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TIKSLINIO FINANSAVIMO MENŲ SRITIES STUDIJŲ PROGRAMOMS GAUTI PARAIŠKOS FORMA

Gauta (data)
Komisijos sprendimas:

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Institucijos pavadinimas

Pareiškėjas

Institucijos kodas
Buveinės adresas: gatvė, namo numeris,
pašto indeksas, vietovė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Institucijos vadovo v., pavardė, tel. Nr.

Registracijos Nr.

2. TIKSLINIO FINANSAVIMO POBŪDIS – ASMENŲ, PRIIMAMŲ STUDIJUOTI PAGAL PIRMOSIOS PAKOPOS ARBA VIENTISŲJŲ STUDIJŲ
PROGRAMAS, STUDIJŲ KAINAI APMOKĖTI
Studijų programa
(kiekviena studijų programa įrašoma atskiroje eilutėje)

Skaičius
(ties kiekviena studijų programa įrašomas prašomas tiksliniu būdu
finansuotinų studijų vietų skaičius)

Studijų programos vykdyme dalyvaujantys partneriai
(įrašomi studijų programos vykdyme dalyvaujantys partneriai)

3. INFORMACIJA APIE STUDIJŲ PROGRAMAS
Eil. Studijų programa
Studijų
Studijų
Nr.
apimtis,
kaina
trukmė
(kiekviena studijų
(įrašoma
(įrašoma
programa įrašoma
studijų
aukštosios
atskiroje eilutėje;
programos
mokyklos
studijų programos
apimtis
nustatyta
kodas –pagal
kreditais ir
metinė
Studijų, mokymo
skliausteliuos studijų
programų ir
e – trukmė
kaina)
kvalifikacijų
metais)
registrą)

Studijų
programos
rentabilumas
(įrašomas
mažiausias*
galimas ir
didžiausias
planuojamas
studentų
skaičius, pvz.
8/20)

Duomenys apie studentų priėmimą*

Duomenys apie absolventus ir jų
įsidarbinimą

(įrašomas
priėmimo
periodiškuma
s – kas kiek
metų
vykdomas
studentų
priėmimas į
studijų
programą

(įrašomi
pastarųjų 5 metų
absolventų
skaičiai
(neišskiriant
finansavimo
pobūdžio) ir
skliausteliuose –
baigimo metai)

(įrašomi
faktiniai
valstybės
finansuojamų
studijų vietų
skaičiai per
pastaruosius
du priėmimus
ir
skliausteliuos
e –priėmimo
metai)

(valstybės
nefinansuoja
mų studijų
vietų skaičiai
per
pastaruosius
du
priėmimus ir
skliausteliuo
se –
priėmimo
metai)

(įrašomi
absolventų
įsidarbinimo
rodikliai,
pageidautina
- pastarųjų 5
metų)

* – jeigu studijų programa vykdoma mažiau negu penkerius metus – pateikiami atitinkamai trumpesnio laikotarpio duomenys, jeigu studijų programa vykdoma
pirmus metus, pateikiamas atitinkamų specialistų poreikis ir įsidarbinimo galimybių pagrindimas.

4. INFORMACIJA APIE PRIPAŽINTĄ MENININKĄ**
Informacija apie pripažintą menininką
(vardas, pavardė, mokslo laipsnis ir (arba) pedagoginis vardas (jei turi)
Veiklos sąsajos su studijų programa
(veiklos sąsajos su studijų programa, į kurią jis atrinks geriausius stojančiuosius pagal jam reikšmingus kriterijus)
Pripažinto menininko sutikimas
(prie paraiškos pridedamas pripažinto menininko pasirašytas sutikimas asmeniškai atrinkti geriausius studentus į studijų programą.
** – informacija apie pripažintą menininką pateikiama tuo atveju, jei studijų programos įgyvendinimas atitinkamais metais susijęs su šio pripažinto menininko
atsakomybe bei asmeniškai vykdoma stojančiųjų atranka.
5. PRAŠYMO SKIRTI TIKSLINĮ FINANSAVIMĄ PAGRINDIMAS (APIE 2000 SPAUDOS ŽENKLŲ)
(pagal Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms įgyvendinti skyrimo tvarkos aprašo 7 punktą).
Data

___________

Aukštosios mokyklos vadovas

(Parašas)
A. V.

(Vardas ir pavardė)

