
 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TARYBA 

 

 

NUTARIMAS 

DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STIPENDIJŲ IR PARAMOS STUDIJOMS 

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

 

 

Vadovaudamasi Mykolo Romerio universiteto statuto 19 punkto 5 papunkčiu bei 

atsižvelgdama į Senato siūlymus, Mykolo Romerio universiteto taryba 2022 m. birželio 30 d. 

n u t a r ė: 

 

1. Patvirtinti Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatus 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Mykolo Romerio universiteto tarybos 2020 m. birželio 30 d. 

nutarimą Nr. 1UT-14 „Dėl Mykolo Romerio universiteto stipendijų ir paramos studijoms nuostatų 

patvirtinimo“. 

3. Šis nutarimas įsigalioja nuo jo registracijos dienos. 

 

 

 

Tarybos pirmininkas          prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirstymas 

1 – Originalas 

1 – Vicerektoriui 

1 – Vicerektoriui akademiniams reikalams 

1 – Dokumentų tarnybai 

1 – Teisės ir viešųjų pirkimų tarnybai 

1 – Personalo tarnybai 

1 – Finansų tarnybai 

1 – Socialinių inovacijų doktorantūros mokyklai 

1 – Akademinių reikalų centrui 

1 – Komunikacijos ir rinkodaros centrui 

1 – Ekonomikos ir verslo fakultetui 

1 – Viešojo valdymo fakultetui 

1 – Mykolo Romerio teisės mokyklai 

1 – Viešojo saugumo akademijai 

1 – Humanitarinių mokslų institutui 

1 – Komunikacijos institutui 

1 – Edukologijos ir socialinio darbo institutui 

1 – Psichologijos institutui 

1 – Skelbti 

 

Parengė: Aušra Šarėjūtė, Inga Daukšienė, Anželika Vėžienė  
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PATVIRTINTA 

Mykolo Romerio universiteto 

Tarybos 2022 m. liepos 2 d.  

nutarimu Nr. 1UT-13 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO STIPENDIJŲ IR PARAMOS STUDIJOMS 

SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mykolo Romerio universiteto (toliau – Universitetas) stipendijų ir paramos studijoms 

skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja stipendijoms ir paramai studijoms skirtų lėšų 

paskirstymą, rūšis, dydžius, jų skyrimo ir mokėjimo tvarką. 

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, 

kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Universiteto statutu, Universiteto tarybos ir senato 

nutarimais. 

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

3.1. stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentui; 

3.2. stipendijų fondas – fondas, kuris formuojamas iš valstybės biudžeto asignavimų ir 

Universiteto nuosavų lėšų; 

3.3. akademinis padalinys – fakultetas arba į fakulteto sudėtį neįeinantis institutas, 

mokykla, akademija; 

3.4. akademinio padalinio vadovas – fakulteto arba į jo sudėtį neįeinančio instituto, 

mokyklos, akademijos vadovas; 

3.5. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija – rektoriaus įsakymu ir pagal rektoriaus 

patvirtintą darbo reglamentą veikianti komisija, teikianti rekomendacijas rektoriui dėl šiuose 

Nuostatuose numatytų vienkartinių skatinamųjų ar socialinių stipendijų skyrimo; 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

3.6. studijų kaina – Universiteto senato nustatyta ir patvirtinta studijų atitinkamoje studijų 

programoje ar mokslo kryptyje kaina už 1 studijų metus arba semestrą; 

3.7. Universiteto tarptautinis ambasadorius (toliau – tarptautinis ambasadorius) – 

studentas, priklausantis Universiteto tarptautinių ambasadorių tinklui ir atliekantis Universiteto 

tarptautinių ambasadorių tinklo veiklos nuostatose numatytas reprezentacines, informavimo ir kitas 

funkcijas.  

3.8. mecenatas – privatus ar juridinis asmuo, įsteigęs stipendiją; 

3.9. kitos sąvokos Nuostatuose vartojamos taip, kaip jos apibrėžiamos Universiteto statute 

ir kituose Universiteto teisės aktuose.  

4. Stipendijos nėra skiriamos: 

4.1. turintiems akademinių skolų, išskyrus socialines, vienkartines skatinamąsias 

stipendijas, ir mecenato stipendijas, jeigu tai numato mecenato stipendijos skyrimo sąlygos. 

