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PATVIRTINTA 

VU Filologijos fakulteto tarybos posėdyje 

2018 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. _________ 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO FILOLOGIJOS FAKULTETO STUDIJŲ ĮMOKŲ 

MAŽINIMO TVARKA 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto (toliau – Fakulteto) studijų įmokų mažinimo tvarka (toliau 

– FlF tvarka) reglamentuoja studijų įmokų mažinimo Fakulteto studentams atvejus, nenumatytus 

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše (toliau – 

VU tvarkoje), patvirtintame VU Senato 2017 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. S-2017-6-2 ir pakeistame 

VU Senato 2018 m. gegužės 22 d. redakcija Nr. S-2018-5-5). FlF tvarka papildo VU tvarką, jai 

neprieštaraudama. 

 

STUDIJŲ ĮMOKŲ MAŽINIMO KRITERIJAI 

1. Pagal VU tvarkos 37.2 punktą, studijų įmoka vienam semestrui gali būti sumažinta aktyviai 

Universiteto mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui.  

1.1. Visiškai nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra pasaulio arba Europos 

mokslinių konkursų nugalėtojai ar prizininkai, išradimų, patentuotų Europos patentų 

tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje 

(USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje (JPO) bendraautoriai.  

1.2. Iš dalies nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra Lietuvos mokslinių 

konkursų nugalėtojai ar prizininkai. Jiems įmoka gali būti sumažinta ne mažiau nei 30 % 

ir ne daugiau nei 90 %.  

1.3. Filologijos fakultete atsižvelgiama į studento paskutinio Lietuvoje studijuoto semestro 

pažymių vidurkį (toliau – vidurkis), atitinkamai mažinant studijų įmoką: 

1.3.1. 30 % – jei vidurkis atitinka slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį;  

1.3.2. 60 % – jei vidurkis atitinka tipinį studijų pasiekimų lygmenį;  

1.3.3. 90 % – jei vidurkis atitinka puikų studijų pasiekimų lygmenį.  

2. Pagal VU tvarkos 37.3 punktą, studijų įmoka vienam semestrui gali būti sumažinta ne mažiau 

kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam studentui.  

2.1. Iš dalies nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra Universiteto meno 

kolektyvų nariai, kurie atstovaudami Universitetą laimėjo prizines vietas, tapo laureatais 

arba diplomantais tarptautiniuose ar nacionaliniuose muzikos, teatro, chorų, folkloro 

konkursuose arba festivaliuose. Jiems įmoka gali būti sumažinta ne mažiau nei 30 % ir 

ne daugiau nei 90 %.  

2.2. Filologijos fakultete atsižvelgiama į studento paskutinio Lietuvoje studijuoto semestro 

pažymių vidurkį (toliau – vidurkis), atitinkamai mažinant studijų įmoką: 

2.2.1. 30 % – jei vidurkis atitinka slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį;  

2.2.2. 60 % – jei vidurkis atitinka tipinį studijų pasiekimų lygmenį;  

2.2.3. 90 % – jei vidurkis atitinka puikų studijų pasiekimų lygmenį.  

3. Pagal VU tvarkos 37.3 punktą, studijų įmoka vienam semestrui gali būti sumažinta aktyviai 

sportuojančiam ir Universitetą atstovaujančiam studentui.  
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3.1. Visiškai nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai sportininkai, jei jie yra Olimpinės 

rinktinės nariai ir kandidatai, savo sporto šakos pasaulio suaugusiųjų ir jaunimo 

čempionai ir prizininkai, Europos čempionai ir prizininkai, pasaulio studentų čempionatų 

nugalėtojai ir prizininkai.  

3.2. Iš dalies nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai sportininkai, jei jie yra Lietuvos 

čempionatų nugalėtojai ir prizininkai, SELL (Baltijos šalių studentų žaidynių) čempionai 

ir prizininkai, Lietuvos studentų čempionai, Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo rinktinių 

nariai, Universiteto rinktinių nariai, jiems įmoka gali būti sumažinta ne mažiau nei 30 % 

ir ne daugiau nei 90 %.  

3.3. Filologijos fakultete atsižvelgiama į studento paskutinio Lietuvoje studijuoto semestro 

pažymių vidurkį (toliau – vidurkis), atitinkamai mažinant studijų įmoką: 

3.3.1. 30 % – jei vidurkis atitinka slenkstinį studijų pasiekimų lygmenį;  

3.3.2. 60 % – jei vidurkis atitinka tipinį studijų pasiekimų lygmenį;  

3.3.3. 90 % – jei vidurkis atitinka puikų studijų pasiekimų lygmenį.  

4. Pagal VU tvarkos 39 punktą, Universiteto darbuotojams gali būti ne daugiau kaip 70 % 

sumažinta Universiteto senato patvirtinta darbuotojo pasirinktų Universitete vykdomų 

vientisųjų, pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ir profesinių studijų kaina. Universiteto 

senatas kasmet nustato, kokia dalimi gali būti mažinamos studijų kainos Universiteto 

darbuotojams einamaisiais mokslo metais. 

