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MOKĖJIMŲ UŽ STUDIJAS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) Mokėjimų už studijas
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, reglamentuojančiais aukštųjų mokyklų finansavimą, Kolegijos statutu, Kolegijos
studijų nuostatais.
2. Pagrindinės sąvokos naudojamos Apraše:
2.1. Klausytojas – asmuo, besimokantis aukštojoje mokykloje pagal neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programą arba atskirus studijų dalykus (modulius).
2.2. Klausytojo mokestis – klausytojo ir Kolegijos pasirašytoje studijų sutartyje nustatytas
mokestis už Klausytojo studijas Kolegijoje.
2.3. Semestro studijų kaina – studento ir Kolegijos studijų sutartyje nustatyta studijų
kainos dalis, kurią Studentas moka už studijų semestrą.
2.4. Studentas – asmuo, studijuojantis Kolegijoje pagal studijų programą.
2.5. Studijų kaina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Kolegijos
apskaičiuota atitinkamos studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kaina, apimanti studijų
metines išlaidas.
3. Šis Aprašas nustato studijų kainos bei klausytojo mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką
Kolegijoje.
II. STUDIJŲ KAINA
4. Studijų kainą moka studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų
vietoje, įskaitant ir:
4.1. pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu anksčiau
baigtose studijose daugiau kaip pusę tos programos kreditų studentas įgijo valstybės biudžeto
lėšomis;
4.2. į pirmą ar aukštesnį kursą po studijų nutraukimo įstojusius ar atvykusius studijuoti iš
kitos mokymo institucijos studentus, jeigu jie nedalyvavo konkurse į valstybės finansuojamą vietą;
4.3. vienu metu studijuojančius pagal dvi ar daugiau laipsnį suteikiančias studijų
programas arba pagal laipsnį nesuteikiančias programas, jeigu tokių studentų studijos pagal bent
vieną šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (tokiu atveju studentai moka
už antrą ir kitas studijų programas).
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5. Studijų programos keitimo atveju studentas, perėjęs studijuoti į kitos studijų srities
studijų programos valstybės nefinansuojamą studijų vietą, moka tos studijų programos, į kurią jis
perėjo, studijų kainą. Studijų programos keitimas leidžiamas rudens studijų semestre iki rugsėjo 20
dienos, pavasario studijų semestre – iki vasario 20 d.
6. Studijų formos keitimo atveju:
6.1. jeigu Studentas prašymą keisti studijų formą rudens studijų semestre pateikė iki
rugsėjo 20 d. ar pavasario studijų semestre iki vasario 20 d., Studijų kaina jam nustatoma tos formos,
į kurią jis perkeliamas;
6.2. jeigu studentas rudens studijų semestre prašymą keisti formą pateikė po rugsėjo 20 d.
ar pavasario studijų semestre po vasario 20 d., Studijų kaina einamąjį studijų semestrą jam paliekama
tos studijų formos, iš kurios jis perkeliamas.
7. Studentui studijų programos ir/ar studijų formos keitimas bei studijų pertraukos
suteikimas leidžiamas tik tuo atveju, kai jis neturi finansinių įsiskolinimų už studijas.
8. Studentas, atnaujinantis studijas po akademinių atostogų ar studijų nutraukimo, o taip
pat atvykęs studijuoti iš kitos aukštosios mokyklos, už studijas moka tų stojimo metų studentų srauto,
į kurį jis atvyko, studijų kainą.
9. Studentas, atnaujinantis studijas po akademinių atostogų, nepriklausomai nuo jo
studijų finansavimo pobūdžio, kurį jis išlaikė būdamas akademinėse atostogose, už studijas moka
kainą, proporcingą dalyko (modulio) apimčiai (matuojant kreditais) studijuojant programos atskirus
dalykus ar modulius, kai studijų pertraukimo metu studijų programoje atsiranda akademiniai
skirtumai bei kartojant studijų programos atskirus dalykus.
10. Studentas, atnaujinęs studijas po studijų nutraukimo ar atvykęs iš kitos aukštosios
mokyklos tęsti studijų Kolegijoje valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, moka visą studijų kainą
už studijų semestrą, į kurį jis priimtas studijuoti ir už ankstesnių studijų semestrų, kuriuose yra
atsiradę akademiniai skirtumai, dalykų studijas, studijų kainą, proporcingą tų dalykų apimčiai
(matuojant kreditais). Ši nuostata taikoma ir studentui, įstojusiam per bendrąjį priėmimą į I-mojo
kurso valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir dėl ankstesnių studijų perkeltam į aukštesnį kursą.