4.2. suteikus akademines atostogas; 

4.3. sustabdžius studijas; 

4.4. per kalendorinius metus nuo drausminės nuobaudos skyrimo; 

4.5. jau gavusiems skatinamąsias stipendijas už tą patį laikotarpį, grįžus po studijų 

sustabdymo, akademinių atostogų ar studijų nutraukimo; 

4.6. kitais teisės aktuose numatytais atvejais. 

5. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas: 

5.1. išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų; 

5.2. rektoriaus arba akademinio padalinio vadovo įsakymu skyrus drausminę nuobaudą;  

5.3. suteikus akademines atostogas; 
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5.4. sustabdžius studijas; 

5.5. kitais teisės aktuose numatytais atvejais. 

6. Visų stipendijų išmokėjimo diena – kiekvieno mėnesio 25 diena. 

 

II. STIPENDIJŲ IR PARAMOS STUDENTAMS RŪŠYS IR JŲ SKYRIMO 

TVARKA 

 

Skatinamoji stipendija 

7. Skatinamoji stipendija yra skiriama Universiteto pirmosios ir antrosios studijų pakopos 

valstybės finansuojamiems ir nefinansuojamiems geriausiai besimokantiems studentams. 

8. Skatinamoji stipendija taip pat gali būti skiriama pretenduojantiems studijuoti pirmosios 

ir antrosios studijų pakopos valstybės nefinansuojamose vietose stojantiesiems iš tikslinių užsienio 

valstybių, kurių sąrašą patvirtina rektorius vicerektoriaus akademiniams reikalams teikimu. 

9. Skatinamoji stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio. 

10. Geriausiai besimokantys studentai akademiniame padalinyje nustatomi kiekvieną 

semestrą pagal studijų rezultatus – paskutinės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, kuris yra ne 

mažesnis nei 8,0 balai. Esant vienodam paskutinės sesijos svertiniam vidurkiui, žiūrima į bendrą 

ankstesnės sesijos įvertinimų svertinį vidurkį, o jam esant vienodam - į stojamąjį konkursinį balą. 

11. Atsižvelgiant į skatinamosioms stipendijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas, 

akademinio padalinio vadovas įsakymu rudens semestrui iki rugsėjo 10 d. ir pavasario semestrui iki 

vasario 10 d. tvirtina stipendijų skaičių studentams pagal studijų pakopas. Skatinamąją stipendiją iš 

akademinių padalinių stipendijų fondo skiria akademinio padalinio vadovas įsakymu, iš Universiteto 

nuosavų lėšų stipendijų fondo – rektorius akademinio padalinio vadovo teikimu. Stojantiesiems iš 

tikslinių užsienio valstybių skatinamąją stipendiją iš Universiteto nuosavų lėšų stipendijų fondo skiria 

rektorius vicerektoriaus akademiniams reikalams teikimu.  

12. Studentams, grįžusiems po dalinių studijų užsienyje, skatinamosios stipendijos 

skiriamos atlikus dalinių studijų užsienyje metu gautų semestro rezultatų įskaitymą ir mokamos už 

laikotarpį nuo semestro pradžios. 

13. Skatinamoji stipendija skiriama du kartus per metus: rudens semestrą – rugsėjo – sausio 

mėnesiams, pavasario semestrą – vasario – birželio mėnesiams. Skatinamoji stipendija mokama kas 

mėnesį. 

14. Skatinamoji stipendija nėra skiriama pirmųjų studijų metų pirmo semestro metu, 

išskyrus Nuostatų 8 punkte numatytą atvejį.  

 

Parama doktorantui 

15. Parama nuolatinės studijų formos trečiosios studijų pakopos valstybės finansuojamų 

studijų studentui (doktorantui) yra skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.  

16. Pirmųjų doktorantūros metų doktorantams, studijuojantiems nuolatinėse valstybės 

finansuojamose studijų vietose, skiriama 19,0 BSI dydžio parama. Antrųjų ir vėlesnių doktorantūros 

metų doktorantams, studijuojantiems nuolatinėse valstybės finansuojamų studijų vietose, skiriama 

22,0 BSI dydžio parama. 

