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Vadovaujantis Universiteto tarybos 2011 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 6 antruoju punktu 

„Leisti rektoriui taikyti individualias studijų kainų nuolaidas visų sričių studijų programų 

studentams“, nustatyti šią studijų kainų nuolaidų sistemą pažangiems, tai yra neturintiems 

akademinių skolų pasibaigus egzaminų sesijai, studentams, studijuojantiems valstybės 

nefinansuojamose vietose: 

1. Pirmosios pakopos studijų programų 20 studentų (po 4 studentus iš kiekvieno 

fakulteto), 2011 metais įstojusiems į nuolatinės ir ištęstinės pirmo kurso valstybės 

nefinansuojamas vietas, taikyti 50 proc. studijų kainos nuolaidą vienam semestrui pagal 

pažangumo kriterijų. Pirmo kurso rudens semestre studentai atrenkami pagal priėmimo į 

Universitetą surinktų konkursinių balų sumą, vėlesniuose semestruose – pagal praėjusio semestro 

dalykų studijų galutinių įvertinimų rezultatus, pasiektus egzaminų sesijos metu (jų svertinius 

vidurkius). Jeigu dviejų ar daugiau studentų konkursinių balų ar semestro dalykų studijų galutinių 

įvertinimų svertiniai vidurkiai vienodi, pirmumo teisę įgyja studentas, daugiau aktyvus studentų 

visuomeninėje veikloje, moksliniuose tyrimuose, meninėje ir sportinėje raiškoje. Pretendentų 

konkursinę eilę iš raštu pareiškusiųjų pageidavimą pretendentų per kiekvieno semestro pirmas dvi 

savaites sudaro ir atranką atlieka fakulteto dekano potvarkiu sudaryta komisija iš fakulteto 

administracijos atstovų ir fakulteto studentų tarybos deleguotų narių. Komisijos atrinktų studentų, 

kuriems taikoma 50 proc. studijų kainos nuolaida, sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu.  

2. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 

pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems 

geriausių rezultatų studentų visuomeninėje veikloje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, 

taikyti 50 proc. studijų kainos nuolaidą vienam semestrui. Studentų atranka šiai studijų kainos 

nuolaidai gauti atliekama per kiekvieno semestro pirmas dvi savaites. Atranką atlieka rektoriaus 

įsakymu patvirtinta komisija sudaryta iš Universiteto administracijos darbuotojų ir Studentų 

atstovybės deleguotų atstovų. Komisijos atrinktų studentų, kuriems taikoma 50 proc. studijų kainos 

nuolaida, sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu.  

3. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 

pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems 

geriausių rezultatų meninėje raiškoje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 proc. 

studijų kainos nuolaidą vienam semestrui. Studentų atranka šiai studijų kainos nuolaidai gauti 

atliekama per kiekvieno semestro pirmas dvi savaites. Atranką atlieka rektoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija sudaryta iš Universiteto administracijos darbuotojų, Universiteto meno 



kolektyvų vadovų ir Studentų atstovybės deleguotų atstovų. Komisijos atrinktų studentų, kuriems 

taikoma 50 proc. studijų kainos nuolaida, sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu.  

4. Pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 

pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose, pasiekusiems 

geriausių rezultatų sportinėje raiškoje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, taikyti 50 proc. 

studijų kainos nuolaidą vienam semestrui. Studentų atranka šiai studijų kainos nuolaidai gauti 

atliekama per kiekvieno semestro pirmas dvi savaites. Atranką atlieka rektoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija sudaryta iš Universiteto administracijos darbuotojų, Kūno kultūros ir sporto 

centro atstovų ir Studentų atstovybės deleguotų atstovų. Komisijos atrinktų studentų, kuriems 

taikoma 50 proc. studijų kainos nuolaida, sąrašas tvirtinamas rektoriaus įsakymu.  

5. Universiteto darbuotojams, kurie pagal savo darbo pobūdį studijuoja Universitete, 

nustatyti 50 proc. studijų kainos nuolaidą visam studijų laikotarpiui, išskyrus tuos semestrus, 

kai studentas turi akademinių skolų. Šių studentų prašymai, suderinti su Universiteto padalinio, 

kuriame studentas dirba, vadovu, yra svarstomi rektorate. Sprendimas dėl 50 proc. studijų kainos 

nuolaidos taikymo yra tvirtinamas rektoriaus įsakymu.  

 

 

Rektorius     Antanas Maziliauskas  

 

 

 

 

Įsakymą įteikti: prorektoriui J. Čaplikui, Studijų skyriui, Viešųjų ryšių skyriui, fakultetų 

dekanams, ASU SA prezidentui, Kūno kultūros ir sporto centrui, Universiteto meno kolektyvų 

vadovams.  
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Jonas Čaplikas    

2011-09-12 
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T v i r t i n u komisijas atrinkti studentus, kuriems bus taikomos 50 proc. studijų kainos nuolaidos 

valstybės nefinansuojamose vietose, tokių sudėčių: 

1. Studentų, pasiekusių geriausių rezultatų visuomeninėje veikloje ir atstovaujant Universitetą už jo 

ribų, atrankai atlikti:  

Pirmininkas:  prorektorius prof. dr. Jonas Čaplikas; 

Nariai:  Studentų aststovybės prezidentas Antanas Girčys; 

   Viešųjų ryšių  skyriaus vedėja Viktorija Pranckietytė; 

   Studentų atstovybės narys Skomantas Rukuiža; 

   Studijų skyriaus vedėjas doc. dr. Steponas Raudonius . 

2. Studentų, pasiekusių geriausių rezultatų meninėje veikloje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, 

atrankai atlikti: 

Pirmininkas: prorektorius doc. dr. Vidmantas Butkus; 

Nariai:   Studentų atstovybės narys Skomantas Rukuiža; 

   Meno vadovė Virginija Milaknienė; 

   Viešųjų ryšių  skyriaus vedėja Viktorija Pranckietytė; 

   Studijų skyriaus vedėjas doc. dr. Steponas Raudonius. 

3. Studentų, pasiekusių geriausių rezultatų sportinėje veikloje ir atstovaujant Universitetą už jo ribų, 

atrankai atlikti: 

Pirmininkas: prorektorius doc. dr. Vidmantas Butkus; 

Nariai:   Studentų aststovybės prezidentas Antanas Girčys; 

   Viešųjų ryšių  skyriaus vedėja Viktorija Pranckietytė; 

   Studijų skyriaus vedėjas doc. dr. Steponas Raudonius; 

   Kūno kultūros ir sporto centro vedėjas lekt. Sigitas Liaudanskas; 

   Kūno kultūros ir sporto centro lekt. Alfonsas Kazlauskas. 

Studentus atrinkti iki 2011 m. rugsėjo 30 d.      

 

 

Rektorius       Antanas Maziliauskas 

 

 
Įsakymą įteikti: prorektoriui J. Čaplikui, Studijų skyriui, Viešųjų ryšių skyriui, fakultetų dekanams, 

ASU SA prezidentui, Kūno kultūros ir sporto centrui, Universiteto meno kolektyvų vadovams.  

 

Parengė 

 

Jonas Čaplikas    

2011-09-15 


