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nutarimu Nr. 1SN-4
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ, III PAKOPOS
STUDIJŲ STIPENDIJŲ, TIKSLINIŲ (MECENATŲ) STIPENDIJŲ IR TIKSLINIŲ
SKATINAMŲJŲ IŠMOKŲ SKYRIMO NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universiteto) studentams skatinamosios stipendijos, III
pakopos studijų stipendijos, tikslinės (mecenatų) stipendijos ir tikslinės skatinamosios išmokos
skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140)
(aktualia jo redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 402
„Dėl norminių studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti
skyrimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų, priimtų į
valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų, studijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.
2009, Nr. 59-2292; 2009, Nr. 158-7176) (aktualia jo redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo
valstybinių aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų
skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7087) (aktualia jo redakcija),
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos
doktorantams ir meno aspirantams tvarkos” (Žin., 2002, Nr.91-3895; 2005, Nr. 97-3629, 2007, Nr.
137-5609) (aktualia jo redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimu
Nr. 241 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų įsteigimo” (Žin., 1995, Nr. 15-359;
2001, Nr. 43-1523; 2008, Nr.130-4983) (aktualia jo redakcija), Universiteto senato 2008 m. lapkričio 7
d. nutarimu Nr. 1SN-21 „Dėl tikslinių (mecenatų) stipendijų skyrimo Mykolo Romerio universiteto
studentams nuostatų patvirtinimo“ ir Universiteto senato 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 1SN-47
„Dėl profesoriaus Mykolo Romerio vardinės stipendijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“.
2. Mykolo Romerio universiteto skatinamųjų stipendijų, trečios pakopos studijų stipendijų, tikslinių
(mecenatų) stipendijų ir tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja:
2.1. valstybės studentams skatinti skiriamų lėšų paskirstymą bei skatinamųjų stipendijų ir tikslinių
skatinamųjų išmokų skyrimą Universiteto studentams, kurių studijos visiškai arba iš dalies
finansuojamos valstybės lėšomis;
2.2. stipendijų skyrimą valstybės nefinansuojamiems studentams iš Universiteto nuosavų lėšų;
2.3. stipendijų skyrimą trečios pakopos studijų studentams (doktorantams);
2.4. tikslinių (mecenatų) stipendijų skyrimą studentams.
3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentui;
3.2. skatinamoji stipendija – stipendija pirmosios ir antrosios pakopų visiškai ar iš dalies
valstybės finansuojamiems studentams už gerus, labai gerus ir puikius mokymosi rezultatus;
3.3. tikslinė skatinamoji išmoka - išmoka skatinamąsias stipendijas gaunantiems policijos veiklos,
teisės ir policijos veiklos ir teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programų studentams;
3.4. doktoranto stipendija – stipendija valstybės finansuojamiems III pakopos studentams;

2
3.5. vienkartinė skatinamoji stipendija – stipendija Universiteto pirmos ir antros studijų pakopos
studentams už aktyvią sporto, kultūros, mokslinę ir visuomeninę veiklą;
3.6. Universiteto senato stipendija (toliau – Senato stipendija) – stipendija Universiteto studentams
už puikius studijų ir mokslinės, sportinės ar visuomeninės veiklos rezultatus;
3.7. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija – stipendija Universiteto studentams už
išskirtinius studijų ir mokslinės, sportinės ar visuomeninės veiklos rezultatus;
3.8. stipendijų fondas – fondas, kuris formuojamas iš valstybės biudžeto lėšų;
3.9. tikslinė (mecenatų) stipendija (toliau – mecenatų stipendija) – tai negrąžinama finansinė
parama Universiteto studentui, skiriama ir mokama iš institucijų, rėmimo fondų arba privačių asmenų
tam tikslui skirtų lėšų.
II.

