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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 542140), 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) ir
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MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE
ATITINKAMĄ STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS SIŪLOMA
KOMPENSUOTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTĄ KAINĄ, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) valstybės nefinansuojamose vietose
atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą
kainą, sąrašo sudarymo tvarka (toliau – Tvarka) nustato tokių asmenų sąrašo sudarymo ir pateikimo
Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas) bendruosius principus ir tvarką.
2. Tvarka parengta 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“ ir 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“.
3. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmenys, priimti į Universiteto
pirmosios pakopos studijas įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui.
4. Asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1
dalyje, teisės į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą neturi.
II. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ
STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIEMS ASMENIMS
5. Iš valstybės biudžeto gali būti kompensuota studijų kaina pirmosios studijų pakopos
studijų studentams:
5.1. kurie per pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmą studijų
programos pusę) ir nuo trečių studijų metų iki studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrą
studijų programos pusę) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose;
5.2. kuriuos Universitetas įtraukė į asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas
sumokėtą kainą, sąrašą.
III. UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ADMINISTRAVIMO
TVARKA
6. Universitetas, administruodamas už studijas sumokėtos kainos kompensavimą:
6.1. iki einamųjų metų spalio 20 d. pagal Fondo nustatytą formą pateikia Fondui informaciją
apie Universitete valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir
valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių pagal
studijų kryptis ir programas atitinkamo studijų laikotarpio pradžioje;
6.2. sudaro ir pateikia Fondui valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų
laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą;
6.3. teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia už studijas sumokėtos kainos
kompensavimui administruoti.

7. Nuolatinių studijų atveju studijų kaina valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą
studijų laikotarpį baigusiems asmenims kompensuojama po dviejų studijų metų ir (arba) po likusio
studijų laikotarpio (nuo trečiųjų metų iki studijų baigimo). Ištęstinių studijų atveju – po pusės
studijų programos.
8. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama vieną kartą metuose – rudens semestrą. Jeigu
už studijas sumokėta metinė studijų kaina didesnė už norminę studijų kainą, valstybės
nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui kompensuojama metinės
studijų kainos dalis, lygi norminei studijų kainai. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina ne
didesnė už norminę studijų kainą, valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį
baigusiam asmeniui kompensuojama už studijas sumokėta studijų kaina.
IV. VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ STUDIJŲ
LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS SIŪLOMA KOMPENSUOTI UŽ
STUDIJAS SUMOKĖTĄ KAINĄ, SĄRAŠO SUDARYMAS
9. Fondo valdyba nustato 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 Universitetui ir konkrečiose Universiteto
studijų kryptyse ir apie tai informuoja Universitetą ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 2
dienos. Ši informacija skelbiama Fondo interneto tinklalapyje (www.vsf.lt).
10. Universiteto Akademinių reikalų centras, gavęs Tvarkos 9 punkte nurodytą informaciją
apie didžiausią galimą Universitetui skirtą nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį
baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių ir apie šių
asmenų skaičių konkrečiose Universiteto studijų kryptyse, ją perduoda Universiteto Informacinių
technologijų centrui.
11. Universiteto Informacinių technologijų centras, gavęs Tvarkos 10 punkte nurodytą
informaciją, per 2 darbo dienas pateikia Akademinių reikalų centrui geriausių studijų rezultatų
pasiekusių studentų sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal studijų kryptis, o kiekvienoje kryptyje pagal
studijų rezultatus. Sudarant Sąrašą, vadovaujamasi šiais kriterijais:
11.1. Sąrašas sudaromas prioriteto tvarka, tai yra pirmiausia nurodant asmenis, kurie pasiekė
geriausių studijų rezultatų ir jų atitinkamo studijų laikotarpio bendras studijų rezultatų vidurkis yra
ne mažesnis už tos pačios studijų programos to paties kurso atitinkamo laikotarpio bendrą studijų
svertinį rezultatų vidurkį;
11.2. į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie jo sudarymo metu neturi akademinių skolų;
11.3. jei Sąraše esančių dviejų ar daugiau asmenų vidurkiai sutampa, aukštesnę vietą užima
tas, kurio paskutinio semestro svertinis studijų rezultatų vidurkis buvo aukštesnis. Sutapus
paskutinio semestro svertiniam studijų rezultatų vidurkiui ir lyginant toliau, aukštesnę vietą užima
tas, kurio prieš tai buvusio semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis buvo aukštesnis.
12. Universiteto Buhalterija, gavusi Tvarkos 11 punkte nurodytą informaciją, per 3 darbo
dienas Akademinių reikalų centrui pateikia duomenis apie asmenų, kuriems gali būti
kompensuojama, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėtą kainą (už kiekvieną
semestrą) ar jos dalį.
13. Universiteto Akademinių reikalų centras bendrą Universiteto Sąrašą per 7 darbo dienas
nuo Tvarkos 9 punkte minimos informacijos paskelbimo Fondo tinklalapyje pateikia Fondui pagal
Fondo nustatytą formą elektroniniu paštu ir raštu. Sąrašas turi būti pasirašytas Universiteto įgalioto
asmens.
14. Tais atvejais, kai į Universiteto pateiktą Sąrašą įrašytų asmenų bendras skaičius ar
asmenų skaičius atitinkamoje studijų kryptyje viršija didžiausią galimą skaičių, nustatytą
Universitetui ir (arba) konkrečiai studijų krypčiai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Fondas apie tai
informuoja Universitetą išsiųsdamas pranešimą paštu ir faksu. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas

nuo šio pranešimo gavimo dienos Universitetas pateikia patikslintą Sąrašą. Patikslintas Sąrašas
pateikiamas ta pačia forma kaip ir pradinis.
15. Galutinį Sąrašą viešina Universiteto fakultetas (institutas).
16. Jei valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl
nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) nebuvo
įrašytas į Universiteto Fondui pateiktą Sąrašą ir yra motyvuotas asmens prašymas, Fondo valdyba
priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šiam asmeniui, nesvarbu, kada
jis baigė atitinkamą studijų laikotarpį.
V. PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJĄ
PATEIKIMAS
17. Asmenį, kuriam skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija (toliau –
kompensacijos gavėjas), Fondas informuoja elektroniniu paštu. Pranešimą apie už studijas
sumokėtos kainos kompensaciją gavęs kompensacijos gavėjas per 15 darbo dienų nuo Fondo
valdybos sprendimo priėmimo dienos privalo Fondui pateikti nustatytos formos prašymą (patalpintą
Fondo tinklalapyje) kompensacijai išmokėti. Nepateikus prašymo, kompensacija neišmokama –
laikoma, kad kompensacijos gavėjas jos atsisakė.
18. Jeigu valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl
nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) nebuvo
įrašytas į Universiteto Fondui pateiktą Sąrašą, šis asmuo gali kreiptis į Fondą, pateikdamas
prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, dėl kurių jis nebuvo įtrauktas į Tvarkos 11 punkte nurodytą
Sąrašą, šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus bei tinkamai užpildytą prašymą išmokėti už
studijas sumokėtos kainos kompensaciją.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Tvarka įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.
––––––––––––––––––––

