ATMINTINĖ DALYVIUI

KAS GALI DALYVAUTI KONKURSE KITAS100?
KONKURSE GALITE DALYVAUTI, JEI:
1.

Esate įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuojate pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos,
vientisųjų studijų programą užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 20
aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University
Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU).

2.

Esate įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuojate doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose
mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų
(Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic
Ranking of World Universities (ARWU).

3.

Esate įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuojate pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos,
vientisųjų studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl
savo specifikos nereitinguojamos aukščiau nurodytuose reitinguose ir vykdo tik meno studijų
krypčių grupės programas ar meno krypties studijas. Šių aukštųjų mokyklų vertinimą pasauliniu
lygiu atlieka ekspertai. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio
aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti paramą.

KAS NEGALI GAUTI PARAMOS?
TEISĖS PRETENDUOTI Į KITAS100 PARAMĄ NETURITE, JEI:
1. Prašymų pateikimo metu jau esate įgijęs (-usi) daugiau kaip pusę tos pačios pakopos, kuriai
prašote skirti Kitas100 paramą, studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis.
Pavyzdys. Studijavote bakalaurą valstybės finansuojamoje vietoje, baigėte daugiau nei pusę studijų
valstybės lėšomis ir dabar prašote skirti paramą bakalauro programai užsienyje. Paramos gauti
negalite.
2. Esate pakviestas (-a) studijuoti ar pakartotinai studijuojate pagal tos pačios pakopos studijų
programą, jeigu ankstesnių studijų metu Jums buvo skirta Kitas100 parama.
Pavyzdys. Jau buvote laimėjęs konkursą Kitas100 bakalauro programai ir dabar vėl prašote skirti
paramą bakalauro programai. Paramos gauti negalite.

KAS NEGALI GAUTI PARAMOS?
TEISĖS PRETENDUOTI Į Kitas100 PARAMĄ NETURITE, JEI:
3. Prašymų skirti Kitas100 paramą pateikimo metu studijuojate valstybės finansuojamoje studijų
vietoje ar vietoje, kuriai skirta Kitas100 parama (turite galiojančią studijų sutartį su aukštąja mokykla
ir (arba) esate šios aukštosios mokyklos studentų sąrašuose), ir prašote skirti Kitas100 paramą kitai
tos pačios pakopos studijų programai.
Pavyzdys. Prašymų pateikimo laikotarpiu turite galiojančią bakalauro valstybės finansuojamų studijų
sutartį Lietuvoje (esate aukštosios mokyklos studentų sąrašuose) ir prašote skirti Kitas100 paramą
bakalauro studijoms užsienyje. Paramos gauti negalite.
SVARBU! Duomenis apie Jūsų ankstesnes studijas Valstybinis studijų fondas gaus iš Studentų registro.
Paaiškėjus, kad egzistuoja bent viena iš nurodytų aplinkybių, Jūsų prašymas bus atmestas. Čia
pateikta tik po vieną galimų situacijų pavyzdį, galimos ir kitokios situacijos, kai studentai atitiks
nurodytas aplinkybes.
Jeigu studijos, kurioms prašote skirti Kitas100 paramą, nėra Jūsų pirmosios studijos,
rekomenduojame susisiekti su Valstybiniu studijų fondu ir pasikonsultuoti dėl atitikties nurodytoms
aplinkybėms.

KĄ TURI PADARYTI KONKURSO DALYVIS?

UŽPILDYTI ŠIĄ
PRAŠYMO FORMĄ

PATEIKTI PRAŠYMĄ
VALSTYBINIAM STUDIJŲ
FONDUI

PRAŠYMAI PRIIMAMI :
2022 M. GEGUŽĖS 16 D. – 2022 M. BIRŽELIO 10 D.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ?
POPIERINIS PRAŠYMAS
Prašymas turi būti pasirašytas
paties pareiškėjo ir originalus
(ne kopija)

ELEKTRONINIS PRAŠYMAS
Prašymas turi būti pasirašytas
saugiu elektroniniu parašu

1. SIŲSTI PAŠTU (geriausia registruotu, taip galėsite sekti prašymo kelią)
ARBA PER KURJERĮ. Adresas: A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius. Pašto
spaudo ant siunčiamo voko data – ne vėlesnė nei 2022 m. birželio 10 d.
2. ATVYKTI Į VALSTYBINĮ STUDIJŲ FONDĄ (adresas A. Goštauto g. 12-100,
01108 Vilnius). Palikti prašymą įstaigos sekretoriate galite darbo laiku:
pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val. Pietų
pertraukta 12.00-12.45 val.
Jeigu pristatydamas (-a) prašymą pageidaujate pasikonsultuoti su atsakingu
darbuotoju, vizito laiką turite suderinti iš anksto elektroniniu paštu
kitas100@vsf.lt arba telefonu +370 6 583 0988.