17. Parama doktorantui skiriama vieną kartą per metus doktoranto studijų metų pradžioje. 

Parama doktorantui mokama kas mėnesį. 

18. Nevykdant doktoranto darbo plano nuolatinės studijų formos trečiosios studijų pakopos 

valstybės finansuojamų studijų studentui (doktorantui) per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės 

nustatymo dienos rektorius priima įsakymą sustabdyti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. 

Nustačius, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, rektorius per 5 darbo dienas nuo šios 

aplinkybės nustatymo dienos priima įsakymą atnaujinti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. 

19. Paramą doktorantui iš doktorantų stipendijų fondo skiria rektorius.   

 

Parama pedagoginių studijų programų studentams  
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20. Parama pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus 

suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir profesinių studijų programų (toliau – pedagoginių studijų 

programų) studentams yra skiriama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.  

21. Parama skiriama pedagoginių studijų programų studentams (toliau – studentai), 

studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose ir neturintiems akademinių skolų.   

22. Paramos dydis, įstojusiems iki 2020 m. gegužės 1 d., – 3,05 BSI, nuo 2020 m. gegužės 

1 d.  – 300 eurų per mėnesį.  

23. Parama skiriama du kartus per metus, gavus tam skirtas valstybės biudžeto lėšas, 

rektoriaus įsakymu akademinio padalinio vadovo teikimu. Parama mokama kas mėnesį visus 

akademinius metus. Parama studentams teikiama visam studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 

numatyta studijų programos studijų trukmė. 

24. Studentams, turintiems akademinių skolų, rektorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos, priima sprendimą nutraukti paramos studijoms 

teikimą.  

   

Vienkartinė skatinamoji stipendija 

25. Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos Universiteto studentui: 

25.1. studento iniciatyva už aktyvią mokslinę, visuomeninę ar kultūros veiklą arba už aukštus 

pasiekimus mokslo, visuomeninėje ar kultūros veikloje, garsinant Universiteto vardą; 

25.2. akademinio ar administracijos padalinio iniciatyva už aktyvią mokslinę, visuomeninę ar 

kultūros veiklą arba už aukštus pasiekimus mokslo, visuomeninėje ar kultūros veikloje, garsinant 

Universiteto vardą; 

25.3. studento iniciatyva už aukštus sporto pasiekimus arba aktyvią sportinę veiklą, garsinant 

Universiteto vardą; 

25.4. Sveikatingumo ir sporto skyriaus iniciatyva už aukštus sporto pasiekimus arba aktyvią 

sportinę veiklą, garsinant Universiteto vardą;  

25.5. už gerus mokymosi rezultatus. 

26. Vienkartinė skatinamoji stipendija už Nuostatų 25.1 papunktyje nurodytą veiklą ar 

pasiekimus skiriama tokia tvarka: 

26.1. Universiteto studentas akademinio padalinio vadovui pateikia motyvuotą prašymą skirti 

vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo prašomos stipendijos dydį. Kartu su prašymu 

pateikiamas kultūros, mokslinės ar visuomeninės veiklos aprašymas, o jei prašymas teikiamas už 

aukštus pasiekimus kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje – dokumentai, įrodantys šiuos 

pasiekimus; 

26.2. Universiteto studento prašymas užregistruojamas akademiniame padalinyje ir 

akademinio padalinio vadovo teikimu, kuriame yra nurodomas siūlomos stipendijos dydis, ne vėliau 

kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas perduodamas svarstyti: 

26.2.1. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijai, jei vienkartinė skatinamoji stipendija 

skiriama iš centralizuoto stipendijų fondo ir Universiteto nuosavų lėšų stipendijų fondo; 
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

26.2.2. Akademinio padalinio stipendijų komisijai, jei vienkartinė skatinamoji stipendija 

skiriama iš akademinių padalinių stipendijų fondo. 

26.3. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija, išnagrinėjusi prašymą, teikia siūlymą rektoriui, 

o akademinio padalinio stipendijų komisija, kurią akademinio padalinio vadovo įsakymu sudaro bent 

vienas to akademinio padalinio studentų atstovas ir ne mažiau kaip trys akademinio padalinio 

darbuotojai – akademinio padalinio vadovui skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo 

siūlomos stipendijos dydį; 
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 
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26.4. Vienkartinę skatinamąją stipendiją iš centralizuoto stipendijų fondo ar Universiteto 

nuosavų lėšų stipendijų fondo skiria rektorius Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijos teikimu. 

