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PARAIŠKŲ VERTINIMAS 

 
 

1 . Minimalūs tinkamumo reikalavimai 
 

1.1. Kandidatų, pateikusių ne visus konkurso sąlygose nurodytus dokumentus, paraiškos nėra 

svarstomos. 
 

1.2. Minimalus aritmetinis studijų rezultatų vidurkis* pagal šias mokslo sritis: 

1.2.1. Fiziniai mokslai, Technologiniai mokslai, Biomedicinos mokslai – minimalus aritmetinis studijų 

rezultatų vidurkis 7,0 balai. 

1.2.2. Humanitariniai mokslai, Socialiniai mokslai, Menai – minimalus aritmetinis studijų rezultatų 

vidurkis 8,0 balai. 
 

* Aritmetinis studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas pagal: 

 dviejų paskutinių sesijų rezultatus – bakalaurams ir I kurso magistrantams; 

 diplomo priedėlyje pateikus studijų rezultatus – I kurso magistrantams ir doktorantams. 
 

1.3. Privalomas ne žemesnis nei B1 užsienio kalbos, kuria vyks studijos arba mokslinė stažuotė, 

mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

 
 

2. Paraiškos turinio vertinimo kriterijai 
 

2.1. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

 Vykstantiems į dalines studijas, vasaros kursus – vertinami studijų rezultatai bei studijų 

užsienyje tikslingumas ir motyvacija. 

 Vykstantiems į mokslines stažuotes – vertinamas mokslinės stažuotės užsienyje tikslingumas 

ir motyvacija. 
 

2.2. Studijų ar mokslinės stažuotės užsienyje tikslingumas ir motyvacija vertinami 10 balų sistema.  
 

Paraiškos (lietuvių kalba) skiltyje „Tikslingumo ir motyvacijos pagrindimas“ pateikiami 5 pagrindiniai 

klausimai: 

1. Šalies, institucijos ir programos pasirinkimo pagrindimas. 

2. Pasirinktos programos ir laikotarpio pagrindimas. 

3. Pridėtinė vertė pareiškėjo tolimesnei karjerai. 

4. Pridėtinė vertė siunčiančiai institucijai ir šaliai. 

5. Įgytos patirties sklaida. 
 

Šių klausimų vertinimo kriterijų apibūdinimas: 

 10-9 balai – Studijų ar mokslinės stažuotės tikslai yra aiškūs ir nuoseklūs. Siektini rezultatai 

atitinka studijų ar mokslinės stažuotės tikslus. Pagrįstas pasirinktos šalies ir institucijos 

pasirinkimas bei studijų/mokslinės stažuotės laikotarpis. Aprašyta pridėtinė vertė pareiškėjo 

tolimesnei karjerai, siunčiančiai institucijai ir šaliai. Aprašyta įgytos patirties sklaida. 

 8-7 balai – Studijų ar mokslinės stažuotės tikslai yra aiškūs ir nuoseklūs. Siektini rezultatai 

atitinka studijų ar mokslinės stažuotės tikslus. Nepakankamai pagrįstas pasirinktos šalies ir 

institucijos pasirinkimas bei studijų/mokslinės stažuotės laikotarpis. Nepilnai aprašyta pridėtinė 

vertė pareiškėjo tolimesnei karjerai, siunčiančiai institucijai ir šaliai. Aprašyta įgytos patirties 

sklaida. 

 6-5 balai – Studijų ar mokslinės stažuotės tikslai yra aiškūs. Nepilnai pagrįstas siektinų 

rezultatų atitikimas studijų ar mokslinės stažuotės tikslams. Nepilnai pagrįstas pasirinktos šalies 
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ir institucijos pasirinkimas bei studijų/mokslinės stažuotės laikotarpis. Nepilnai aprašyta 

pridėtinė vertė pareiškėjo tolimesnei karjerai, siunčiančiai institucijai ir šaliai. Aprašyta įgytos 

patirties sklaida. 