1. SIŲSTI ELEKTRONINIU PAŠTU kitas100@vsf.lt ;
2. SIŲSTI per e.pristatymas sistemą.

KOKĮ PARAMOS DYDĮ NURODYTI PRAŠYME?
Paramos dydis vieneriems metams - iki 830 bazinės socialinės išmokos dydžių
(toliau – BSI):
1. Studijų kainai arba jos daliai padengti – iki 830 BSI per metus.
2. Pragyvenimo išlaidoms – iki 234 BSI per metus (19,5 BSI vienam mėnesiui).
Ją galite gauti, jeigu studijos nemokamos arba studijų kainai padengti prašote
mažesnės nei 830 BSI paramos.
Kokią paramos sumą nurodyti prašyme?
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2022 m. gegužės 23 d. pritarus, nuo 2022 m. birželio 1 d. BSI bus 46 Eur. 2022 m. konkurso
dalyviams prašyme paramos sumą rekomenduojame skaičiuoti taikant didesnio (46 Eur) dydžio BSI.

Taikant 46 Eur dydžio BSI, vieneriems metams galima prašyti iki 38 180 Eur dydžio paramos:
1.

Studijų kainai arba jos daliai padengti – iki 38 180 Eur per metus.

2.

Pragyvenimo išlaidoms – iki 10 764 Eur per metus (897 Eur vienam mėnesiui).

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI KARTU SU PRAŠYMU?

Eil.
Dokumentas
Nr.
1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

Svarbi informacija

3.

Pateikiama dokumento kopija.
Dokumento teikti nereikia, jei teikiate elektroninį prašymą (pasirašytą saugiu elektroniniu parašu).
Kvietimas studijuoti (jeigu būsite pirmakursis) Pateikiamos dokumentų kopijos.
arba
Dokumentai gali būti teikiami anglų kalba. Jeigu dokumentas sudarytas kita užsienio kalba, kartu pateikiamas vertėjo patvirtintas
aukštosios mokyklos pažyma, kurioje nurodyta, vertimas.
kad studijuojate (jeigu jau studijuojate).
Pateikiamos dokumentų kopijos.
Informacija apie Jūsų studijas:
1. studijų pakopa (bakalauras, magistras, Informacija turi būti oficiali – patvirtinta aukštosios mokyklos.
Tinkama laikoma aukštosios mokyklos išduota pažyma arba aukštosios mokyklos atstovo elektroniniu paštu patvirtinta informacija
vientisosios ar doktorantūra);
(elektroninis laiškas).
2. metinė studijų kaina;
Visos nurodytos datos (studijų pradžia, pabaiga, artimiausio semestro pradžia) turi būti tikslios, t.y. nurodyti metai, mėnuo ir diena.
3. studijų pradžios ir pabaigos data.
4. jeigu jau studijuojate - artimiausio semestro Informacija gali būti teikiama anglų kalba. Jeigu dokumentas sudarytas kita užsienio kalba, kartu pateikiamas vertėjo patvirtintas
vertimas.
pradžios data.

4.

Gyvenimo aprašymas.

Lietuvių kalba.

5.

Motyvacinis laiškas.

Lietuvių kalba.

6.

Viena rekomendacija.

Pateikiamos dokumentų kopijos:
1. jei esate abiturientas – iš mokyklos, kurioje mokotės ar kurią baigėte;
2. jeigu esate baigęs studijas – iš aukštosios mokyklos, kurią baigėte;
3. jeigu šiuo metu studijuojate užsienyje – iš užsienio aukštosios mokyklos;
4. visais atvejais tinkama yra rekomendacija iš darbovietės ar organizacijos, kurioje dirbate (dirbote) ar atliekate (atlikote) savanorišką
veiklą.
Dokumentai gali būti teikiami anglų kalba. Jeigu dokumentas sudarytas kita užsienio kalba, kartu pateikiamas vertėjo patvirtintas
vertimas.
Rekomendaciją parengęs asmuo turi ją pasirašyti ir nurodyti savo kontaktus: telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI, KAD BŪTŲ SKIRTAS PAPILDOMAS BALAS?
Kriterijus

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Esu iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo,
turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą.
Pašalpa turi galioti bent vieną dieną per prašymų
priėmimo laikotarpį.
Pažymas išduoda savivaldybių socialinės paramos skyriai.
Pateikiamas dokumento originalas arba notaro patvirtinta
kopija.

Turiu teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar Neįgaliojo pažymėjimas ar pažyma apie nustatytą
mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo darbingumo lygį.
lygį.
Pateikiamas dokumento originalas arba notaro patvirtinta
kopija.
Esu ne vyresnis kaip 25 metų ir iki pilnametystės man buvo Gimimo liudijimas, abiejų tėvų mirties liudijimai, teismo
nustatyta globa (rūpyba) arba mano abu tėvai (turėtas sprendimas dėl globos (rūpybos) nustatymo.
vienintelis iš tėvų) yra mirę.
Pateikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtintos
kopijos.

SVARBU
1. Asmenų prašymų vertinimo kriterijai ir tvarka paskelbti čia:
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kitas100 . Susipažinkite!
2. Tikrinkite elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodėte savo
prašyme, ir laiku pateikite Valstybinio studijų fondo prašomus
duomenis. Jų nepateikus, Jūsų prašymas gali būti atmestas.
3. Kilus klausimų ar neaiškumų, kreipkitės elektroniniu paštu
kitas100@vsf.lt arba telefonu +370 6 583 0988.

