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Studijų finansavimas

Akademijoje studijuoja:

studentai, kurių studijas finansuoja valstybė – VF 

studentai,

ir studentai, patys mokantys už savo studijas 

Akademijoje – VNF studentai.



Studijų finansavimas
Po kiekvienos pavasario sesijos:

✓ studentas, kurio pirmosios pakopos studijos yra 
valstybės finansuojamos, gali netekti valstybės 
finansavimo studijoms, o

✓ studentas, už savo studijas mokantis pats, gali užimti 
valstybės finansuojamą vietą!!!

Valstybės finansavimo netekimas ir valstybės 
finansuojamų vietų užėmimas (rotacija) Akademijoje 
reglamentuotas LMTA studentų pažangumo eilės 
sudarymo ir taikymo tvarkos apraše.

https://lmta.lt/wp-content/uploads/2018/01/LMTA_pazang_eiles_sudar_taik_tv_apras_PATVIRTINTAS.pdf


KAS BŪTŲ, JEIGU BŪTŲ...
ROTACIJOS IŠŠŪKIAI

Ką reikia žinoti...?



Studijų pasiekimų 
(rezultatų) lygmuo

Svertinis vidurkis

Puikus nuo 8,50 iki 10,00

Tipinis nuo 6,50 iki 8,49

Slenkstinis nuo 5,00 iki 6,49

Studento pasiekti studijų rezultatai vertinami
priskiriant juos studijų pasiekimų lygmeniui.

Studijų pasiekimų (rezultatų) lygmenys



Ką reiškia gerai 
besimokantis studentas?

Gerai besimokantis studentas:
• neturi akademinių skolų;
• yra įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju

laikotarpiu (vieneri studijų metai) keliamus
reikalavimus;

• yra pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.



Jeigu studentas neatitinka gerai besimokančio studento
kriterijų, jis netenka valstybės finansavimo.

Akademine skola laikomas per 
vertinamąjį laikotarpį, ne ilgesnį negu 
vieneri studijų metai, neišlaikytas 
akademinis atsiskaitymas.

Kas yra akademinė skola?



ROTACIJOS PRINCIPAI (1)

Rotacija vyksta kiekvienų studijų metų pabaigoje.

Rotacija netaikoma paskutinio bakalauro kurso ir
magistrantūros studijų studentams.

Valstybės finansavimo studijoms netekęs studentas už 
studijas turi mokėti LMTA nustatytą studijų kainą.



ROTACIJOS PRINCIPAI (2)

Jeigu studentas studijuoja valstybės finansuojamoje
vietoje ir atitinka gero mokymosi kriterijus (pasiekia
puikų arba tipinį lygį), jis išsaugo valstybės
finansuojamą vietą:

Lygmuo Studijų rezultatų svertinis vidurkis

Puikus nuo 8,50 iki 10,00

Tipinis nuo 6,50 iki 8,49



Jeigu studentas studijuoja valstybės finansuojamoje
vietoje ir neatitinka gero mokymosi kriterijų
(pasiekia slenkstinį lygmenį), jis netenka valstybės
finansavimo:

Lygmuo Studijų rezultatų svertinis vidurkis

Slenkstinis nuo 5,00 iki 6,49

ROTACIJOS PRINCIPAI (3)



ROTACIJOS PRINCIPAI (4)

Jeigu toje pačioje kryptyje ir kurse nėra savo lėšomis
studijuojančių studentų, atitinkančių gero mokymosi
kriterijų, tai studentams, neturintiems akademinių skolų
ir pasiekusiems slenkstinį lygmenį, valstybės
finansavimas išlieka.



Į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas gali

pretenduoti studentai, studijuojantys savo lėšomis ir per

vertinamąjį laikotarpį:

• neturintys akademinių skolų;

• pasiekę puikų arba tipinį lygmenį.

Kam atiteks laisva valstybės finansuojama vieta?



Studijuoti gerai – apsimoka!



Daugiau informacijos gali suteikti 

Studijų informacijos ir duomenų 

skyrius



Studijuojantys valstybės nefinansuojamose 

vietose (1)

• Metinė studijų kaina yra mokama dalimis, atskirai už 

rudens ir pavasario semestrus.

• Įmoka už semestrą turi būti sumokėta per 30 kalendorinių 

dienų nuo semestro pradžios.



Studijuojantys valstybės nefinansuojamose 
vietose (2)

• Įmokų už studijų semestrą mokėjimo terminas gali būti 

atidėtas iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. 

(pavasario semestre). 

• Studentams, norintiems atidėti įmokų už studijų semestrą 

mokėjimo terminą, reikia:

– per 30 kalendorinių dienų nuo semestro pradžios pateikti 

prašymą; 

– sumokėti 50 proc. semestro studijų kainos.

Prašymai dėl įmokos už studijų semestrą mokėjimo termino 

atidėjimo turi būti pateikti Studijų informacijos ir duomenų 

skyriuje (Centriniai rūmai, 121 kab.).



Studijų kainos sumažinimas (1)

• Studentams semestro studijų kaina gali būti sumažinta: 

– įskaitant studijų rezultatus, pasiektus Akademijoje ir 
kitose aukštosiose mokyklose;

– pagal pateiktą studento prašymą dėl semestro studijų 
kainos sumažinimo.

• Prašymai dėl semestro studijų kainos sumažinimo 
pateikiami per 5 darbo dienas nuo semestro pradžios (vėliau 
pateikti studentų prašymai nėra svarstomi).



Studijų kainos sumažinimas (2)

• Semestro studijų kaina yra sumažinama studentui, kurio 

studijų rezultatai tenkina visas šias sąlygas:

– studentas neturi akademinių skolų;

– studento pagrindinio studijų krypties (specialybės) 

dalyko įvertinimas yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni);

– studijų dalykų įvertinimų vidurkis yra ne mažesnis kaip 

7,50 (septyni su puse).



Studijų įmokų išieškojimas 

• Nesumokėtos studijų įmokos yra išieškomos:

– studentą ar klausytoją pašalinus iš Akademijos;

– studentui ar klausytojui nutraukus studijų sutartį;

– studentui ar klausytojui pertraukus studijas;

– kitais atvejais, kai pagal studijų sutartis Akademijos 

atžvilgiu nėra įvykdyti finansiniai įsipareigojimai.

• Išieškomų sumų dydžiai yra nurodyti “Įmokų už studijas 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje mokėjimo, grąžinimo 

ir išieškojimo tvarkos apraše”.



Pabaigai

Studento sumokėta studijų kaina ar jos dalis gali būti 

kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus LR 
Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu.