 4-3 balai – Studijų ar mokslinės stažuotės tikslai nėra aiškūs. Nepagrįstas siektinų rezultatų 

atitikimas studijų ar mokslinės stažuotės tikslams. Nepilnai pagrįstas pasirinktos šalies ir 

institucijos pasirinkimas bei  studijų/mokslinės stažuotės laikotarpis. Nepilnai aprašyta pridėtinė 

vertė pareiškėjo tolimesnei karjerai, siunčiančiai institucijai ir šaliai. Neaprašyta įgytos patirties 

sklaida. 

 0-2 balai – Studijų ar mokslinės stažuotės tikslai nėra aiškūs. Nepagrįstas siektinų rezultatų 

atitikimas studijų ar mokslinės stažuotės tikslams. Nepagrįstas pasirinktos šalies ir institucijos 

pasirinkimas bei studijų/mokslinės stažuotės laikotarpis. Neaprašyta pridėtinė vertė pareiškėjo 

tolimesnei karjerai, siunčiančiai institucijai ir šaliai. Neaprašyta įgytos patirties sklaida.  
 

2.3. Paraiškų, pateiktų dalinėms studijoms, vasaros kursams galutinis vertinimo rezultatų vidurkis 

išvedamas susumavus tikslingumo ir motyvacijos pagrindimo vertinimo balą ir studijų rezultatų 

vidurkį. Mokslinių stažuočių atveju imamas tik tikslingumo ir motyvacijos vertinimo balas. 
 

2.4. Tais atvejais, kai paraiškoje pateiktas tikslingumo ir motyvacijos pagrindimas įvertinamas 4 

arba mažesniu balu, paraiška bus vertinama kaip nekokybiška ir nepaisant gero studento studijų 

rezultatų vidurkio toliau nebus svarstoma. 

 
 

3. Kandidatų atranka ir kvietimo į pokalbį tvarka  
 

3.1. Po paraiškų vertinimo pagal surinktą balų skaičių (prioriteto tvarka) sudaromas kandidatų sąrašas. 
 

3.2. Kandidatai, kurių galutinis paraiškos vertinimo rezultatų vidurkis yra žemesnis nei 5 balai, 

vertinami kaip pateikę nekokybiškas paraiškas. 
 

3.3. Kandidatai, kurių tikslingumo ir motyvacijos pagrindimas įvertinamas 4 arba mažesniu balu, 

nepaisant aritmetinio studijų rezultatų vidurkio, vertinami kaip pateikę nekokybiškas paraiškas. 
 

3.4. Kandidatai, kurių galutinis paraiškos vertinimo rezultatų vidurkis yra aukščiausias – tarp 9 ir 10 

balų, prioritetine tvarka siūlomi Tarptautinių studijų komisijai (toliau – TSK) rekomenduoti valstybinei 

stipendijai ir į pokalbį su TSK nekviečiami, nebent tokių kandidatų yra daugiau nei siūloma stipendijų. 
 

3.5. Kai pageidaujamų studijų ir mokslinių stažuočių bendra trukmė neviršija bendradarbiavimo 

susitarimuose, stipendijų programose patvirtintų kvotų, t. y. nesant konkursui, visi kandidatai, kurių 

paraiškų vertinimo rezultatai yra aukštesni nei 5 balai, siūlomi TSK rekomenduoti valstybinei 

stipendijai ir į pokalbį su TSK nekviečiami.  
 

3.6. Esant konkursui tarp kandidatų, kurių galutinis paraiškos vertinimo rezultatų vidurkis yra ne 

žemesnis nei 5 balai, kandidatai kviečiami į pokalbį su TSK nariais ir galutinį sprendimą priima TSK. 
 

 3.7. Išimtiniais atvejais, Švietimo mainų paramos fondo atstovai gali nuspręsti, dėl kviečiamų į pokalbį 

dalyvių skaičiaus, atsižvelgiant į paraiškų vertintojų pateiktas išvadas.  
 

3.8. TSK gali siūlyti paraiškų teikėjams trumpinti pageidaujamą studijų arba mokslinės stažuotės 

laikotarpį. 
 

3.9. Visi paraiškas pateikę kandidatai apie TSK sprendimą informuojami el. paštu. 