STIPENDIJŲ FONDO STRUKTŪRA

4. Stipendijų fondą sudaro:
4.1. Lėšų suma, skiriama iš valstybės biudžeto asignavimų skatinti pirmosios ir antrosios pakopų
studijų programose studijuojantiems studentams, priimtiems į Universitetą po Lietuvos Respublikos
mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, taip pat studentams, priimtiems iki šio įstatymo įsigaliojimo ir
studijuojantiems studijų vietose, visiškai arba iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis,.
4.2. Lėšų suma, skiriama iš valstybės biudžeto asignavimų trečiosios pakopos studentams,
studijuojantiems nuolatinėse valstybės finansuojamose vietose.
5. Stipendijų fondą sudaro centralizuota ir fakultetų stipendijų fondo dalys.
6. Centralizuotą stipendijų fondo dalį sudaro :
6.1. Trečios pakopos studentų studijų stipendijoms iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos;
6.2. Iki 20 proc. pirmos ir antros studijų pakopos studentams, kurių studijos visiškai arba iš dalies
apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, skatinti skirtų valstybės biudžeto lėšų:
6.2.1. Senato stipendijoms;
6.2.2. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinėms stipendijoms;
6.2.3. vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms.
7. Fakultetų stipendijų fondo dalį sudaro lėšos, skirtos valstybės visiškai arba iš dalies finansuojamų
studentų skatinamosioms stipendijoms už gerus, labai gerus ir puikius studijų rezultatus ir
vienkartinėms skatinamosioms išmokoms. Skatinamosioms stipendijoms už gerus studijų ir mokslinės
(meno) veiklos rezultatus skirtoji dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 proc., vienkartinėms
skatinamosioms stipendijoms skirtoji dalis – iki 20 proc. fakulteto stipendijų fondo dalies.
8. Kiekvienam fakultetui tenkanti stipendijų fondo dalis yra kintama ir priklauso nuo tą semestrą
fakultete studijuojančių valstybės finansuojamų studentų skaičiaus.
9. Detalų stipendijų fondo paskirstymą centralizuotam stipendijų fondui ir fakultetų stipendijų fondui
tvirtina rektorius kiekvieno semestro pirmą savaitę. Šios lėšos gali būti perskirstomos kitoms
Universiteto reikmėms studentų atstovybei pritarus.

III. LĖŠOS SKIRTOS STIPENDIJOMS IŠ UNIVERSITETO NUOSAVŲ LĖŠŲ IR
RĖMĖJŲ LĖŠŲ
10. Iš universiteto nuosavų lėšų skiriama lėšų suma skatinti pirmosios ir antrosios studijų pakopų
programas studijuojantiems valstybės nefinansuojamiems studentams.
11. Stipendijoms skirtos lėšos iš universiteto nuosavų lėšų skiriamos:
11.1. Senato stipendijoms;
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11.2. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinėms stipendijoms;
11.3. vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms.
12. Kiekvienais metais universiteto nuosavų lėšų suma stipendijoms yra kintama atsižvelgiant į
universiteto pajamas už suteiktas paslaugas ir stipendijoms skirtas lėšas.
13. Mecenatų stipendijos skiriamos iš rėmėjų lėšų.
14. Mecenatų stipendijos gali būti vienkartinės ar mokamos periodiškai. Stipendijos dydį, mokėjimo
būdą ir trukmę nustato mecenatas.
IV.

STIPENDIJŲ, TIKSLINIŲ SKATINAMŲJŲ IŠMOKŲ, PRIEMOKŲ PRIE
STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

15.Universiteto studentams skiriamų stipendijų rūšys ir dydžiai:
15.1. skatinamoji stipendija – 1,5 BSI dydžio;
15.2. tikslinė skatinamoji išmoka – 1,0 BSI dydžio;
15.3. Policijos veiklos, teisės ir policijos veiklos bei teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų
programų studentams skatinamosios stipendijos ir tikslinės skatinamosios išmokos – 1,5 BSI dydžio:
Stipendijos dydis
išmoka (BSI)
0,5

bazine

socialine Tikslinės skatinamosios išmokos dydis bazine
socialine išmoka (BSI)
1,0

