
 
 

STIPENDIJA STUDIJŲ KAINAI KOMPENSUOTI 

 

1. Priėmimo į VGTU magistrantūros studijas metu, studentas gali gauti vieną iš šių stipendijų: 

1.1. stipendija pilnai kompensuojanti studijų kainą; 

1.2. stipendija dalinai kompensuojanti studijų kainą – studentui tenkanti mokėti semestro 

studijų kainos dalis – 1 000 Eur; 

1.3. stipendija dalinai kompensuojanti studijų kainą – studentui tenkanti mokėti semestro 

studijų kainos dalis – 1 250 Eur 

2. Studentas išlaiko teisę į stipendiją studijų kainai kompensuoti antrajam ir vėlesniems 

semestrams, jei atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis, perlaikius egzaminus komisijose, 

nėra mažesnis daugiau kaip 20 procentinių punktų už tos pačios studijų programos ir formos to 

paties kurso studentų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų bendrą svertinį vidurkį. 

3. Stipendija studijų kainai kompensuoti nutraukiama ir vėlesniais studijų metais nėra 

atnaujinama šiais atvejais: 

3.1. kai Studentas užima valstybės finansuojamą studijų vietą; 

3.2. kai Studentas savo noru nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Universiteto jo 

iniciatyva; 

3.3. kai Studentas paliekamas kartoti kursą; 

3.4. kai Studentas keičia studijų programą ar studijų formą; 

3.5. kai Studentas nebeatitinka 1 punkte nurodytų reikalavimų; 

3.6. Studentui pertraukus studijas. 

4. Stipendijos studijų kainai kompensuoti taikymas sustabdomas, kai Studentas išeina 

akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, stipendija gali būti tęsiama nuo 

semestro, kuriame ji buvo sustabdyta. 

5. Studentas, kuriam buvo taikoma stipendija studijų kainai kompensuoti, nutraukęs Studijų 

sutartį ar pašalintas iš Universiteto, turi Universitetui ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo 

rektoriaus įsakymo dėl studijų nutraukimo grąžinti studijų semestro sąnaudas, sudarančias studijų 

kainos, nurodytos Studijų sutartyje, dalį, proporcingą visam mėnesių skaičiui, tenkančiam laikotarpiui 

nuo Studijų semestro pradžios iki Studijų sutarties nutraukimo dienos, bet ne daugiu nei 1 250,00 

Eur. Tuo atveju, kai studijuotas laikotarpis buvo ilgesnis kaip trys mėnesiai, studijų sąnaudos 

prilyginamos 1 250,00 Eur. Tuo atveju, kai studijuotas laikotarpis buvo trumpesnis nei vienas mėnuo, 

studijų sąnaudas sudaro 1,0 BSI dydžio administravimo sąnaudos. 

6. Universitetas stipendijos dalies grąžinti nereikalauja, jeigu Studentas studijų semestrą baigė 

laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo semestro pradžios raštu pranešė 

Universitetui apie Studijų sutarties nutraukimą. 

7. Šios sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visą sutarties laikotarpį.  


