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Tikslas - apsvarstyti stipendijų modelį

Turinys:

● Trumpas atliktų darbų pristatymas

○ Situacija Lietuvoje

○ Situacija užsienyje

○ Studentų apklausa

● Diskusija



Lietuvos Analizė

● 1996-2003 metais puikiai veikė studentų parama pilnoms ir dalinėms studijoms buvo 

suteikiamos paskolos, kuriomis pasinaudojo (67 % iš išvykusiųjų šiuo metu dirba Lietuvoje)

● 1996/1997 stipendiją studijoms užsienyje gavo 59 studentai, kitiems buvo skirta parama 

vienkartinės stipendijos forma ir kreditais

● Iš gavusiųjų stipendijas ir grįžusiųjų į Lietuvą  57 % dirba privačiajame, 19 % viešajame  ir 24 

% akademijoje 

● Nuo 2003 paramos studijuoti pilnų studijų užsienyje de facto nebeliko, nuo 2017 ir de jure



Užsienio analizė
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Studentų apklausos rezultatai

● 402 atsakiusieji (paklaida 4.8%). 

● 63% šeimos nariai neskirtų arba skirtų tik iki 250 eurų per mėnesį

● 90% planuotų dirbtų studijų užsienyje metu

● 72% procentai sutiktų grįžti į Lietuvą nustatytam laikotarpiui
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Pagrindinės stipendijos modelio dalys
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Konkurso sąlygos

Kriterijai pagal kuriuos vertinamas paraiškos stipendijai 

teikėjas:

1. Priimtas studijuoti į prestižinę užsienio aukštąją mokyklą

2. Pateikta motyvacija, rekomendacijos ir studijų tikslas/planas

3. Pristatyta akademinė, profesinė ir neformali veikla

4. Parodyti studento šeimos finansai

5. Patenka į prioritetines valstybės sritis

*5 punktas nėra būtinas teikiant paraišką dėl stipendijos

● Koeficientų paskirstymo klausimas

● Klausimai dėl kriterijų?

Kriterijai, kuriuos kandidatas turi atitikti

Būti ne vyresniam nei 35 metų amžiaus

Būti įstojusiam į magistro arba doktorantūros 

studijų programą 

Būti nestudijavusiam tos pačios pakopos studijų 

valstybės finansuojamoje vietoje



Prestižinis universitetas

● Pagrindinės reitingavimo sistemos

● Klausimas, koks top jau yra prestižinis?

● Kodėl nesiryžtama stoti į geriausius užsienio universitetus?



Neformalūs/akademiniai/profesiniai įgūdžiai
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Stipendija
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Po studijų

● Išlygos sutarties nutraukimui ir stipendijos negrąžinimui neįvykdžius sąlygų:

○ Sveikatos problemos

○ Lietuvoje neranda darbo metus

○ Stipendijos grąžinimas 

● Ad hoc

○ Studijos antram laipsniui užsienyje įgyti 

● Grįžimas į savo šalį bendrų šalių su(si)tarimu

○ Kaip greitai po studijų baigimo?

○ Kuriam laikui?

○ Išimtys



Dėkui už produktyvų susitikimą!


