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Atsižvelgdamas į atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau - LSMU)  studento su 

studijomis susijusių finansinių sąlygų tvarkos aprašo punktų korekcijas,  

 

1. T v i r t i n u nauja redakcija išdėstytą LSMU studento su studijomis susijusių finansinių 

sąlygų tvarkos aprašą. 

 

2. P r i p a ž į s t u  n e t e k u s i u  g a l i o s  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

rektoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 2020-V-00617 patvirtintą LSMU studento su studijomis 

susijusių finansinių sąlygų tvarkos aprašą.  

 

3. Į p a r e i g o j u  Dokumentų valdymo tarnybą su šiuo įsakymu supažindinti Universiteto  

akademinės bendruomenės narius informuojant per PDVS programą. 

 

4. P a v e d u  įsakymo kontrolę prorektoriui studijoms prof. Kęstučiui Petrikoniui. 

 

5. Šis įsakymas į s i g a l i o j a  nuo įsakymo pasirašymo dienos.   

 

 

 

 

Rektorius          prof. Rimantas Benetis 

 

 

 

 

 

Vilma Žaltauskė, tel. Nr. 868558055, el. paštas vilma.zaltauske@lsmu.lt 

mailto:vilma.zaltauske@lsmu.lt


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 

2020 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-198 
 

PAPILDYTA 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 

2020 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-617 

 

LSMU STUDENTO SU STUDIJOMIS SUSIJUSIŲ FINANSINIŲ SĄLYGŲ TVARKOS 

APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų 

su studijomis susijusių finansinių sąlygų tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios, antrosios pakopos ir 

vientisųjų studijų studentų su studijomis susijusias finansines sąlygas, kai jos taikomos studentams: 

1.1.pasirašiusiems studijų sutartį po studijų rezultatų nustatymo ir palyginimo procedūros; 

1.2.pasirašiusiems studijų sutartį dėl pervedimo į laisvą valstybės finansuojamą vietą; 

1.3.pasirašiusiems studijų sutartį dėl studijų programos keitimo; 

1.4.perstojusiems į valstybės finansuojamą vietą ir perkeltiems į aukštesnį kursą; 

1.5.prašantiems sumažinti studijų įmoką; 

1.6.prašantiems kartoti arba papildomai studijuoti tam tikrus studijų programos modulius/dalykus; 

1.7. keičiantiems aukštąją mokyklą. 

2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Norminė studijų kaina – tai dydis, parodantis maksimalią lėšų sumą, kuri gali būti skiriama iš 

valstybės biudžeto metams aukštosios mokyklos nustatytai studijų kainai valstybės finansuojamoje 

studijų vietoje apmokėti. 

2.2. Metinė studijų kaina – tai Universiteto tarybos patvirtinta studijų atitinkamoje studijų 

programoje kaina vieniems studijų metams valstybės nefinansuojamoje vietoje apmokėti. 

2.3. Aktualus kursas – kursas, kuriame einamuoju momentu studijuoja studentas. 

2.4. Papildomosios studijos – studijos, kurių metu studijuojami pirmosios pakopos (bakalauro) 

studijų dalykai, būtini, kad studentas turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų atitinkamos krypties 

antrosios pakopos (magistrantūros) studijoms. 

2.5. Papildomai studijuojamas dalykas – mažiausia studijų programos turinio dalis, turinti apibrėžtą 

tikslą ir orientuota į studijų rezultatus, ugdanti bendrąsias ir (arba) dalykines kompetencijas. Dalyko 

studijos gali būti baigiamos egzaminu arba kitu jo pasiekimų, žinių ir gebėjimų įvertinimu. 

 



II SKYRIUS 

STUDENTO STUDIJŲ FINANSINĖS SĄLYGOS, KAI STUDIJOS FINANSUOJAMOS 

VALSTYBĖS LĖŠOMIS 

3. Studentas, priimtas į valstybės finansuojamą studijų vietą, įgyja teisę išklausyti studijų programą 

valstybės finansuojamomis lėšomis vieną kartą. 

4. Visais atvejais pasikeitus studijų finansavimo pobūdžiui ir sąlygoms, pakeičiama ir studijų 

sutartis. 

5. Kai studentas Universitete laikinai nestudijuoja (yra akademinėse atostogose), šiuo laikotarpiu 

lėšos studijoms finansuoti nėra naudojamos. 

6. Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, dalyvavęs konkurse į laisvą valstybės 

finansuojamą vietą ir gavęs valstybės finansavimą, ne mažesnį nei studento stojimo metų studijų 

programos norminė studijų kaina, už studijas nemoka. 

7. Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, po studijų rezultatų nustatymo ir 

palyginimo procedūros gavęs valstybės finansavimą, ne mažesnį nei studento stojimo metų studijų 

programos norminė studijų kaina, už studijas nemoka. 

8. Studentas, keitęs studijų programą, tame pačiame universitete, kai pageidaujamos programos 

kaina ne didesnė (lygi arba mažesnė) už studijų programos, kurią keičia, kainą, už studijas nemoka. 

Jeigu pageidaujamos studijų programos trukmė trumpesnė už studijų programos, kurią keičia, 

trukmę, likęs valstybės finansavimas grąžinamas tai studijų programai, į kurią studentas įstojo. 

9. Studentas, keitęs studijų programą ir universitetą, kai pageidaujamos programos kaina ne didesnė 

(lygi arba mažesnė) už studijų programos, kurią keičia, kainą, už studijas nemoka. Jeigu 

pageidaujamos studijų programos trukmė trumpesnė už studijų programos, kurią keičia, trukmę, 

likęs valstybės finansavimas išlieka toje studijų programoje, į kurią studentas atvyko. 

10. Studentui, keitusiam studijų formą, išlieka stojimo metu pasirinktos studijų formos kaina ir 

finansavimo trukmė. 

11. Keitusio studijų programą ir universitetą studento studijoms finansuoti skirtos Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos einamaisiais biudžetiniais metais perskirstomos tarp aukštųjų 

mokyklų vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis 

metodinėmis rekomendacijomis. 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

STUDENTO STUDIJŲ FINANSINĖS SĄLYGOS, KAI STUDIJOS VISIŠKAI ARBA IŠ 

DALIES APMOKAMOS STUDENTO LĖŠOMIS 

12. Studentas, priimtas į valstybės nefinansuojamą vietą, už sutartyje nustatytą kainą įgyja teisę vieną 

kartą išklausyti studijų programą. 

13. Visais atvejais pasikeitus studijų finansavimo pobūdžiui ir sąlygoms, pakeičiama ir studijų 

sutartis. 

14. Studentas, įstojęs į valstybės finansuojamą studijų vietą ir po studijų rezultatų nustatymo ir 

palyginimo procedūros praradęs valstybės finansavimą, už studijas turi mokėti studento stojimo metų 

patvirtintą metinę studijų kainą. 

15. Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, dalyvavęs konkurse į laisvą valstybės 

finansuojamą vietą ir gavęs valstybės finansavimą, mažesnį nei studento stojimo metų studijų 

programos norminė studijų kaina, turi sumokėti skirtumą tarp studento stojimo metų norminės studijų 

kainos ir gauto valstybės finansavimo dydžio. 

16. Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, po studijų rezultatų nustatymo ir 

palyginimo procedūros gavęs valstybės finansavimą, mažesnį nei studento stojimo metų studijų 

programos norminė studijų kaina, turi sumokėti skirtumą tarp studento stojimo metų norminės studijų 

kainos ir gauto valstybės finansavimo dydžio. 

17. Jei studentas, priimtas per bendrąjį priėmimą, perkeliamas į aukštesnį kursą, laikoma, kad jis 

naudoja valstybės finansavimo lėšas, skirtas aktualiam kursui. Jam baigus studijas, laikoma, kad liko 

nepanaudotas valstybės finansavimas tų kursų, kurie jam buvo įskaityti. Likęs nepanaudotas 

valstybės finansavimas gali būti perduotas tos pačios studijų programos studentui, įstojusiam 

valstybės finansavimo gavimo metais, arba aktualaus kurso studentui, sumokant skirtumą tarp 

reikalingų lėšų studijoms aktualiame kurse ir likusio neišnaudoto valstybės finansavimo, kurį jis 

gauna. 

