
 

PATVIRTINTA  

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro tarybos  

2017 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 600000-TP-13-3 

 

Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro 

studijų įmokų mažinimo pirmosios, antrosios ir papildomųjų studijų studentams 

 tvarka 

 

Vadovaujantis VU įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

VU Senato 2017-05-23 d. nutarimu Nr. S-2017-6-2, IV skyriaus, 37 punkto (37.1; 37.2; 37.3; 37.4 

dalimis), prašau GMC Tarybos patvirtinti pirmosios, antrosios ir papildomųjų studijų studentams – 

vienam semestrui, tokią studijų įmokų mažinimo tvarką: 

 

I. Aprašo punktas 37.1. Studijuojančiam Universiteto darbuotojui, taip pat studentui, kurio šeimos 

narys (tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis) dirba Vilniaus Universitete, atsižvelgiant į darbo 

stažą: 

 

1. GMC ir kitų padalinių VU darbuotojui (studentui), kurio darbo stažas daugiau negu 5 metai, 

studijų įmoką sumažinti 80%. 

2. GMC ir kitų padalinių VU darbuotojui (studentui), kurio darbo stažas daugiau negu 3 metai, 

studijų įmoką sumažinti 50%. 

3. GMC ir kitų padalinių VU darbuotojui (studentui), kurio darbo stažas daugiau negu 1 metai, 

studijų įmoką sumažinti 30%. 

 

Prašymai dėl įmokos sumažinimo kartu su tiesioginio darbuotojo vadovo teikimu bei atitinkamais kitais 

dokumentais, pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja pareiškėjas, vadovo 

vardu, neatsižvelgiant į tai, kuriame Universiteto padalinyje darbuotojas dirba. Atsižvelgiant į 

darbuotojo (ar jo šeimos nario), dirbančio Universitete, darbo stažą, įmoka gali būti sumažinta ne 

mažiau nei 30 % ir ne daugiau nei 80 %, tačiau ji negali prieštarauti  Aprašo nuostatoms. 

 

II.  Aprašo punktas 37.2. Aktyviai Universiteto mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui, Lietuvos 

mokslinių konkursų nugalėtojui ar prizininkui, studijų įmoką sumažinti 30%. 

       

Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja 

pareiškėjas, vadovo vardu. Studentams, prašantiems sumažinti studijų įmoką, privaloma pristatyti 

dokumentus, įrodančius moksliniame konkurse užimtą prizinę vietą ar patento bendraautorystę bei 

kitus atitinkamus dokumentus, susijusius su moksline veikla. Studijų įmokos mažinimas negali 

prieštarauti  Aprašo nuostatoms.  

 

III.  Aprašo punktas 37.3. Ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje 

dalyvaujančiam studentui, studijų įmoką sumažinti 30%. 



 

Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja 

pareiškėjas, vadovo vardu. Studentams, prašantiems sumažinti studijų įmoką, privaloma pristatyti VU 

Kultūros centro rekomendaciją arba dokumentus, įrodančius tarptautiniame ar nacionaliniame 

konkurse, festivalyje užimtą prizinę vietą. Studijų įmokos sumažinimas negali prieštarauti Aprašo 

nuostatoms. 

 

IV.  Aprašo punktas 37.4. Aktyviai sportuojančiam ir Universitetą atstovaujančiam studentui studijų 

įmoką sumažinti 30%. 

 

Prašymai dėl įmokos sumažinimo pateikiami kamieninio akademinio padalinio, kuriame studijuoja 

pareiškėjas, vadovo vardu. Studentams, prašantiems sumažinti studijų įmoką,  privaloma pristatyti 

Universiteto sveikatos ir sporto centro rekomendaciją. Studijų įmokos sumažinimas negali prieštarauti 

Aprašo nuostatoms. 

 