Vienkartinę skatinamąją stipendiją iš akademinių padalinių stipendijų fondo skiria akademinio 

padalinio vadovas akademinio padalinio stipendijų skyrimo komisijos teikimu. 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

27. Vienkartinė skatinamoji stipendija už Nuostatų 25.2 papunktyje nurodytą veiklą skiriama 

tokia tvarka: 

27.1. akademinis ar administracijos padalinys, gavęs studento pritarimą, motyvuotu teikimu 

siūlo Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijai skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo 

siūlomos stipendijos dydį. Prie teikimo pridedami dokumentai, įrodantys studento aktyvią veiklą ar 

pasiekimus; 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

27.2. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija, išnagrinėjusi teikimą, teikia siūlymą rektoriui 

skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo siūlomos stipendijos dydį; 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

27.3. Vienkartinę skatinamąją stipendiją iš centralizuoto stipendijų fondo ar Universiteto 

nuosavų lėšų stipendijų fondo skiria rektorius Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijos teikimu. 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

28. Vienkartinė skatinamoji stipendija už Nuostatų 25.3 papunktyje nurodytą veiklą ar 

pasiekimus skiriama tokia tvarka:  

28.1. Universiteto studentas Sveikatingumo ir sporto skyriaus vadovui pateikia motyvuotą 

prašymą skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo prašomos stipendijos dydį. Kartu su 

prašymu pateikiama studento sporto klubo arba trenerio rekomendacija; 

28.2. Universiteto studento prašymas užregistruojamas Sveikatingumo ir sporto skyriuje bei 

skyriaus vadovo teikimu, kuriame yra nurodomas siūlomos stipendijos dydis, ne vėliau kaip per 7 

(septynias) kalendorines dienas perduodamas svarstyti Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijai; 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

28.3. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija, išnagrinėjusi prašymą, teikia siūlymą rektoriui 

skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo siūlomos stipendijos dydį; 
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

28.4. Vienkartinę skatinamąją stipendiją iš centralizuoto stipendijų fondo ar Universiteto 

nuosavų lėšų stipendijų fondo skiria rektorius Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijos teikimu.  
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

29. Vienkartinė skatinamoji stipendija už Nuostatų 25.4 papunktyje nurodytą veiklą ar 

pasiekimus skiriama tokia tvarka: 

29.1. Sveikatingumo ir sporto skyrius, gavęs studento pritarimą, motyvuotu teikimu siūlo 

Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijai skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo siūlomos 

stipendijos dydį. Prie teikimo pridedami dokumentai, įrodantys studento aktyvią veiklą ar 

pasiekimus; 
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

29.2. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija, išnagrinėjusi teikimą, teikia siūlymą rektoriui 

skirti vienkartinę skatinamąją stipendiją ir nurodo siūlomos stipendijos dydį; 
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 
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29.3. Vienkartinę skatinamąją stipendiją iš centralizuoto stipendijų fondo ar Universiteto 

nuosavų lėšų stipendijų fondo skiria rektorius Studentų ir darbuotojų rėmimo komisijos teikimu. 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

30. Vienkartinė skatinamoji stipendija už Nuostatų 25.5 papunktyje nurodytus gerus 

mokymosi rezultatus skiriama tokia tvarka: 

30.1. Vienkartinė skatinamoji stipendija kalendorinių metų pabaigoje gali būti skiriama 

geriausiai besimokantiems studentams iš nepanaudotos akademinių padalinių stipendijų fondo dalies; 

30.2. Vienkartinę skatinamąją stipendiją iš akademinių padalinių stipendijų fondo skiria 

akademinio padalinio vadovas akademinio padalinio stipendijų skyrimo komisijos teikimu.   