18. Jei studentui keičiant programą pageidaujamos studijų programos norminė studijų kaina didesnė 

už studijų programos, kurią keičia, norminę studijų kainą, skirtumą tarp norminių kainų sumoka 

studijų programą keičiantis studentas. Apskaičiuojamas kiekvieno semestro kainos skirtumas. Jeigu 

pageidaujamos studijų programos trukmė ilgesnė už studijų programos, kurią keičia, trukmę, 

pasibaigus valstybės finansavimui studentas perkeliamas į valstybės nefinansuojamą vietą ir moka 

patvirtintą studento stojimo metų studijų kainą. 

19. Jei valstybės nefinansuojamas studentas gauna valstybės finansavimą, kuris buvo perkeltas iš 

kitos (pigesnės) studijų programos ir (arba) jam likusi finansavimo trukmė mažesnė nei studento 



likusi studijų trukmė, studentas turi sumokėti kainų skirtumą tarp gauto (atsinešto) valstybės 

finansavimo dydžio ir studento stojimo metų studijų programos norminės kainos. 

20. 15–19 punktuose nurodytais atvejais apskaičiuojamas kiekvieno studijų semestro kainos 

skirtumas. 

21. Studentas, studijuojantis Universitete valstybės nefinansuojamoje vietoje, pakeitęs studijų 

programą, su Universitetu sudaro naują studijų sutartį ir turi mokėti pradedamos studijuoti studijų 

programos einamųjų mokslo metų metinę studijų kainą. 

22. Studentas, atvykęs iš kitos aukštosios mokyklos ir studijuojantis valstybės nefinansuojamoje 

studijų vietoje, su Universitetu sudaro naują studijų sutartį ir turi mokėti pasirinktos studijų 

programos einamųjų mokslo metų metinę studijų kainą. 

23. Studentas, atnaujinęs studijas (kai ankstesnė studijų sutartis buvo nutraukta), turi mokėti 

studijuojamos studijų programos einamųjų mokslo metų metinę studijų kainą. 

 

IV SKYRIUS 

STUDIJŲ ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS 

24. Mokestis už kartojamus arba pageidaujamus papildomai, ne pagal studijų programą studijuoti 

dalykus apskaičiuojamas pagal einamiesiems mokslo metams patvirtintos metinės studijų programos, 

kuriai priklauso dalykas, kainos, proporcingai dalyko apimčiai kreditais. 

25. Studijų mokestis valstybės nefinansuojamam studentui, grįžusiam po akademinių atostogų, 

karinės tarnybos ir dėl jų metu pasikeitusio programos studijų plano, turinčiam išklausyti privalomus 

ar papildomus dalykus, apskaičiuojamas nuo studento studijų sutartyje nurodytos kainos. 

26. Studijų mokesčio mažinimas dėl įskaitytų dalykų apskaičiuojamas nuo metinės studijų kainos 

pagal sutartį proporcingai įskaitomų dalykų kreditų apimčiai. 

27. Valstybės finansuojamam studentui, keitusiam studijų programą ir mokančiam skirtumą tarp 

studijų programų norminių kainų, galimas priemokos sumažinimas dėl įskaitytų dalykų. Mažinama 

suma apskaičiuojama nuo studento stojimo metų studijuojamos programos norminės studijų kainos, 

proporcingai įskaitomų dalykų kreditų apimčiai. Mažinama suma negali būti didesnė nei studento 

mokamas metinis kainų skirtumas 

28. Studijų mokesčio mažinimas dėl finansinės paramos skyrimo apskaičiuojamas nuo metinės 

studijų kainos pagal sutartį, įvertinus Universiteto studentų rėmimo komisijos sprendimą. 

29. Universiteto arba juridinių asmenų, kurių dalyvis yra Universitetas, darbuotojams, kai jų studijos 

yra būtinos Universitetui, mokestis už studijas gali būti apmokamas darbdavio lėšomis ir jo teikimu, 

nurodant būtinumą pagrindžiančias aplinkybes, bet ne daugiau kaip 50 proc. per visus studijų metus 



(visus kursus) atitinkamos pakopos studijų sutartyje nustatytos studijų kainos. Šalys gali raštu 

susitarti dėl darbdavio turėtų išlaidų atlyginimo sąlygų. 

30. Studijų mokesčio mažinimas pagal 26–29 punktus nustatomas apskaičiavus mokamą sumą pagal 

vieną iš punktų, antrąjį mažinimą – pagal kitą punktą apskaičiuojant nuo sumažintos įmokos. 
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