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KAUNO KOLEGIJOS KANDIDATŲ, KURIEMS SIŪLOMA KOMPENSUOTI UŽ 

STUDIJAS SUMOKĖTĄ KAINĄ, SĄRAŠO SUDARYMO TVARKA 

 

1. Kauno kolegijos kandidatų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, 

sąrašo sudarymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta remiantis šiais dokumentais: 

1.1 Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 642 redakcija). 

1.2 Kauno kolegijos studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų 

užėmimo tvarka, patvirtinta direktoriaus 2017 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1-58. 

2. Tvarka reglamentuoja per vienerius studijų metus ar jų dalį faktiškai už studijas 

sumokėtos kainos ar jos dalies kompensavimą valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiais 

rezultatais studijų metus baigusiems asmenims. 

3. Tvarka taikoma asmenims, priimtiems į Kolegiją ne anksčiau kaip 2009 m. gegužės 12 d. 

4. Į kandidatų, kuriems gali būti kompensuojama sumokėta studijų kaina, sąrašą studijų 

kryptyje gali pretenduoti kolegijos studentai: 

4.1. jei vienerius studijų metus arba jų dalį Kauno kolegijoje studijavo valstybės 

nefinansuojamoje vietoje; 

4.2. jei šį studijų laikotarpį baigė be akademinių skolų; 

4.3. jei įvykdė visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus; 

4.4. jei yra pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį; 

4.5. jei už šį studijų laikotarpį neturi piniginių įsiskolinimų kolegijai. 

5. Studento studijų rezultatai nustatomi ir palyginami su atitinkamos studijų krypties 

studentų studijų rezultatais. Studento studijavimo pasiekimų lygmenų nustatymo metodika aprašyta 

Kauno kolegijos studentų rotacijos ir laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo tvarkoje. 

6. Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, eilė sudaroma 

kiekvienoje studijų kryptyje pirmiausiai nurodant studentus, pasiekusius geriausių studijų rezultatų. 

7. Jeigu toje pačioje kryptyje studijuojančių studentų pasiekimų lygmenys vienodi, 

pirmenybė teikiama studentams, kurių vertinamuoju laikotarpiu puikių įvertinimų procentas nuo visų 

gautų įvertinimų yra didesnis, nesant tokių studentų, pirmenybė teikiama studentams, kurių tipinių 

įvertinimų procentas yra didesnis. 

8. Jeigu į tą pačią vietą pretenduoja du ar daugiau studentų, pirmenybė teikiama tiems 

studentams, kurių studijavimo pasiekimų svertinis vidurkis vertinamuoju laikotarpiu yra aukštesnis. 

9. Jei bent du asmenys turi vienodus svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama 

asmeniui, kurio bendras studijavimo pasiekimų svertinis vidurkis yra aukštesnis, jei ir jis sutampa, 

kurio studijų krypties dalykų ar modulių svertinis vidurkis yra aukštesnis. 

10. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo neturi teisės gauti asmenys: 

10.1. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, 

jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis; 

10.2. kurie vienu metu studijuoja dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent 

viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis; 
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10.3. užsieniečiai, išskyrus MSĮ 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat 

Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos 

narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi 

Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose 

nenustatyta kitaip; 

10.4. kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Stipendijų skyrimo ir mokėjimų tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl 

studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų 

laikotarpį, už kurį jie gavo studijų stipendiją; 

10.5. kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, vadovaujantis 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų 

už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 422 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo 

tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta 

kompensacija. 

11. Kompensuojama sumokėta faktinė studijų kaina arba jos dalis, bet ne didesnė už 

nustatytą tos programos norminę studijų kainą. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina ne 

didesnė už norminę studijų kainą, asmeniui kompensuojama visa jo faktiškai už studijas sumokėta 

kaina. 

12. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama 

asmenims, kurie studijų metus baigė nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki einamųjų metų rugsėjo 30 

dienos. 

13. Bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius 

yra ne daugiau kaip 10 procentų studentų, kurie studijas baigė nuo praėjusių metų spalio 1 d. iki 

einamųjų metų rugsėjo 30 d. 

14. Asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius pagal 

konkrečią kolegijos studijų kryptį apskaičiuojamas MSĮ 79 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.  

15. Fakultetai iki einamųjų metų spalio 3 d. pateikia kandidatų, kuriems gali būti 

kompensuojama sumokėta studijų kaina, sąrašus kiekvienoje studijų kryptyje pagal nustatytą formą 

(Priedas) Studijų skyriui. 

16. Kolegija Valstybiniam studijų fondui per IS „Parama“ iki einamųjų metų spalio 10 

dienos pateikia: 

16.1. informaciją apie pirmosios studijų pakopos studijų metus baigusių studentų skaičių 

pagal studijų kryptis ir programas atitinkamais priėmimo metais; 

16.2. asmenų, turinčių teisę gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Kauno 

kolegijoje, studijų duomenis: priėmimo į kolegiją metus, studijų programos pavadinimą, studijų 

programos valstybinį kodą, studijų kryptį, studijų formą, studijų pakopą, studijų metų pradžios ir 

pabaigos datas, per studijų metus ar jų dalį faktiškai už studijas sumokėtą kainą ar jos dalį (už 

kiekvieną semestrą). 

16.3. Per 7 darbo dienas nuo asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta 

kaina, skaičiaus paskelbimo per IS „Parama“ kolegija pateikia asmenų, kuriems siūloma kompensuoti 

už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, pretendentų sąraše įrašydama asmenų vardus, pavardes, asmens 

kodus, elektroninio pašto adresus ir telefono numerius. 

_________________________ 