4.1. Studijų kaina gali būti mažinama Universiteto darbuotojams, kurie dirba Universitete ne 

mažesne kaip 0,5 etato dalimi bent 10 mėnesių nepertraukiamai. Filologijos fakultete 

atsižvelgiama į Universitete studijuojančio darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą, 

atitinkamai mažinant studijų įmoką: 

4.1.1. 30 % – jei darbo stažas VU sudaro nuo 10 mėnesių iki 2 metų; 

4.1.2. 50 % – jei darbo stažas VU yra 2–3 metai; 

4.1.3. 70 % – jei darbo stažas VU yra ilgesnis nei 3 metai. 

4.2. Studijų kaina gali būti mažinama darbuotojui studijuojant visose studijų pakopose po vieną 

kartą. Nutraukus studijas ir įstojus į kitą tos pačios pakopos programą, studijų kaina 

nemažinama. 

4.3. Fakulteto dekano sprendimu studijų kaina mažinama, jei Universiteto darbuotojo 

pasirinktos studijos padėtų darbuotojui geriau atlikti savo funkcijas, siekti karjeros 

Universitete ar būtų kitaip naudingos Universitetui. 

5. Filologijos fakultete studijų įmoka Fakulteto tarybos sprendimu vienam semestrui gali būti 

mažinama nuo 30 % iki 90 %, jei:  

5.1. studentas yra našlaitis;  

5.2. studentas yra neįgalus;  

5.3. studentas yra iš socialiai remtinos šeimos.  

6. Filologijos fakultete studijų įmoka vienam semestrui Fakulteto tarybos sprendimu iki 70 % 

gali būti sumažinta studentams, kurių paskutinio Lietuvoje studijuoto semestro pažymių 

vidurkis atitinka puikų studijų pasiekimų lygmenį. 

7. Studentui (klausytojui) visiškai nepasinaudojus sutartimi įtvirtinta teise gauti mokymosi 

paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (neužsiregistravus studijos, nelankius paskaitų, neatvykus 

į įskaitas ar egzaminus), jam grąžinama 100 % sumokėtos studijų kainos už semestrą (dalykus 

(modulius)).  
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8. Filologijos fakultete semestro studijų įmoka koreguojama: 

8.1.  studijuojant mažiau kreditų nei numatyta studijų plane – įmoka mažinama proporcingai 

pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais; 

8.2. už atitinkamą studijų paslaugą sumokėjus anksčiau, tačiau nepasinaudojus sutartimi 

įtvirtinta teise gauti mokymosi paslaugas – įmoka koreguojama iki nulio, nereikalaujant 

pakartotinės įmokos.  

9. Studijų įmoka Fakulteto tarybos sprendimu gali būti mažinama kitais FlF tvarkoje 

nenumatytais atvejais. 

 

PRAŠYMO PATEIKIMAS 

 

10. Prašymai dėl studijų įmokos mažinimo / koregavimo teikiami per VUSIS, naudojantis 

aplikacija „e-Prašymai“ arba Fakulteto dekanato darbuotojui, atsakingam už studijų įmokas. 

Visais atvejais būtina pateikti prašymą pagrindžiančius dokumentus (teikiant el. prašymą – 

dokumentų skenuotas kopijas): 

10.1. šios tvarkos 1. p. numatytu atveju – dokumentus, įrodančius moksliniame konkurse 

užimtą prizinę vietą bei kitus atitinkamus dokumentus, susijusius su moksline veikla;  

10.2. šios tvarkos 2. p. numatytu atveju – dokumentus, įrodančius tarptautiniame ar 

nacionaliniame muzikos, teatro, chorų, folkloro konkurse arba festivalyje užimtą prizinę 

vietą;  

10.3. šios tvarkos 3. p. numatytu atveju – Universiteto sveikatos ir sporto centro 

rekomendaciją;  

10.4. šios tvarkos 4. p. numatytu atveju – prašymą su Universiteto darbuotojo tiesioginio 

vadovo teikimu.  

10.5. šios tvarkos 5.1 p. numatytu atveju – pažymą apie šeimos sudėtį; pažymą apie visų 

šeimoje dirbančių asmenų 3 mėn. darbo užmokestį ir apie gaunamas socialines išmokas; 

10.6. šios tvarkos 5.2 p. numatytu atveju – pažymą apie neįgalumo lygį; pažymą apie visų 

šeimoje dirbančių asmenų 3 mėn. darbo užmokestį ir apie gaunamas socialines išmokas; 

10.7. šios tvarkos 5.3 p. numatytu atveju – pažymą apie visų šeimoje dirbančių asmenų 3 

mėn. darbo užmokestį ir apie gaunamas socialines išmokas. 

10.8. šios tvarkos 6 p. numatytu atveju – paskutinio Lietuvoje studijuoto semestro pažymių 

vidurkį įrodančius dokumentus. 

11. Pagal 5. 6. ir 9. punktus pateiktus prašymus Fakulteto taryba svarsto artimiausio posėdžio 

metu.  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

FlF tvarka įsigalioja nuo 2018/2019 m. m. pavasario semestro pradžios. 

 


