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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO  

ĮMOKŲ UŽ STUDIJAS SUMAŽINIMO TVARKA 

 

Remiantis 2017 m. gegužės 23 d. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) senato 

(toliau – Senatas) nutarimu Nr. S-2017-6-2 patvirtintu Vilniaus universiteto įmokų už studijas 

mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašu (Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės 22 

d. nutarimo Nr. S-2018-5-5 redakcija), kurio IV skyriaus 37 punktas numato kamieninio akademinio 

padalinio taryboje patvirtinti papildomas studijų įmokos1 sumažinimo sąlygas, Medicinos fakulteto 

taryboje patvirtintos tokios 37 punkto sąlygos: 

 

37.1.  Neteko galios nuo 2018-09-01 

Punkto naikinimas: 

Medicinos fakulteto tarybos 2018-08-31 nutarimu Nr. (1.1.) 150000-TP-7-4, remiantis Senato 2018-

05-22 nutarimo Nr. S-2018-5-5 1 punktu.  

 

37.2. Medicinos fakulteto dekano sprendimu aktyviai Universiteto mokslinėje veikloje 

dalyvaujančiam studentui (arba rezidentui): 

 

Punkto pakeitimai: 

Medicinos fakulteto tarybos 2019-05-07 nutarimu Nr. (1.1.) 150000-TP-6-3. 

37.2.1. publikacijos Clarivate Analytics Web of Science (ISI), kai studentas yra 1-3 bendraautorius – 

90 proc.; 

Punkto pakeitimai: 

Medicinos fakulteto tarybos 2019-05-07 nutarimu Nr. (1.1.) 150000-TP-6-3. 

37.2.2. Medline, Index Copernicus, Current Contens, EBSCO duomenų bazėse indeksuojamuose 

Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose, kai studentas yra 1-3 bendraautorius – 50 proc. 

37.2.3. Lietuvos mokslinių konkursų nugalėtojams ar prizininkams – nuo 30 iki 90 proc.  

37.2.4. pasaulio arba Europos mokslinių konkursų nugalėtojams ar prizininkams, išradimų, patentuotų 

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

(USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje (JPO) bendraautoriams – 100 proc.  

                                                           

1 Vadovaujantis Vilniaus univesiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašo (Vilniaus 

universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-5 redakcija) 31 punktu, visais šioje tvarkoje numatytais 

atvejais studentams sumažinta gali būti tik studijų įmoka, atitinkanti studijų kainą semestrui, o rezidentams –studijų įmoka, 

atitinkanti metinę studijų kainą.  
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37.3. Medicinos fakulteto dekano sprendimu ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto 

kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam studentui (arba rezidentui), jei jis yra Universiteto meno 

kolektyvo, kuris atstovaudamas Universitetui laimėjo prizinę vietą, tapo laureatu arba diplomantu 

tarptautiniuose ar nacionaliniuose muzikos, teatro, chorų, folkloro konkursuose arba festivaliuose, 

narys – nuo 30 iki 50 proc.  

 

37.4. Medicinos fakulteto dekano sprendimu aktyviai sportuojančiam ir Universitetui atstovaujančiam 

studentui (arba rezidentui): 

37.4.1. studijuojančiam daugiau nei 1 metus – nuo 30 iki 50 proc. 

37.4.2. Lietuvos čempionatų nugalėtojams ir prizininkams, SELL (Baltijos šalių studentų žaidynių) 

čempionams ir prizininkams, Lietuvos studentų čempionams, Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo 

rinktinių nariams, Universiteto rinktinių nariams – nuo 30 iki 90 proc.  

37.4.3. Olimpinės rinktinės nariams ir kandidatams, savo sporto šakos pasaulio suaugusiųjų ir jaunimo 

čempionams ir prizininkams, Europos čempionams ir prizininkams, pasaulio studentų čempionatų 

nugalėtojams ir prizininkams – 100 proc.  

 

37.5. Neteko galios nuo 2018-09-01 

Punkto naikinimas: 

Medicinos fakulteto tarybos 2018-08-31 nutarimu Nr. (1.1.) 150000-TP-7-4, remiantis Senato 2018-

05-22 nutarimo Nr. S-2018-5-5 2 punktu.  

 

37.6. Medicinos fakulteto dekano sprendimu Universiteto darbuotojui, dirbančiam Universitete ne 

mažesne kaip 0,5 etato dalimi bent 10 mėnesių nepertraukiamai, vieneriems mokslo metams iki 70 

proc. priklausomai nuo to, ar pasirinktos studijos Medicinos fakultete padės darbuotojui geriau atlikti 

jo vykdomas funkcijas, sudarys sąlygas siekti abipusiškai naudingos karjeros Universitete ar kitaip 

bus naudingos Universiteto padaliniui, kuriame darbuotojas dirba, ir Universitetui. 

Punkto pakeitimai: 

Medicinos fakulteto tarybos 2018-08-31 nutarimu Nr. (1.1.) 150000-TP-7-4, remiantis Senato 2018-

05-22 nutarimo Nr. S-2018-5-5 4 punktu.  

 

Medicinos fakulteto tarybos 2019-05-07 nutarimu Nr. (1.1.) 150000-TP-6-3. 

37.7. Medicinos fakulteto Dekano sprendimu studentams našlaičiams, netekusiems vieno ar abiejų 

tėvų ir pristačiusiems dokumentus, liudijančius tėvo/motinos mirties faktą arba tėvo/motinos mirties 

įrašo išrašą (mirties liudijimo kopiją) - 50 proc.  

38. Jeigu studentas pasinaudojo VU MF studentų skatinimo tvarkos nuostatomis ir už atitinkamas 

veiklas gavo skatinimo stipendiją, jis negali tais pačiais pagrindais kreiptis dėl studijų įmokų 

sumažinimo. 

39. Studijų kaina studentui sumažinama einamiesiems studijų metams. 

 


