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Siekiant sudaryti sąlygas gerai besimokantiems studentams studijuoti siūlomas programas 

Ekonomikos ir verslo fakultete (toliau – Fakultetas), esant nepakankamam valstybinių vietų 

skaičiui antrosios pakopos studijose, numatau šiam tikslui skirti studijų dalinį finansavimą 

priimtiesiems studijuoti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Finansavimas skiriamas remiantis šiais 

principais: 

 

1. Studijų dalinis finansavimas skiriamas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiams, 

įstojusiems į 2 metų antrosios pakopos studijų programas valstybės nefinansuojamose 

nuolatinėse studijose bei tenkinantiems 3 punkte nurodytas sąlygas.  

2. Studijų dalinis finansavimas skiriamas mokslo metams (60 kreditų) pagal KTU Senato 

patvirtintą kainą vienam studijų krypties kreditui einamiesiems mokslo metams ir yra ne 

didesnis nei 50 proc. visos studijų metinės kainos.  

3. 2018 – 2019 m.m. skiriamos 5 studijų dalinio finansavimo vietos kiekvienoje studijų 

programoje. Kandidatai, gauti dalinio finansavimo vietą skiriami pagal: 

3.1. Pirmiesiems mokslo metams sudaromos geriausiųjų, įstojusiųjų į valstybės 

nefinansuojamą vietą pagal konkursinį balą, eilės, apimant įstojusius per visus priėmimo 

etapus, duomenis. Konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 6.  

3.2. Antriesiems mokslo metams studijų dalinis finansavimas skiriamas pagal pirmųjų 

mokslo metų studijų rezultatus, t. y. sudaroma asmenų, studijuojančiųjų valstybės 

nefinansuojamose vietose, lyginamoji eilė pagal 1-2 semestrų studijų pasiekimų bendrą 

svertinį vidurkį. Studijų dalinio finansavimo vietos perskirstomos atsižvelgiant į 

finansavimo vietų skaičių einamaisiais mokslo metais ir aukščiausius studijų svertinius 

vidurkius. Studijų svertinis vidurkis negali būti mažesnis kaip 7. 

4. Esant vienodam kandidatų į studijų dalinį finansavimą konkursiniam balui, papildomai 

atsižvelgiama į pirmosios pakopos studijų svertinį vidurkį ir baigiamojo darbo vertinimą. 

Esant vienodam kandidatų į studijų dalinį finansavimą studijų svertiniam vidurkiui, 

papildomai atsižvelgiama į 2 semestro studijų svertinį vidurkį. Jei šis vidurkis taip pat 

sutampa, tuomet atsižvelgiama į 1 semestro  svertinį studijų vidurkį. 

5. Galimybės pretenduoti į studijų dalinį finansavimą netenka antrosios pakopos studentai: 

6.1. įstojusieji į valstybės finansuojamą vietą ir studijų laikotarpyje ją praradę; 

6.2. studijų metu gavę 15 ir daugiau kreditų apimties akademines skolas ar 

finansinius įsiskolinimus, drausmines nuobaudas, iš esmės pažeidę studijų 

sutartį, Universiteto statutą, akademinės etikos kodeksą ar akademinį 

reguliaminą. 



7. Studijų dalinis finansavimas netaikomas kartojamiems studijų moduliams, pavėluotiems 

baigiamųjų projektų gynimams, papildomai pasirinktiems studijų moduliams, kurių apimtis 

viršija 2 mokslo metų apimtį (240 kreditų), taip pat studentams studijų laikotarpyje 

užėmusiems atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas. 

8. Už įstojusiųjų geriausiųjų eilės, taip pat studijuojančiųjų lyginamosios eilės sudarymą ir studijų 

dalinio finansavimo gavimo arba netekimo paskelbimą tokios vietos gavėjui atsakingas 

Fakulteto studijų centras. 

9. Už studijų dalinio finansavimo dydį ir kvotų skyrimą atsakingas Fakulteto dekanas. 

10. Išlaidos, susijusios su daliniu studijų finansavimu, dengiamos iš fakulteto biudžeto. 

11. Visais šiame potvarkyje nenumatytais atvejais sprendimus, susijusius su studijų dalinio 

finansavimo skyrimu ir perskirstymu, priima Fakulteto dekanas. 
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