10. Einamojo studijų semestro, kuriame studentas pateikė prašymą suteikti akademines
atostogas, sumokėta semestro studijų kaina:
10.1. įskaitoma visa, jeigu jis pertraukė studijas iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai) rudens studijų
semestre arba iki vasario 15 d. (įskaitytinai) – pavasario studijų semestre;
10.2. įskaitoma 60 procentų, jeigu jis pertraukė studijas nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 31 d.
(įskaitytinai) rudens studijų semestre arba nuo vasario 16 d. iki kovo 31 d. (įskaitytinai) – pavasario
studijų semestre;
10.3. neįskaitoma, jeigu jis pertraukė studijas nuo lapkričio 1 d. rudens studijų semestre arba
nuo balandžio 1 d. pavasario studijų semestre.
11. Studentas, grįžęs po studijų nutraukimo rengti ir ginti baigiamąjį darbą, moka studijų
kainą, proporcingą baigiamojo darbo rengimo bei studijuojamų dalykų, susidariusių dėl studijų
programos skirtumų, apimčiai (matuojant kreditais).
12. Numatytą studentui studijų kainos dydį, proporcingą dalyko (-ų) apimčiai ir mokėjimo
terminą tvirtina Kolegijos direktorius fakulteto dekano teikimu.
III. KLAUSYTOJO MOKESTIS
13. Klausytojo mokestį moka klausytojas, sudaręs sutartį su Kolegija studijuoti pagal
neformaliojo švietimo programas arba atskirų studijų dalykus (jų grupes).
14. Klausytojo mokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir terminai nustatomi Klausytojo ir
Kolegijos sudarytoje sutartyje.
15. Klausytojo mokestis gali būti grąžinamas tik Kolegijos direktoriaus įsakymu, gavus
argumentuotą klausytojo prašymą, jei paslaugos klausytojui buvo nesuteiktos dėl Kolegijos kaltės,
klausytojo ligos (pateikus Klausytojo ligą patvirtinančius dokumentus) ir pan.
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IV. STUDIJŲ KAINOS MOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS
16. Studijų kainos mokėjimai vykdomi į Kolegijos sąskaitą banke, kurios rekvizitai pateikti
Kolegijos interneto svetainės tinklapyje ir studento studijų sutartyje.
17. Rudens semestro studijų kainą, nepriklausomai nuo studijų formos, studentas privalo
sumokėti iki einamųjų metų rugsėjo 1 d., jeigu studijų sutartyje nenumatyta kitaip.
18. Pavasario semestro studijų kainą, nepriklausomai nuo studijų formos, studentas privalo
sumokėti iki einamųjų metų vasario 1 d., jeigu studijų sutartyje nenumatyta kitaip.
19. Kai studentas nutraukia studijas savo noru, atsižvelgus į prašymo pateikimo datą, ar
šalinamas iš Kolegijos:
19.1. nuo einamųjų metų rugsėjo 15 d. iki spalio 31 d. rudens semestre ar nuo einamųjų metų
vasario 1 d. iki kovo 31 d. pavasario semestre, studentui, gavus jo argumentuotą prašymą, grąžinama
60 proc. sumokėtos semestro studijų kainos, atskaičius už paslaugas 2 proc. nuo grąžinamos sumos.
Sumokėtos studijų kainos grąžinimas studentui įforminamas Kolegijos direktoriaus įsakymu
fakulteto dekano teikimu;
19.2. nuo einamųjų metų lapkričio 1 d. rudens semestre ar nuo einamųjų metų balandžio 1
d. pavasario semestre, studentui sumokėta semestro studijų kaina negrąžinama.
20. Sumokėta studijų kaina negrąžinama studentui, negrįžusiam atnaujinti studijų po
akademinių atostogų.
21. Visa sumokėta semestro studijų kaina už einamąjį semestrą yra grąžinama:
21.1. kai studentas nutraukia studijas dėl studijų metu atsiradusio neįgalumo, kuriam esant
studentas neturi galimybės studijuoti. Sumokėta semestro studijų kaina yra grąžinama už laikotarpį
nuo neįgalumą patvirtinančiame dokumente nurodytos datos iki einamojo semestro pabaigos, jei
studentas nestudijavo Kolegijoje;
21.2. Studentui mirus. Šiuo atveju sumokėta semestro studijų kaina yra grąžinama už
laikotarpį nuo mirties liudijime nurodytos datos asmeniui, pateikusiam dokumentus, patvirtinančius
jo teisę gauti grąžinamą sumą.
22. Už studijų kainos mokėjimų kontrolę atsakingi Kolegijos fakultetų dekanai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos.
24. Aprašo pakeitimus turi teisę inicijuoti Kolegijos direktorius, Studijų tarnyba, fakultetai
ir Studentų atstovybė. Pasiūlymai teikiami Akademinės tarybos pirmininkui.

