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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATRANKOS STUDIJŲ
STIPENDIJOMS GAUTI TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mykolo Romerio universiteto studentų atrankos studijų stipendijoms gauti tvarka (toliau –
Tvarka) reglamentuoja studentų, pretenduojančių gauti studijų stipendijas, atranką ir jos terminus
Mykolo Romerio universitete (toliau – Universitetas).
2. Studijų stipendijų skyrimo kriterijus, administravimo ir lėšų mokėjimo tvarką nustato
Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121) (toliau – Aprašas).
3. Tvarka parengta vadovaujantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais,
patvirtintais Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu
Nr. V1-49, bei Aprašu.
4. Universitetui studijų stipendijų skaičių pagal studijų ar mokslo kryptis paskirsto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija).
II. PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTŲ ATRANKA IR
TERMINAI
5. Asmenų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką bendrojo priėmimo į pirmosios
pakopos studijų programas aukštosiose mokyklose metu vykdo Ministerijos įgaliota institucija,
geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
6. Asmenys, įrašyti į Aprašo 15 punkte nurodytą sąrašą, per Ministerijos įgaliotos institucijos
tvirtinamoje bendrojo priėmimo tvarkoje nustatytus terminus su Universitetu pasirašo studijų sutartį
dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir teikia Fondui Fondo direktoriaus nustatytos
formos prašymą (toliau – Prašymas) skirti studijų stipendiją.
7. Fondas, iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. gavęs Aprašo 17 ir 23 punktuose nurodytą
informaciją, per 10 (dešimt) darbo dienų patvirtina galutinį asmenų, kuriems skiriamos studijų
stipendijos, sąrašą, atsižvelgdamas į surinktus aukščiausius konkursinius balus.
III. ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTŲ ATRANKA IR
TERMINAI
8. Atranka studijų stipendijai gauti vykdoma konkurso būdu. Studijų stipendijos skiriamos
priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose ir aukščiausius balus turintiems
asmenims, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją.
9. Konkursinį balą sudaro pirmosios pakopos arba jam prilyginto išsilavinimo diplomo priede
ar priedėlyje, o baigusiems papildomas studijas - ir tai patvirtinančiame pažymėjime, visų esamų
įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis. Studijų stipendiją gauti kandidatuoja asmenys, kurių
konkursinis balas yra ne mažesnis nei 8 (aštuoni) balai.
10. Jeigu konkursinis balas yra vienodas, aukštesnę vietą užima:
10.1. asmuo, bendrajame priėmimo konkurse pretendavęs į valstybės finansuojamą studijų
vietą. Jeigu šį sąlyga taip pat sutampa, vadovaujamasi 10.2. punktu;
10.2. asmuo, kurio baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių)
aritmetinis vidurkis yra didesnis.
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11. Paskelbus kviečiamųjų sąrašus priėmimo į Universiteto antros pakopos studijas taisyklėse
nurodytais terminais, studentai, pasirašę studijų sutartį valstybės nefinansuojamose vietose ir
turintys teisę gauti studijų stipendiją, teikia Prašymą skirti studijų stipendiją.
12. Universitetas iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. perduoda Fondui galutinį asmenų,
pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į antros pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas,
kuriems skirta studijų stipendija, sąrašą ir jų prašymus.
IV. TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTŲ ATRANKA IR
TERMINAI
13. Atranka studijų stipendijai gauti vykdoma konkurso būdu. Studijų stipendijos skiriamos
priimtiems studijuoti valstybės nefinansuojamose vietose ir aukščiausius balus turintiems
asmenims, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją.
14. Konkursinį balą sudaro taškai už mokslines publikacijas, antros pakopos diplomo ar
atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedo ar priedėlio pažymių vidurkis, balas už
mokslinio tyrimo projektą bei kiti priėmimo taisyklėse nurodyti kriterijai. Studijų stipendiją gauti
gali pretenduoti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis nei 8 (aštuoni) balai. Jeigu
priėmimo taisyklės nenumato konkursinio balo skaičiavimo pagal dešimties balų sistemą, tuomet
aukščiausias konkursinės eilės balas yra prilyginamas 10 (dešimt) balų, o kiti konvertuojami pagal
procentinį atitikimą apvalinant balus iki šimtosios sveikos dalies.
15. Jeigu konkursinis balas yra vienodas, aukštesnę vietą užima:
15.1. asmuo, kurio taškų už mokslines publikacijas suma yra didesnė.
15.2. jeigu stojančiųjų surinkti taškai už mokslines publikacijas yra vienodi, pirmenybė
teikiama asmeniui, kurio antros pakopos diplomo ar atitinkamą kvalifikaciją patvirtinančio diplomo
priedo ar priedėlio pažymių vidurkis yra didesnis.
16. Priėmimo į trečios pakopos studijas taisyklėse nurodytais terminais paskelbus kviečiamųjų
studijuoti sąrašus, studentai, pasirašę sutartį dėl studijų valstybės nefinansuojamose vietose ir
turintys teisę gauti studijų stipendiją, teikia Prašymą skirti studijų stipendiją.
17. Universitetas iki einamųjų metų gruodžio 1 d. perduoda Fondui galutinį asmenų,
pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į doktorantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų
vietas, kuriems skirta studijų stipendija, sąrašą ir jų prašymus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Fondas, iš Universiteto gavęs Tvarkos 12 ir 17 punktuose nurodytą informaciją, per 10
(dešimt) darbo dienų nuo informacijos gavimo patvirtina galutinius studentų, kuriems skiriamos
studijų stipendijos, sąrašus.
19. Fondas apie paskirtas studijų stipendijas studentus informuoja Prašyme nurodytu
elektroninio pašto adresu per 3 (trys) darbo dienas po galutinio studentų, kuriems skiriamos studijų
stipendijos, sąrašo patvirtinimo.
20. Studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pinigines
išmokas. Asmeniui, kuriam skirta studijų stipendija, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skirta ir
kita parama.
21. Ginčai, kylantys dėl studijų stipendijos mokėjimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
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