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Remiantis 2017 m. gegužės 23 d. Senato nutarimu Nr. S-2017-6-2 patvirtintu 

Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašu, kurio 

IV skyriaus 37 punktas numato kamieninio akademinio padalinio taryboje patvirtinti papildomas 

studijų įmokos sumažinimo sąlygas, Medicinos fakulteto taryboje 2017 m. rugsėjo 26 d. 

patvirtintos tokios 37 Punkto “Studijų įmoka gali būti sumažinta” sąlygos: 

37.1.  studijuojančiajam Vilniaus universiteto darbuotojui, taip pat studentui, kurio šeimos narys 

(tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis) dirba Universitete (neatsižvelgiant į tai, kuriame 

Universiteto padalinyje darbuotojas dirba): 

 dirbantiems trumpiau nei 1 metus – nemažinama; 

 dirbantiems nuo 1 iki 5 metų – iki 50 proc.; 

 dirbantiems virš 5 metų – iki 90 procentų; 

 rezidentui, ne trumpiau nei 1 metus dirbančiam Vilniaus universitete arba 

rezidentui, kurio šeimos narys (tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, sutuoktinis) dirba 

Universitete (neatsižvelgiant į tai, kuriame Universiteto padalinyje darbuotojas 

dirba) – iki 60 proc. ⃰ 

 

37.2. aktyviai Universiteto mokslinėje veikloje dalyvaujančiam studentui (rezidentui): 

 studijuojančiam iki 1 metų – nemažinama; 

 studijuojančiam daugiau nei 1 metus – iki 50 proc. 

 

37.3. ne mažiau kaip du metus aktyviai Universiteto kultūrinėje veikloje dalyvaujančiam studentui 

(rezidentui) – iki 50 proc. 

 

37.4. aktyviai sportuojančiam ir Universitetą atstovaujančiam studentui (rezidentui): 

 studijuojančiam iki 1 metų – nemažinama; 

 studijuojančiam daugiau nei 1 metus – iki 50 proc. 
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37.6. kitais kamieninio akademinio padalinio tarybos studijų įmokos sumažinimo tvarkoje 

nustatytais atvejais: 

 studijuojantiesiems, kurie dirba ne mažiau kaip 0,5 etato dalimi Vilniaus universiteto 

ligoninėse, taip pat studijuojantiesiems, kurių šeimos narys (tėvai, vaikai, seneliai, 

vaikaičiai, sutuoktinis) dirba Vilniaus universiteto ligoninėse ne mažiau kaip 0,5 etato 

dalimi: 

 dirbantiems trumpiau nei 1 metus – nemažinama; 

 dirbantiems nuo 1 iki 5 metų – iki 50 proc.; 

 dirbantiems virš 5 metų – iki 90 proc. 

 rezidentui, ne mažiau kaip 0,25 etato dalimi ir ne trumpiau nei 1 metus dirbančiam Vilniaus 

universiteto ligoninėse arba rezidentui, kurio šeimos narys (tėvai, vaikai, seneliai, 

vaikaičiai, sutuoktinis) ne mažiau kaip 0,5 etato dalimi ir ne trumpiau kaip 1 metus dirba 

Vilniaus universiteto ligoninėse – iki 30 proc. ⃰ 

 

37.6.2. Vilniaus universiteto emeritų šeimos nariams (vaikai, vaikaičiai, sutuoktinis) – iki 90 proc. 

37.6.3. Artimųjų (tėvų ar globėjų) mirties atveju – iki 90 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⃰   Įmoka už rezidentūros studijas mažinama tik vieną kartą per metus, mažinama suma negali būti didesnė 

nei 60 procentų metinės rezidentūros kainos. 

 

 


