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Klaipėda
Klaipėdos universiteto Taryba, vadovaudamasi Klaipėdos universiteto Statuto 18.5 punktu ir
Klaipėdos universiteto Studijų nuostatų 198 punktu, n u t a r i a:
1. Leisti remti valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentus, neturinčius akademinių
įsiskolinimų, nustatant mažesnį studijų mokestį ir/arba skiriant skatinamąją stipendiją:
1.1. Studentus iš socialiai remiamų šeimų ir asmenis iki 25 metų, kuriems iki pilnametystės
įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų)
yra mirę (iki 90 proc. mažesnis studijų mokestis);
1.2. Studentus, kurių semestro akademinis vidurkis yra 9–10 balų (nustatomas, atsižvelgiant
į fakulteto biudžetą ir bendrą fakulteto akademinį vidurkį, iki 75 proc. mažesnis studijų mokestis;
1.3. Studentus, aktyviai dalyvaujančius Universiteto visuomeninėje veikloje: savivaldos,
mokslinės draugijos, meno kolektyvų, sporto komandų ir kt. veikloje (nustatomas, atsižvelgiant į
fakulteto biudžetą ir bendrą fakulteto akademinį vidurkį, iki 75 proc. mažesnis studijų mokestis);
1.4. Trečiosios pakopos studentus ir Universiteto darbuotojus, rengiančius disertacijas
eksternu iki 90 %;
1.5. Akademinių grupių seniūnus – iki 76 Eur per semestrą, atsižvelgiant į fakulteto biudžetą;
1.6. Jeigu studentui gali būti pritaikyti du ir daugiau punktų iš 1.1. – 1.4. punktų, studijų
mokestis gali būti mažinamas iki 90 proc.;
2. Studijų mokestis užsienio studentams iš Rytų partnerystės šalių ir Kazachstano mažinamas
vadovaujantis 2019 m. sausio 22 d. Tarybos nutarimu Nr. 9N-33. 100 proc. mažesnis studijų mokestis
vienuolikai geriausių stojančiųjų ir gerai besimokančių visą studijų programos laikotarpį: dviem
stojantiems į Sveikatos mokslų fakulteto, dviem – į Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto,
dviem – į Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto, penkiems – į Baltijos regiono istorijos ir
archeologijos instituto studijų programas.
3. Nustatyti studentų rėmimui skirtų lėšų dalį – iki 10 proc. nuo mokamų studijų vietų
apskaičiuotos (mokėtinos) studijų įmokų sumos.
4. Pavesti nutarimo vykdymo kontrolę Rektoriui.

5. Laikyti negaliojančiu 2018 m. vasario 27 d. Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimą Nr.
9N-104 „Dėl studentų rėmimo tvarkos“.
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