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UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO ALYTAUS KOLEGIJOJE 

TVARKA 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Alytaus kolegijos (toliau – AK) studentų, studijuojančių 

valstybės nefinansuojamose vietose ir mokančių uţ studijas nustatytą studijų kainą, faktiškai 

sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės biudţeto lėšomis. 

2. Uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimo AK tvarka parengta vadovaujantis 2010 

m. spalio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1504 „Dėl uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. V1-84 „Dėl uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, dokumentų formų ir 

prašymo išmokėti uţ studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo“. 

3. Ši tvarka taikoma studentams, priimtiems į AK įsigaliojus Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymui (Ţin., 2009, Nr. 54-2140). 

4. Per pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – uţ pirmą studijų 

programos pusę) ir nuo trečių studijų metų iki studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – uţ antrą studijų 

programos pusę) faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė kaip norminė studijų kaina, gali 

būti kompensuojama studentams iš valstybės biudţeto. 

5. Teisę į sumokėtos uţ studijas kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje 

vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigę studentai, kurie neturi akademinių skolų, o jų studijų 

rezultatų vidurkis ne maţesnis uţ atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo 

laikotarpio studijų rezultatų vidurkį ir per atitinkamą studijų laikotarpį mokėjo uţ studijas ar jų dalį toje 

studijų programoje studijuodami valstybės nefinansuojamoje vietoje. 

6. Teisės į uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimą neturi studentai, pakartotinai 

studijuojantys AK pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų 

programos kreditų įgijo valstybės biudţeto lėšomis. 

7. Uţ studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, atitinkamą studijų laikotarpį 

studijavusiems AK valstybės nefinansuojamose vietose ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų, 

kurie apskaičiuojami pagal AK direktoriaus 2009 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintą AK 

studentų konkursinių eilių pagal egzaminų sesijos rezultatus sudarymo tvarką bei atitinkantiems 5 

punkte nurodytus kriterijus.   

8. Einamaisiais kalendoriniais metais uţ studijas sumokėta kaina kompensuojama 

valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems studentams: 

8.1. kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų 

metų spalio 15 dienos; 

8.2. kurie, dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų 

aplinkybių), neįrašyti į AK Fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 

laikotarpį baigusių studentų, kuriems siūloma kompensuoti uţ studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir yra 

motyvuoti studentų prašymai. Fondo valdyba priima sprendimą skirti uţ studijas sumokėtos kainos 

kompensaciją šiems asmenims, nesvarbu, kada šie asmenys baigė atitinkamą studijų laikotarpį. 

9. Uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas 

(toliau – Fondas) ir AK. 

10. AK, administruodama uţ studijas sumokėtos kainos kompensavimą: 



10.1. iki einamųjų metų spalio 20 d. teikia Fondui valstybės finansuojamose ir 

nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių; 

10.2. gavus didţiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 

laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama uţ studijas sumokėta kaina, bendrą 

skaičių, didţiausią galimą šių asmenų skaičių kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir konkrečiose tos 

aukštosios mokyklos studijų kryptyse, per 7 darbo dienas sudaro ir teikia Fondui valstybės 

nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti 

uţ studijas sumokėtą kainą, sąrašą; 

10.3. teikia Fondui informaciją ir duomenis, kurių reikia uţ studijas sumokėtos kainos 

kompensavimui administruoti; 

10.4. atlieka kitas funkcijas, susijusias su sumokėtos uţ studijas kainos kompensavimu. 
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