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PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto  

Senato 2017 m. gegužės 3 d.  

nutarimu Nr. 4-6 

Pakeitimai patvirtinti Senato 2020 m.  

spalio 28 d. nutarimu Nr. SEN-070 

 

VYTAUTO  DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

MOKESČIŲ UŽ STUDIJAS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymu (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), Universiteto Statutu, Studijų reguliaminu ir kitais 

studijas reglamentuojančiais teisės aktais. 

2. Šis Aprašas reglamentuoja pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų 

studentų bei klausytojų mokesčių už studijas mokėjimo ir jų grąžinimo tvarką Universitete. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

Studentas – asmuo, studijuojantis Universitete pagal studijų programą. 

Klausytojas – asmuo, studijuojantis atskirus studijų dalykus arba pagal neformaliojo švietimo 

programą. 

Kreditas – studijų apimties vienetas, kuriuo skaičiuojamas vidutinis studento ar studijuojančiojo 

darbo krūvis, reikalingas studijų rezultatams pasiekti. Vienų studijų metų apimtis atsižvelgiant į 

trukmę – įprastinės nuolatinės formos studijose 60 kreditų (NL) ir ne didesnė kaip 45 kreditai 

ištęstinės formos studijose (I). 

Kitos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme, Universiteto Statute, Studijų reguliamine ir 

kituose studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Metines studijų kainas tvirtina Universiteto Senatas. 

5. Vieno kredito kaina yra apskaičiuojama metinę studijų kainą padalijus iš studijų metų apimties 

kreditais, įvertinus programos trukmę.  

6. Mokėjimų už studijas pagrindas yra studento ar klausytojo sutartis su Universitetu. 

 

II. MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAVIMĄ STUDIJŲ PROGRAMOJE 

 

7. Studijų kainą moka: 
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7.1. pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisųjų bei profesinių studijų studentai, konkurso būdu 

įstoję į valstybės nefinansuojamas studijas; 

7.2. pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, konkurso būdu įstoję į valstybės finansuojamas 

studijas, tačiau po rotacijos, t. y. pasibaigus vertinamajam laikotarpiui (studijų metams), jų pasiekimų 

lygmuo neatitinka gero mokymosi kriterijų; 

7.3. studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ir daugiau tos pačios pakopos ar tipo studijų 

programas, kurių bent viena finansuojama valstybės biudžeto lėšomis; 

7.4. studentai, pakartotinai studijuojantys profesinių studijų programą arba studijuojantys tos pačios 

arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo 

valstybės biudžeto lėšomis; 

7.5. užsieniečiai, išskyrus 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 bei 

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. 

8. Studijų kainos mokėjimo tvarka: 

8.1. valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 proc. studijų kainos už rudens semestrą privalo 

sumokėti iki rugsėjo 30 dienos, likusius 50 proc. – iki paskutinės semestro paskaitų dienos; 

8.2. valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 proc. studijų kainos už pavasario semestrą privalo 

sumokėti iki vasario 28 dienos, likusius 50 proc. – iki paskutinės semestro paskaitų dienos. 

8.3. studentas, kuris yra pateikęs prašymą Valstybiniam studijų fondui dėl paskolos gavimo studijų 

kainai apmokėti, semestro studijų kainą gali mokėti viena įmoka, bet ne vėliau kaip iki paskutinės 

semestro paskaitų dienos.  

9. Asmuo, priimtas į studijas tik pakartotinam baigiamojo darbo rengimui ir gynimui, moka kainą, 

apskaičiuojamą pagal to kurso studijuojamos studijų programos kredito kainą ir darbo apimtį kreditais 

8 punkte nurodytais terminais. 

10. Valstybės nefinansuojamų studijų studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas ir 

negaunantys mainų stipendijos, nemoka studijų kainos Universitetui už užsienyje studijuotą 

laikotarpį. 

11. Studentui, neužsiregistravusiam nė į vieną studijų dalyką ir išeinančiam į akademines atostogas, 

išnaudotas studijų mokestis neskaičiuojamas. 