15.4. vienkartinė skatinamoji stipendija – iki 3,0 BSI dydžio;
15.5. Senato stipendija - 4 BSI dydžio;
15.6. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija – 4,0 BSI dydžio pirmosios studijų pakopos
studentams, 6 BSI dydžio antrosios studijų pakopos studentams;
15.7. tikslinės (mecenatų) stipendijos – mecenatų nustatyto dydžio;
15.8. doktorantams skiriama stipendija:
15.8.1. pirmųjų studijų metų doktorantams, studijuojantiems nuolatinėse valstybės biudžeto lėšomis
apmokamose vietose – 8,3 BSI dydžio;
15.8.2. antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų studijų metų doktorantams, studijuojantiems nuolatinėse valstybės
biudžeto lėšomis apmokamose vietose – 9,6 BSI dydžio.
16. Policijos veiklos, teisės ir policijos veiklos, teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programų
studentams, studijuojantiems visiškai apmokamose valstybės biudžeto lėšomis vietose, mokamos
priemokos:
16.1. kuopų viršiloms – 50 Lt.
16. 2. grupių vadams – 35 Lt.
16. 3. grupių vadų pavaduotojams – 25 Lt.
17. Kuopų viršiloms, studijuojantiems iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis vietose arba
mokantiems visa studijų kainą – sumažinti mokestį už studijas 250 Lt per semestrą;
18. Grupių vadams, studijuojantiems iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis vietose arba
mokantiems visa studijų kainą – sumažinti mokestį už studijas 175 Lt per semestrą;
19. Grupių vadų pavaduotojams, studijuojantiems iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis
vietose arba mokantiems visa studijų kainą – sumažinti mokestį už studijas 125 Lt per semestrą;
20. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų suma per semestrą vienam studentui negali viršyti 6,0 BSI, iš
kurių ne daugiau kaip 3 BSI gali būti skiriamos iš centralizuotos stipendijų fondo dalies ir ne daugiau
kaip 3 BSI – iš fakultetų stipendijų fondo dalies.
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V.

STIPENDIJŲ SKYRIMO IŠ CENTRALIZUOTO STIPENDIJŲ
UNIVERSITETO NUOSAVŲ LĖŠŲ IR RĖMĖJŲ LĖŠŲ TVARKA

FONDO,

21. Iš centralizuotos stipendijų fondo dalies lėšų stipendijos skiriamos Senato nutarimu, rektoriaus
įsakymu, fakulteto dekanų (instituto direktoriaus) teikimu.
22. Iš Universiteto nuosavų lėšų stipendijos skiriamos Senato nutarimu, rektoriaus įsakymu, fakulteto
dekanų (instituto direktoriaus) teikimu.
23. Studentui, gaunančiam Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinę stipendiją, Senato stipendiją ar
profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, skatinamoji stipendija ir vienkartinė skatinamoji
stipendija už studijų rezultatus papildomai neskiriama. Studentai, atitinkantys Nuostatų 15.3 punktą,
papildomai gali gauti tikslinę skatinamąją išmoką..
24. Tikslinės (mecenatų) stipendijos skiriamos rektoriaus įsakymu.
25. Studentams, gaunantiems tikslines (mecenatų) stipendijas, gali būti skiriama ir skatinamoji
stipendija bei tikslinė skatinamoji išmoka.
VI.