31. Vienkartinė skatinamoji stipendija pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentams už 

aukštus pasiekimus sporto, kultūros, mokslinėje ar kitoje veikloje, garsinant Universiteto vardą, 

skiriama iki 8,0 BSI dydžio, už aktyvią sporto, kultūros, mokslinę, visuomeninę ar kitą veiklą, 

garsinant Universiteto vardą – iki 3,0 BSI dydžio. 

32. Vienkartinė skatinamoji stipendija trečiosios studijų pakopos studentams skiriama iki 30,0 

BSI dydžio. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų trečiosios studijų pakopos studentams skyrimo 

sąlygas bei tvarką tvirtina Universiteto rektorius. 

33. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų suma pirmosios ir antrosios studijų pakopos 

studentams per semestrą vienam studentui negali viršyti 8,0 BSI, trečiosios studijų pakopos – 30,0 

BSI.  

34. Vienkartinė skatinamoji stipendija už tuos pačius pasiekimus gali būti skiriama tik vieną 

kartą. 

35. Vienkartinė skatinamoji stipendija papildomai neskiriama studentams, gaunantiems 

Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją. 

 

 

Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija 

36. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija yra skiriama Universiteto pirmosios ir 

antrosios studijų pakopos valstybės finansuojamam ir nefinansuojamam studentui už puikius 

(išskirtiniais atvejais – už labai gerus) studijų rezultatus ir išskirtinius pasiekimus sporto, kultūros, 

mokslinėje ar visuomeninėje veikloje. 

37. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija yra 4,0 BSI dydžio. 

38. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija už tuo pačius pasiekimus gali būti 

skiriama tik vieną kartą. 

39. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija skiriama du kartus per metus: rudens 

semestrą – rugsėjo-sausio mėnesiams, pavasario semestrą – vasario-birželio mėnesiams. Profesoriaus 

Mykolo Romerio vardinė stipendija mokama kas mėnesį. 

40. Studentui, gaunančiam Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, skatinamoji 

stipendija ir vienkartinė skatinamoji stipendija už studijų rezultatus papildomai neskiriama. 

41. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija nėra skiriama pirmųjų studijų metų 

pirmo semestro metu. 

42. Pasiūlymus Senato studijų komisijai dėl kandidatų Profesoriaus Mykolo Romerio 

vardinei stipendijai gauti rudens semestrui iki spalio 1 d. ir pavasario semestrui iki kovo 1 d. teikia 

Universiteto akademinių padalinių tarybos, Universiteto studentų atstovybė, vietinis ELSA skyrius 

arba studentų mokslinė draugija. Studentai taip pat gali savo kandidatūras Universiteto Senatui siūlyti 

tiesiogiai. 

43. Siūlant kandidatą Profesoriaus Mykolo Romerio vardinei stipendijai gauti, pateikiami 

šie dokumentai: 

43.1.  pažyma apie studento studijų rezultatus; 

43.2. studento išskirtinių pasiekimų sporto, kultūros, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje 

charakteristika; 
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43.3. studento paskelbtų mokslo darbų tekstų kopijos; 

43.4. mažiausiai dviejų Universiteto profesorių arba docentų rekomendacijos;  

43.5. kiti dokumentai, parodantys studento studijų, mokslinės, visuomeninės, meninės ar (ir) 

sportinės veiklos pasiekimus. 

44. Senato studijų komisija per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų teikimo termino pabaigos 

atrenka iki 10 kandidatų Profesoriaus Mykolo Romerio vardinei stipendijai gauti ir teikia jų sąrašą 

Senatui. 

45. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją skiria Senatas Senato studijų 

komisijos teikimu. 

 

Tarptautinio ambasadoriaus stipendija 

46. Tarptautinio ambasadoriaus stipendija yra skiriama tarptautiniams ambasadoriams už 

tinkamai ir atsakingai atliekamas pareigas, apibrėžtas Universiteto tarptautinių ambasadorių tinklo 

veiklos nuostatose. 

47. Tarptautinio ambasadoriaus stipendija yra iki 3,0 BSI dydžio.   

48. Tarptautinio ambasadoriaus stipendijų suma per semestrą vienam studentui negali 

viršyti 8,0 BSI. 

49. Tarptautinio ambasadoriaus stipendija skiriama kiekvienų studijų metų sausio mėnesį 

už rudens semestrą ir birželio mėnesį – už pavasario semestrą.  