12. Jeigu studentas neužsiregistravo nė į vieną studijų dalyką ir yra braukiamas iš studentų sąrašų, 

išnaudotas studijų mokestis neskaičiuojamas. 

13. Valstybės nefinansuojamų studijų studentui, perkeltam į atsilaisvinusią valstybės biudžeto 

finansuojamą vietą per pirmąjį semestro mėnesį, išnaudotas studijų mokestis neskaičiuojamas. 
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14. Studentai, priimti į valstybės nefinansuojamas studijas iš kitų universitetų ar grįžę tęsti studijų 

po to, kai buvo išbraukti iš Universiteto, studijų kainą moka pagal 8 punkte numatytus terminus. 

Studentai, priimami į aukštesnį kursą, moka to kurso priėmimo į Universitetą Senato patvirtintą 

metinę studijų kainą. 

15. Studentui ar klausytojui, išbrauktam iš sąrašų paties prašymu ar dekano teikimu, neprasidėjus 

egzaminų sesijai, išnaudoti mokesčiai už studijuotą laiką skaičiuojami iki prašymo arba dekano 

teikimo datos. Išnaudotas mokestis skaičiuojamas: mokestis dalijamas iš semestro trukmės (20 

savaičių) ir dauginamas iš studijuotų savaičių. Jeigu studentas ar klausytojas pateikia prašymą 

nutraukti sutartį prasidėjus egzaminų sesijai, studijų mokesčiai neperskaičiuojami.  

16. Studentai, nesumokėję studijų kainos iki egzaminų sesijos pradžios, braukiami iš studentų 

sąrašų. 

 

III. MOKĖJIMAS UŽ STUDIJŲ DALYKŲ STUDIJAVIMĄ 

 

17. Už dalykų studijavimą moka:  

17.1. studentai, per akademines atostogas kartojantys dalykus, kurių galutiniai įvertinimai buvo 

neigiami; 

17.2. studentai, turintys akademinę skolą ir pageidaujantys kartoti tik neigiamai įvertintas studijų 

dalyko dalis, moka tik už jų studijavimą. Teigiamai išlaikyto egzamino įvertinimo, jei galutinis 

studijų dalyko pažymys buvo neigiamas, įskaityti negalima; 

17.3. gretutinės studijų programos dalykus studentai studijuoja nemokamai, klausytojai – moka už 

visą programą, išskyrus antrosios pakopos studentus, klausytojo statusu tęsiančius gretutines studijas 

nemokamai; 

17.4. antrosios studijų pakopos studentai, kurie studijuoja papildomosios studijų programos dalykus 

ir papildomųjų studijų programų klausytojai, studijuojantys dalykus iš pirmosios pakopos studijų 

programų, moka 50 proc. studijuojamo dalyko apimties kreditais; 

17.5. už studijų programoje nenumatytų, papildomų dalykų studijavimą, kurie viršija privalomos 

studijų programos kreditus, studentas turi mokėti; 

17.6. nuolatinių studijų pirmosios ir antrosios pakopų studentai moka už užsienio kalbų studijavimą 

pagal rektoriaus įsakymu patvirtintą Mokėjimo už užsienio kalbų studijavimą tvarkos aprašą; 

17.7. klausytojai už pasirinktų dalykų studijavimą visą sumą iš karto moka per 20 darbo dienų nuo 

Klausytojo sutarties pasirašymo datos. Klausytojas, nesumokėjęs iki paskutinės semestro paskaitų 

dienos, braukiamas kaip nesumokėjęs už dalykų studijavimą, skaičiuojant išnaudotą mokestį už 15 

savaičių (klausytojo mokestis dalijamas iš semestro trukmės (20 savaičių) ir dauginamas iš 15). 
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18. Mokestis už dalykų studijas apskaičiuojamas atsižvelgiant į dalyko apimtį kreditais ir kredito 

kainą, kuri nustatoma pagal tai, kuriai studijų krypčiai ar studijų programai studijuojamas dalykas 

priklauso, ir pagal studijuojančiojo sutartį su Universitetu. 