STIPENDIJŲ SKYRIMO IŠ FAKULTETŲ STIPENDIJŲ FONDO TVARKA

26. Skatinamosios stipendijos ir tikslinės skatinamosios išmokos iš fakultetų stipendijų fondo dalies
skiriamos valstybės visiškai finansuojamose vietose ir iš dalies finansuojamose vietose pirmos ir
antros studijų pakopos studijuojantiems studentams.
27. Stipendijos iš fakultetams skirtos stipendijų fondo dalies lėšų skiriamos dekano (instituto
direktoriaus) įsakymu, suderinus su studentų atstovybe.
28. Iš fakultetų stipendijų fondo dalies lėšų skiriamos;
28.1. skatinamoji stipendija;
28.2. Policijos veiklos, teisės ir policijos veiklos bei teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų
programų studentams skatinamosios stipendijos bei tikslinės skatinamosios išmokos;
28.3. vienkartinė skatinamoji stipendija;
28.4. priemokos Policijos veiklos, teisės ir policijos veiklos, teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų
programų studentams, studijuojantiems visiškai arba iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis;
29. Atsižvelgiant į skatinamosioms stipendijoms skirtas lėšas, fakulteto dekano / instituto direktoriaus
įsakymu tvirtinamas stipendijų skaičius pagal studijų programas. Skatinamųjų stipendijų skaičius
kiekviename fakultete tvirtinamas iki rugsėjo 10 d. ir vasario 10 d.
30. Geriausiai besimokantys pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai nustatomi kiekvieną
semestrą studijų programoje pagal studijų rezultatus.
31. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams stipendijos paskirstomos proporcingai studijų
programoms pagal juose esantį valstybės ir iš dalies valstybės finansuojamų studentų skaičių.
32. Skatinamosios stipendijos skiriamos pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams už geriausius
studijų rezultatus pagal paskutinės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, pradedant svertiniu vidurkiu 8,0;
33. Skatinamosios stipendijos ir tikslinės skatinamosios išmokos iš fakultetų stipendijų fondo dalies
fakulteto dekano / instituto direktoriaus įsakymu skiriamos pirmosios ir antrosios studijų pakopų
studentams, studijuojantiems visiškai ir iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis vietose
atitinkantiems Nuostatų II skyriuje nustatytus reikalavimus.
34. Skatinamosios stipendijos ir tikslinės skatinamosios išmokos, nurodytos Nuostatų 15.1 – 15.3
punktuose, skiriamos du kartus per metus. Rudens semestrą stipendija skiriama studijų metų rugsėjosausio mėnesiams, pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams.
35. Studentui, gaunančiam Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinę stipendiją, Senato stipendiją ar
profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, skatinamoji stipendija ir vienkartinė skatinamoji
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stipendija už studijų rezultatus papildomai neskiriama. Studentai, atitinkantys Nuostatų 15.3 punktą,
papildomai gali gauti tikslinę skatinamąją išmoką.
36. Studentai, aktyviai dalyvaujantys Universiteto kultūrinėje, sporto, visuomeninėje, mokslinėje ar
kitoje veikloje, fakulteto / instituto stipendijų skyrimo komisijos teikimu gali būti skatinami
vienkartinėmis skatinamosiomis stipendijomis, atsižvelgiant į studento kultūrinėje, sporto,
visuomeninėje, mokslinėje ar kitoje veikloje pasektus rezultatus ir fakultetui stipendijoms skirtas lėšas.
37. Vienkartinės skatinamosios stipendijos iš fakultetams / institutui skirtosios stipendijų fondo dalies
skiriamos fakulteto / instituto stipendijų skyrimo komisijos nutarimu fakulteto dekano / instituto
direktoriaus įsakymu. Fakulteto / instituto stipendijų komisiją dekano įsakymu sudaro du Universiteto
Studentų atstovybės atstovai (bent vienas to fakulteto studentų atstovas) ir trys fakulteto / instituto
administracijos darbuotojai.
38. Valstybės finansuojamiems ir iš dalies finansuojamiems studentams, grįžusiems po dalinių studijų
užsienyje, skatinamosios stipendijos skiriamos studentui pristačius dalinių studijų užsienyje gautus
semestro rezultatus ir mokamos nuo fakulteto dekano / instituto direktoriaus įsakymo pasirašymo
dienos.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Stipendijų išmokėjimo diena – kiekvieno mėnesio 25 diena.
40. Stipendijos nėra skiriamos:
40.1. pirmą studijų semestrą pirmo kurso studentams;
40.2. turintiems akademinę (-ių) skolą (-ų);
40.3. suteikus akademines atostogas;
40.4. sustabdžius studijas;
40.5. drausminių nuobaudų turintiems studentams.
41. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:
41.1. išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;
41.2. rektoriaus arba dekano įsakymu skyrus drausminę nuobaudą;
41.3. suteikus akademines atostogas;
41.4. sustabdžius studijas.
________________________

