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Studentų finansinės galimybės

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai gali:

• gauti skatinamąsias stipendijas;

• pretenduoti į studijų kainos sumažinimą;

• gauti įvairių formų Valstybinio studijų fondo administruojamą finansinę

paramą (daugiau informacijos https://vsf.lrv.lt/ );

• akademijos studentai, turintys negalią, gali gauti Neįgaliųjų reikalų

departamento teikiamą finansinę paramą.

Akademija pagal galimybes remia studentų kūrybinę saviraišką: apmoka

kelionių išlaidas į festivalius/ konkursus/ konferencijas, apmoka tokių

renginių dalyvių mokesčius.

https://vsf.lrv.lt/


Studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose 

• 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.

• 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 

Studijų informacijos ir duomenų skyriuje (Centriniai rūmai, 121 kab.); 

– sumokėti 50 proc. semestro studijų kainos.



Studijų kainos sumažinimas 

• 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).



KAS BŪTŲ, JEIGU BŪTŲ...

ROTACIJOS IŠŠŪKIAI

Ką reikia žinoti...?



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 po pavasario semestro.

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)



Studijų krepšelio grąžinimas (1)

Nuo lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą atleidžiama, jeigu:

• studentas nutraukė studijas savo noru per pirmosios pakopos pirmųjų

studijų metų pirmąjį semestrą;

• studentas studijų semestrą baigė LMTA nustatytu laiku, neturi

akademinių skolų ir ne vėliau kaip iki naujo studijų semestro pradžios

raštu praneša LMTA apie studijų nutraukimą; arba studentas įvykdė

studijų programos reikalavimus, įskaitant baigiamojo darbo pateikimą,

tačiau baigiamojo darbo negynė (neapgynė);

• studentas rotacijos metu neteko valstybės finansavimo (studijų

krepšelio), studijų semestrą baigė nustatytu laiku, neturi akademinių

skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų

palyginimo paskelbimo raštu pranešė LMTA apie studijų nutraukimą;



Studijų krepšelio grąžinimas (2)

• studentui sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jis baigė nustatytu laiku,

neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo

pratęstos sesijos termino pabaigos raštu pranešė LMTA apie studijų

nutraukimą;

• studentas buvo išvykęs dalinių studijų užsienyje, neturi akademinių skolų

ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio

aukštojoje mokykloje pabaigos raštu pranešė LMTA apie studijų

nutraukimą;

• studentas buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos, gydytojui ar

gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus, arba nėštumo ir

gimdymo, vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų

terminui raštu pranešė LMTA apie studijų nutraukimą;



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!



Informacijos sklaida

LMTA studento elektroninis paštas 

Ypač svarbu reguliariai tikrinti Akademijos suteiktą elektroninio pašto

dėžutę, nes studijų laikotarpiu visa su studentu susijusi ir jam aktuali su

studijų programos įgyvendinimu ir finansinių įsipareigojimų Akademijai

vykdymu susijusi informacija bus siunčiama Akademijos suteikto

elektroninio pašto adresu ir tai bus laikoma tinkamu Studento informavimu.

Nevykdantys šio įpareigojimo studentai negalės Akademijos atžvilgiu

reikšti pretenzijų dėl informacinių pranešimų negavimo.