50. Tarptautinis ambasadorius, pretenduojantis gauti tarptautinio ambasadoriaus stipendiją, 

ne vėliau kaip iki sausio 10 d. ar birželio 10 d. kreipiasi į Komunikacijos ir rinkodaros centro 

atsakingą darbuotoją, pateikdamas savo veiklos ataskaitą.  

51. Tarptautinio ambasadoriaus stipendiją skiria rektorius Komunikacijos ir rinkodaros 

centro vadovo teikimu.  

 

Mecenato stipendija 

52. Mecenatų stipendija gali būti skiriama Universiteto studentui, atrinktam stipendijai 

gauti pagal mecenato nustatytas sąlygas. 

53.  Mecenato stipendija gali būti vienkartinė ar mokama periodiškai. Stipendijos dydį, 

mokėjimo būdą ir trukmę nustato mecenatas. 

54. Jeigu mecenato stipendijos gavėjas yra iš anksto mecenato pasirinktas studentas, jo 

stipendijos skyrimo ir mokėjimo sąlygas nustato trišalė sutartis tarp rektoriaus arba jo įgalioto 

asmens, mecenato bei stipendijos gavėjo. 

55. Mecenato stipendija steigiama mecenato ir rektoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartimi.  

56. Mecenato stipendijai gauti gali būti organizuojamas konkursas. Konkursui 

pateikiami dokumentai, kuriais grindžiamas studento atitikimas konkurse nurodytoms sąlygoms, 

vadovaujantis mecenato nurodytais reikalavimais.  

57. Tiksli dokumentų pateikimo data, vieta ir konkretaus konkurso sąlygos skelbiamos 

Universiteto tinklapyje.  

58. Esant poreikiui, pretendentų pateiktus dokumentus stipendijai gauti svarsto rektoriaus 

įsakymu sudaryta darbo grupė, kurią sudaro nelyginis narių skaičius. Jais skiriami akademinių 

padalinių atstovai, Studentų atstovybės atstovai, mecenatui pageidaujant, pats mecenatas arba jo 

atstovas. Darbo grupė sprendimus priima balsavimu, remdamasi dalyvaujančių narių balsų daugumos 

principu.  

59. Informaciją apie atsiradusius mecenatų stipendijos mokėjimo nutraukimo 

pagrindus akademinis padalinys, kuriame studijuoja stipendijos gavėjas, teikia Akademinių reikalų 

centrui, o Akademinių reikalų centras praneša mecenatui. 

60. Mecenatų stipendija skiriama rektoriaus įsakymu akademinio padalinio vadovo ar 

Nuostatų 59 punkte numatytos darbo grupės vadovo teikimu. 

 

Grupės koordinatoriaus stipendija 
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61. Grupės koordinatoriaus stipendija gali būti skiriama pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos, profesinių studijų studentams už tinkamai ir atsakingai atliekamas grupės koordinatoriaus 

pareigas, apibrėžtas Grupės koordinatoriaus nuostatuose. 

62. Grupės koordinatoriaus stipendija yra 0,5 BSI dydžio. 

63. Grupės koordinatoriaus stipendija mokama rektoriaus įsakymu akademinio padalinio 

vadovo teikimu. 

64. Grupės koordinatoriaus stipendija skiriama ir mokama kartą per semestrą. 

 

Stipendija kuopų viršiloms, grupių vadams ar grupių vadų pavaduotojams 

65. Stipendija gali būti skiriama valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų 

studentams, studijuojantiems Policijos veiklos, Teisės ir policijos veiklos ar Teisės ir valstybės sienos 

apsaugos studijų programoje, kurie tinkamai ir atsakingai atlieka atitinkamas pareigas. 

66. Stipendija kuopos viršilos yra 0,4 BSI dydžio. 

67. Stipendija grupės vadui yra 0,3 BSI dydžio. 

68. Stipendija grupės vado pavaduotojui yra 0,2 BSI dydžio. 

69. Studentui, gaunančiam kuopos viršilos, grupė vado ar grupės vado pavaduotojo 

stipendiją nėra skiriama grupės koordinatoriaus stipendija. 