19. Studentai, kartojantys studijų dalyką, tačiau neparašę prašymo dėl leidimo kartoti dalyką ir (ar) 

nesumokėję už kartojamą dalyką, iš jo braukiami dekano potvarkiu paskutinę semestro paskaitų 

dieną. Studentams, išbrauktiems iš kartojamo dalyko, apskaičiuojamas išnaudotas studijų mokestis. 

20. Mokėjimas už užsienio kalbų studijavimą: 

20.1. Studentai, studijuojantys mokamas užsienio kalbas, privalo susimokėti už dalyko studijas iki 

paskutinės semestro paskaitų dienos. 

20.2. Studentai, užsiregistravę į mokamas užsienio kalbas (išskyrus studentus, kurie registruojasi į 

mokamą užsienio kalbą, kad panaikintų turimą akademinę skolą) ir per dvi pirmąsias semestro 

savaites pateikę prašymus Studentų savitarnos portale bei gavę patvirtinimus dėl kalbos studijavimo 

nemokamai, už pasirinktų kalbų studijavimą nemoka. 

20.3. Studentai, nepateikę prašymo ir (ar) negavę patvirtinimo dėl kalbos studijavimo nemokamai, 

braukiami iš dalyko studijų Universiteto Užsienio kalbų instituto direktoriaus potvarkiu paskutinę 

semestro paskaitų dieną. Studentams, išbrauktiems iš užsienio kalbos studijų, skaičiuojamas 

išnaudotas studijų mokestis. 

 

IV. MOKESČIŲ UŽ STUDIJAS GRĄŽINIMAS 

 

21. Studijų mokesčiai studentams grąžinami: 

21.1. pirmo kurso studentams, pateikusiems prašymą nutraukti studijas per pirmąją semestro savaitę, 

grąžinama visa sumokėta studijų kaina;  

21.2. už semestro studijas sumokėjusiems studentams, kurie konkurso būdu buvo priimti į valstybės 

nefinansuojamas studijas ir kuriems rektoriaus įsakymu buvo sumažintas studijų mokestis arba buvo 

atleisti nuo studijų kainos mokėjimo; 

21.3. studentams, kurie yra perkelti į atsilaisvinusią valstybės biudžeto finansuojamą vietą, 

grąžinama nuo finansavimo pasikeitimo sumokėta studijų kaina; 

21.4. studentams, nutraukusiems studijas savo noru arba išbrauktiems iš studentų sąrašų pagal 

Studijų reguliamino nuostatas, grąžinama sumokėta tik ta studijų mokesčio dalis, kuri lieka, 

atskaičius išnaudotą mokestį pagal studento prašymo pateikimo datą, skaičiuojant praėjusias studijų 

savaites (semestro trukmė 20 savaičių). 

22. Studentas ar klausytojas, kuriam turi būti grąžinama sumokėta studijų mokesčio dalis, pateikia 

prašymą fakulteto dekanui, nurodydamas savo asmeninės sąskaitos numerį banke ir asmens kodą. 
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Atsakingas fakulteto darbuotojas studento prašyme pažymi apie studentui grąžinamą studijų mokestį 

arba studijų mokesčio dalį, pasirašo ir perduota prašymą Studijų departamentui. 

23. Studijų departamento atsakingas darbuotojas sutvarko duomenis studijų informacinės sistemos 

studentų mokėjimo posistemėje ir perduoda studento prašymą Finansų departamentui. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Baigiamajame semestre visų studijų pakopų ir formų studentams, kurių mokesčiai Universitetui 

skiriasi nuo faktinių mokesčių sumos ± 3,00 Eur, nėra laikomi skola ar permoka. 

25. Studentus atleisti nuo studijų mokesčių ar juos sumažinti gali rektorius arba jo įgaliotas asmuo. 

26. Nesumokėti mokesčiai išieškomi Universiteto arba Lietuvos Respublikos teismo nustatyta 

tvarka. 


