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ĮMOKŲ MAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto studijų įmokų mažinimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Chemijos ir
geomokslų fakulteto (toliau – Fakultetas) studentų ir klausytojų mokamų studijų įmokų mažinimo
sąlygas ir procedūras.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2017 m. gegužės 23 d. Vilniaus universiteto (senato
nutarimu Nr. S-2017-6-2 patvirtintu Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir
išieškojimo tvarkos aprašu su vėlesniais papildymais ir pakeitimais.
3. Sąvokos Apraše vartojamos taip, kaip apibrėžtos Vilniaus universiteto įmokų už studijas
mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos apraše, Vilniaus universiteto studijų nuostatuose ir
kituose Universiteto teisės aktuose.
II SKYRIUS
STUDIJŲ ĮMOKŲ SUMAŽINIMAS
4. Sumažinta gali būti tik studijų įmoka, atitinkanti studijų kainą semestrui, ir įmoka už dalyką
(modulį), o doktorantams – studijų įmoka, atitinkanti metinę studijų kainą.
5. Prašymai dėl studijų įmokos sumažinimo, išskyrus Aprašo 10 punkte įvardytą atvejį,
adresuojami Fakulteto dekanui .
6. Pirmosios ir antrosios pakopos studentų prašymai dėl studijų įmokos semestrui sumažinimo
ir kiti su šiais prašymais susiję dokumentai pateikiami Fakulteto Studijų skyriui ne vėliau kaip per
pirmas dvi semestro, kuriam prašoma sumažinti studijų įmoką, savaites. Po rotacijos valstybės
finansuojamos vietos netekusiųjų prašymai dėl studijų įmokos semestrui sumažinimo ir kiti susiję
dokumentai pateikiami Fakulteto Studijų skyriui ne vėliau kaip iki spalio 15 dienos. Trečiosios
pakopos studentų prašymai dėl studijų įmokos, atitinkančios metinę studijų kainą, sumažinimo ir kiti
su šiais prašymais susiję dokumentai pateikiami Universiteto Doktorantūros ir podoktorantūros
skyriui. Prašymą vizuoja Fakulteto Doktorantūros komiteto pirmininkas.
7. Studijų įmoka gali būti sumažinta:
7.1. aktyviai Universiteto mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui – vienam semestrui.
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. Dalinai nuo mokesčio gali būti atleidžiami studentai, jei jie yra Lietuvos
mokslinių konkursų nugalėtojai ar prizininkai. Jiems įmoka gali būti sumažinta 90 %. Studentams,
prašantiems sumažinti ar visiškai atleisti nuo studijų įmokos mokėjimo, privaloma pristatyti
dokumentus, įrodančius moksliniame konkurse užimtą prizinę vietą ar patento bendraautorystę;
7.2. ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam
studentui – vienam semestrui. Dalinai 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 90 %. Studentams, prašantiems

sumažinti studijų įmoką, privaloma pristatyti dokumentus, įrodančius tarptautiniame ar
nacionaliniame konkurse arba festivalyje užimtą prizinę vietą;
7.3. aktyviai sportuojančiam ir Universitetą atstovaujančiam studentui – vienam semestrui.
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. Dalinai
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 90 %. Studentams, prašantiems sumažinti ar visiškai atleisti nuo studijų
įmokos mokėjimo, privaloma pristatyti Universiteto sveikatos ir sporto centro rekomendaciją;
7.4. studentui, turinčiam 45 procentų ar mažesnį darbingumą arba sunkų ar vidutinį neįgalumą
– vienam semestrui. Įmoka gali būti mažinama 90 %. Studentams, prašantiems sumažinti studijų
įmoką, privaloma pristatyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio
pažymą;
7.5. studentui, netekusiam vieno ar abiejų tėvų (įtėvių) – vienam semestrui. Įmoka gali būti
mažinama 90 %. Studentams, prašantiems sumažinti studijų įmoką, privaloma pristatyti atitinkamus
dokumentus.
8. Doktorantas, sėkmingai įvykdęs einamųjų metų studijų planą ir atestacijos metu įvertintas
teigiamai bei tinkamai vykdęs doktorantūros studijų sutartyje numatytus finansinius įsipareigojimus,
doktoranto vadovui ir Fakulteto doktorantūros komiteto pirmininkui pritarus, Fakulteto dekano
teikimu, Universiteto rektoriaus įsakymu gali būti atleistas nuo 30 procentų studijų įmokos dalies.
9. Studentui studijų įmoka koreguojama studijuojant mažiau kreditų nei numatyta studijų
plane, studijuojant pagal individualų studijų planą, nepasinaudojus sutartimi įtvirtinta teise gauti
mokymosi paslaugas, keičiant studijų programą, studentą perkėlus į valstybės finansuojamą studijų
vietą.
10. Universiteto darbuotojams gali būti ne daugiau kaip 70 proc. sumažinta darbuotojo
pasirinktų Universitete vykdomų vientisųjų, pirmosios, antrosios, trečiosios pakopos ir profesinių
studijų kaina, patvirtinta Universiteto senato. Studijų kaina gali būti sumažinama Universiteto
darbuotojams, kurie dirba Universitete ne mažesne kaip 0,5 etato dalimi bent 10 mėnesių
nepertraukiamai. Darbuotojo prašymas dėl studijų kainos sumažinimo kartu su tiesioginio vadovo
pritarimu teikiamas kamieninio akademinio padalinio, kuriame prašymą teikiantis darbuotojas
studijuoja, vadovui. Kamieninio akademinio padalinio, kuriame darbuotojas studijuoja, vadovo
sprendimu studijų kaina sumažinama, jei darbuotojo pasirinktos studijos padėtų darbuotojui geriau
atlikti jo vykdomas funkcijas, sudarytų sąlygas siekti abipusiai naudingos karjeros Universitete, ar
kitaip būtų naudingos Universiteto padaliniui, kuriame darbuotojas dirba, ir Universitetui.
Universiteto senatas kasmet nustato, kokia dalimi gali būti sumažinamos studijų kainos Universiteto
darbuotojams einamaisiais mokslo metais. Studijų kaina sumažinama vieneriems mokslo metams su
galimybe mokėjimą išdalinti semestrais. Studijų kainos sumažinimas gali būti taikomas darbuotojo
studijoms visose studijų pakopose (įskaitant vientisąsias ir profesines studijas) po vieną kartą.
Nutraukus studijas ir įstojus į kitą tos pačios pakopos studijų programą studijų kainos sumažinimas
nėra taikomos.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Apraše paminėtų su studijomis susijusių įmokų mokėjimo mažinimą administruoja
Fakultetas ir Universiteto Centrinės administracijos Finansų departamentas.
12. Aprašas viešai skelbiamas Fakulteto interneto svetainėje.
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