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KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO 
STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMO PAŽANGIEMS STUDENTAMS 

TVARKA 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ši tvarka taikoma Kazimiero Simonavičiaus universiteto (toliau – Universitetas) 

studentams, studijuojantiems nuolatinės ir ištęstinės formos bakalauro, magistro ir vientisųjų studijų 

programose.  

2. Studijų kainos kompensavimo tvarka taikoma visiems Universiteto studentams, studijas 

pradėjusiems 2021/2022 m.m. ir anksčiau, kurie: 

2.1 už studijas moka savo lėšomis (studijuoja VNF studijų vietose); 

2.2 gauna valstybės krepšelį studijoms, tačiau moka kainos skirtumą tarp Universiteto 

nustatytos studijų kainos ir gaunamo studijų krepšelio dydžio (studijuoja VF studijų vietose); 

2.3 gauna valstybės studijų stipendiją, tačiau moka kainos skirtumą tarp Universiteto 

nustatytos studijų kainos ir gaunamos valstybės studijų stipendijos (studijuoja VNF/ST studijų 

vietose); 

2.4 nemokamai studijuotys, kurių stojimo konkursinis balas yra 9 ir daugiau. 

 

STUDIJŲ KAINOS KOMPENSAVIMO PAŽANGIEMS STUDENTAMS TVARKA IR 
SĄLYGOS 

 

3. Studijų kainos kompensavimas yra skiriamas kitam studijų semestrui.  

4. Studentai, kuriems bus kompensuojama studijų kaina kitam studijų semestrui, nustatomi 

rotacijos, vykstančios po kiekvienos rudens ir pavasario semestro sesijos, metu. Rotacijoje 

dalyvauja visi studentai, neišskiriant studentų, kurie studijuoja nemokamai. 

5. Į studijų kainos kompensavimą kitam semestrui gali pretenduoti tik tie studentai: 

5.1. kurie rotacijos dieną neturi akademinių ir finansinių skolų už praėjusį studijų laikotarpį; 
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5.2. kurių praėjusį semestrą išlaikytų dalykų svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 9 balai; 

6. Į rotacija dėl studijų kainos kompensavimo neįtraukiami studentai: 

6.1. kurie praėjusį semestrą buvo išvykę studijuoti pagal tarptautinių mainų programas; 

6.2. kurie studijavo pagal individualų studijų planą ir jų praėjusį semestrą išlaikytų dalykų 

apimtis yra mažesnė nei 24 ECTS. 

7. Studijų kaina kitam studijų semestrui kompensuojama: 

7.1. dviems didžiausią praėjusį semestrą išlaikytų dalykų svertinį vidurkį turintiems 

studentams iš kurso, (jeigu studentų skaičius kurse, kuriame jie studijuoja, yra 21 ir daugiau 

studentų); 

7.2. vienam didžiausią praėjusį semestrą išlaikytų dalykų svertinį vidurkį turinčiam 

studentui iš kurso, (jeigu studentų skaičius kurse, kuriame jis studijuoja, yra 20 ir mažiau studentų.) 

8. Tuo atveju, jeigu į studijų kainos kompensavimą dėl vienodų didžiausių praėjusį semestrą 

išlaikytų dalykų svertinių vidurkių pretenduoja didesnis nei  7.1 ir 7.2 punkte numatytas kurso 

studentų skaičius, jiems skiriamas dalinis studijų kainos kompensavimas, kai numatytas pilnai 

kompensuojamų vietų skaičius proporcingai padalinamas jį pakeičiant į dalinį kainos 

kompensavimą vienodus didžiausius vidurkius turintiems studentams. (Pavyzdžiui, jeigu po 

rotacijos kurse, kuriame pagal studentų skaičių studijų kainos kompensavimas ateinančiam studijų 

semestrui yra numatytas vienam studentui, yra du studentai, turintys vienodo dydžio didžiausius 

išlaikytų dalykų svertinius vidurkius, jiems abiems skiriamas dalinis 50 proc. dydžio studijų kainos 

kompensavimas). 

 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Ši tvarka, jos pakeitimai ir papildymai tvirtinami Universiteto Rektorės įsakymu. 

10. Tvarka įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio mėn. 11 d. 

 

_____________________________ 
 
 