70. Stipendija kuopų viršiloms, grupių vadams ar grupių vadų pavaduotojams iš 

akademinių padalinių stipendijų fondo skiriama akademinio padalinio vadovo įsakymu, iš 

Universiteto nuosavų lėšų fondo – rektoriaus įsakymu akademinio padalinio vadovo teikimu.  

71. Studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, stipendija skiriama 

kartą per semestrą ir mokama kas mėnesį. Studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose 

vietose stipendija, skiriama kartą per semestrą, ir skirtos stipendijos dydžiui mažinama įmoka už 

studijas.  

 

Socialinė stipendija 

72. Socialinė stipendija gali būti skiriama Universiteto studentui dėl sunkios materialinės 

padėties, artimųjų mirties, ligos, stichinės nelaimės ir kitais ypatingais atvejais. 

73. Socialinė stipendija yra nuo 2,0 iki 30,0 BSI dydžio. 

74. Universiteto studentai, pageidaujantys gauti socialinę stipendiją, rudens semestre iki 

rugsėjo 14 d. ir pavasario semestre iki vasario 14 d. akademinio padalinio vadovui pateikia prašymą 

skirti socialinę stipendiją, nurodydami, kokiam tikslui socialinė stipendija reikalinga: padengti įmokai 

už studijas, už gyvenimą studentų namuose ar pragyvenimui. Įvykus nelaimei ar kitu ypatingu atveju, 

galima kreiptis bet kuriuo metu. Prašyme studentas pateikia savo asmeninės banko sąskaitos 

rekvizitus, išskyrus atvejus, kai prašoma socialine stipendija padengti įmoką už studijas ar už 

gyvenimą studentų namuose. 

75. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai: 

75.1. pažyma apie studento šeimos sudėtį; 

75.2. pažyma apie studento paskutinių 3 mėnesių draudžiamąsias pajamas arba pažyma apie 

nedarbą; 

75.3. pažymos apie studento tėvų (globėjų) arba sutuoktinio paskutinių 3 mėnesių gaunamas 

draudžiamąsias pajamas arba pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar pažymos apie nedarbą; 

75.4. kiti prašymą pagrindžiantys dokumentai. 

76. Universiteto studentai, atvykę iš užsienio šalių, kartu su prašymu pateikia Lietuvos 

Respublikoje arba kitose šalyse išduotus dokumentus, nurodytus 75 punkte. 

77. Universiteto studentų prašymai užregistruojami akademiniame padalinyje ir 

akademinio padalinio vadovo teikimu perduodami Universiteto Studentų ir darbuotojų rėmimo 

komisijai svarstyti rudens semestre ne vėliau kaip iki rugsėjo 22 d. ir pavasario semestre – iki vasario 

22 d. Akademinio padalinio vadovo teikime nurodoma, kokio dydžio socialinė stipendija siūloma ir 

kokiam tikslui siūloma ją skirti. 
Straipsnio pakeitimas: 
Mykolo Romerio universiteto Taryba: 

Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 
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78. Išnagrinėjusi prašymą Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija teikia siūlymą rektoriui 

skirti socialinę stipendiją, atsižvelgdama į šeimos draudžiamąsias pajamas, akademinį pažangumą ir 

kitas svarbias aplinkybes bei į Universiteto atitinkamų metų išlaidų sąmatoje socialinėms 

stipendijoms numatytas lėšas. Studentų ir darbuotojų rėmimo komisija gali siūlyti rektoriui padidinti 

arba sumažinti akademinio padalinio vadovo teikime nurodytą socialinės stipendijos dydį.  
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

79. Jei socialinė stipendija skiriama įmokai už studijas ar už gyvenimą studentų namuose, 

Universiteto finansų tarnyba atlieka mokėjimą, skirtą atitinkamai studento įmokai padengti. Jei 

socialinė stipendija skiriama pragyvenimui, ji pervedama į studento asmeninę sąskaitą. 

80. Socialinė stipendija skiriama rektoriaus įsakymu Studentų ir darbuotojų rėmimo 

komisijos teikimu. 
Straipsnio pakeitimas: 

Mykolo Romerio universiteto Taryba: 
Nutarimas 2022-12-23 Nr. 1UT-18. 

