui, kuris per šį laikotarpį turi svaresnius akademinius (mokslinius arba meninius)
pasiekimus;
13.4. jei asmenų, kurių akademiniai (moksliniai arba meniniai) pasiekimai studijuojamos profesijos
srityje yra lygiaverčiai bei šie asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų vidurkius, tuomet
pirmenybė sąrašo eilėje yra suteikiama tiems asmenins, kurie aktyviau dalyvavo Universiteto veikloje
atitinkamo laikotarpio bėgyje.
14. Galutinį sprendimą dėl atskiruose studijų kryptyse atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų,
kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, eilės sąrašo sudarymo, nustatant galutinę
asmens vietą sąrašo eilėje, priima Universiteto Rektoratas, atsižvelgdamas į Universiteto Studentų
reikalų tarnybos teikimą, kuris turi būti suderintas su Universiteto Studentų atstovybe.
15. Jeigu valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl
nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) buvo neįrašytas į
Universiteto Fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį
baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir yra motyvuotas
asmens prašymas, Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją
šiam asmeniui, nesvarbu, kada šis asmuo baigė atitinkamą studijų laikotarpį.
V. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMAS
16. Fondo valdyba gavusi Universiteto pagal studijų kryptis pateikus eilės sąrašus asmenų, kuriems
gali būti kompensuojama studijų kaina, priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos
kompensaciją, patvirtindama valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį
baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą. Fondas, apie Fondo
Valdybos priimtą sprendimą, sąraše nurodytus asmenis informuoja elektroniniu paštu.
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17. Už studijas sumokėtos dalies kompensavimas valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą
studijų laikotarpį baigusiam asmeniui kompensuojama viena kartą metuose rudenį, o ši suma yra ne
didesnė negu norminė studijų kaina.
18. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems
kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo per 15 darbo dienų nuo Fondo
Valdybos sprendimo priėmimo privalo fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą
išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Nepateikus šio prašymo laiku, kompensacija
neišmokama ir laikoma, kad asmuo atsisakė šios kompensacijos.
19. Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama iš karto į asmens sąskaitą, nurodytą
prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo
prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos.
20. Jeigu valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems
kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąraše nurodytas asmuo dėl nepriklausančių nuo jo
aplinkybių (ligos, techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) nepateikia prašymo išmokėti už
studijas sumokėtos kainos kompensaciją iki Aprašo 18 punkte nurodyto prašymo išmokėti už studijas
sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos, jis turi kreiptis į Fondo direktorių leisti
šiam asmeniui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pasibaigus
Aprašo 18 punkte nustatytam prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo
terminui, bet tai turi padaryti ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 23 dienos.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Šis Aprašas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo turi būti paskelbtas Universiteto
interneto tinklalapyje.
22. Asmenis, kuriems Fondo valdybos sprendimu bus kompensuojama už studijas sumokėta kaina,
apie priimtą sprendimą bus informuojama asmeniui priklausančio Universiteto intraneto elektroniniu
paštu.
23. Ginčai dėl sumokėtos už studijas kainos kompensavimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
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