 

III. STIPENDIJŲ FONDO STRUKTŪRA 

 

81. Stipendijų fondą sudaro: 

81.1.  centralizuotas pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų stipendijų fondas; 

81.2. akademinių padalinių stipendijų fondas; 

81.3. doktorantų stipendijų fondas; 

81.4. Universiteto nuosavų lėšų stipendijų fondas. 

82. Centralizuotą stipendijų fondą sudaro iki 20 proc. valstybės biudžeto asignavimų, skirtų 

pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams skatinti. 

83. Akademinių padalinių stipendijų fondą sudaro ne mažiau nei 80 proc. valstybės 

biudžeto asignavimų, skirtų pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentams skatinti.  

84. Skatinamosioms stipendijoms už geriausius mokymosi rezultatus skirtoji dalis turi 

sudaryti ne mažiau kaip 80 proc., vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms skirtoji dalis – iki 20 

proc. akademinio padalinio stipendijų fondo dalies. 

85. Kiekvienam akademiniam padaliniui tenkanti stipendijų fondo dalis keičiasi, 

priklausomai nuo tą semestrą akademiniame padalinyje studijuojančių valstybės finansuojamų 

studentų skaičiaus. Akademiniam padaliniui skirta stipendijų fondo dalis paskirstoma proporcingai 

pagal pirmojoje ir antrojoje studijų pakopose studijuojančių valstybės finansuojamų studentų skaičių.  

86. Doktorantų stipendijų fondą sudaro valstybės biudžeto asignavimai, skirti trečiosios 

studijų pakopos valstybės finansuojamiems studentams skatinti. 

87. Universiteto nuosavų lėšų stipendijų fondą kiekvienais metais tvirtina Universiteto 

Taryba, tvirtindama metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.  

88. Detalų lėšų paskirstymą iš akademinių padalinių stipendijų fondo akademiniams 

padaliniams tvirtina rektorius kiekvieno semestro pirmą savaitę. Šios lėšos gali būti perskirstomos 

kitoms Universiteto reikmėms studentų atstovybei pritarus. 

89. Iš centralizuoto stipendijų fondo pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentams 

skiriama: 

89.1. vienkartinė skatinamoji stipendija; 

89.2. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija. 

90. Iš akademinių padalinių stipendijų fondo pirmosios ir antrosios studijų pakopos 

studentams skiriama: 

90.1. skatinamoji stipendija; 

90.2.  parama pedagoginių studijų studentams;   

90.3.  vienkartinė skatinamoji stipendija geriausiai besimokantiems studentams ir valstybės 

finansuojamiems studentams už Nuostatų 25.1-25.4 papunkčiuose numatytus pasiekimus; 

90.4.  grupės koordinatoriaus stipendija. 
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91. Iš doktorantų stipendijų fondo valstybės finansuojamų studijų trečiosios pakopos 

studentams skiriama:  

91.1. parama doktorantui; 

91.2. vienkartinė skatinamoji stipendija. 

92. Iš Universiteto nuosavų lėšų stipendijų fondo skiriama: 

92.1. vienkartinė skatinamoji stipendija už Nuostatų 25.1-25.4 papunkčiuose numatytus 

pasiekimus valstybės nefinansuojamų studijų stipendijos gavėjams; 

92.2. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinė stipendija valstybės nefinansuojamų studijų 

stipendijos gavėjams; 

92.3. Tarptautinio ambasadoriaus stipendija; 

92.4. socialinė stipendija; 

92.5. grupės koordinatoriaus stipendija valstybės nefinansuojamų studijų stipendijos 

gavėjams; 

92.6. stipendija kuopų viršiloms, grupių vadams ar grupių vadų pavaduotojams valstybės 

nefinansuojamų studijų stipendijos gavėjams. 

93. Mecenato stipendija skiriama ir mokama stipendijos gavėjams iš institucijų, rėmimo fondų 

arba privačių asmenų tam tikslui skirtų lėšų.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

94. Stipendija yra pervedama į studento asmeninę banko sąskaitą kiekvieno mėnesio 25 dieną.  

95. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Universiteto studentams gali būti 

skiriamos ir kitos stipendijos.  

96. Jeigu tarp šių Nuostatų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų yra prieštaravimų, taikomi 

Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

____________________ 


