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DĖL STUDENT1J STUDIJ1J DUOMEN1J PILDYMO, TVIRTINIMO IR TEIKIMO
INFORMACINĖJE SISTEMA „PARAMA" SOCIALINEI STIPENDIJAI 2017 M.
PAVASARIO SEMESTR4 GAUTI
Vadovaujantis Socialiniq stipendijq aukštqjq mokyklq studentams skyrimo ir
administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialiniq stipendijq aukštqjq mokyklq studentams
skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau — Aprašas) 3 punktu,
socialines stipendijas aukštqjq mokyklq studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijq
fondas (toliau — Fondas).
Informuojame, kad 2017 m. vasario 20 d. baigiasi studentq elektroniniq paraiškq
priėmimas Stipendijq ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje (toliau — IS
„Parama").
Socialiniq stipendijq skyrimo nuostatq, patvirfintq Valstybinio studijq fondo
direktoriaus 2011 m. rugsėjo 6 d. isakymu Nr. V1-23 16 punkte numatyta, kad aukštosios
mokyklos vadovaujantis Aprašo 6 punktu, Fondo prašymu naudodamos IS „PARAMA", per
Fondo nurodytą terminą pateikia Fondui informaciją, susijusią su asmens studijq duomenimis:
patvirtinimą, kad studentas yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs
studijq ar išėjęs akademiniq atostogq; semestro pradžios ir pabaigos datas (iskaitant atostogq
laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams — studijq baigimo datą; akademiniq skolq
skaičiq bei kitus duomenis, reikalingus socialinėms stipendijoms skirti ir jas administruoti.
Aukštoji mokykla, pateikdama duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.
Primename, kad duomenys, kuriuos aukštosios mokyklos atsakingas asmuo iveda
studentq registrą yra:
1. studijq pakopa;
2. studijq forma;
3. kursas;
4. semestro pradžia ir semestro pabaiga. (Ivedus studijq duomenis studentq registrą,
aukštosios mokyklos atsakingas asmuo prisijungia prie Fondo IS „Parama" ir joje, paspaudus
mygtuką "Stud.registras", atnaujina ivestus studentq studijq duomenis ir toliau tęsia studijq
duomenq tikslinimą IS „Parama").
Duomenys, kuriuos iveda IS „PARAMA" yra:
1. fakultetas (ivesti naujos reikšmės negalėsite, galėsite tik parinkti iš esamo sąrašo);
2. akademiniq skolq skaičius;
3. semestro pabaiga ir atostogq pabaiga;
4. pažymėti, jei asmuo nėra tos aukštosios mokyklos studentas.
Teikiant studentq studijq duomenis, prašome Jusq vadovautis IS „Parama" institucijos
atstovo darbo vietos naudotojo vadovu arba fakulteto atstovo darbo vietos vadovu.

Vadovaudamiesi aukščiau išdėstyta informacija, maloniai prašome Jūsq papildyti bei
duomenis patvirtinti nuo 2017 m. vasario 21 d. 9 val. 00 min. iki 2017 m. vasario 23 d.

iskaitytinai elektroniniu būdu prisijungę prie IS „Parama" adresu https://amparama.vsf.lt/ ir
pasirinkę lauką „Studijti duomenti tikslinimas".
Jei pamiršote savo prisijungimo duomenis ar negalite prisijungti savo vartotojo
prisijungimo duomenimis, prašome susisiekti su Fondo darbuotoja Viktorija Vigėliene
telefonu (8 5) 2647 153 arba elektroniniu paštu [viktorija.vigeliene@vsflt].
Patikrintą, pataisytą, papildytą trūkstamais duomenimis ir patvirtintą, Jūsti aukštosios
mokyklos studentg studijg duomeng sąrašą prašome pateikti Fondui raštu iki 2017 m. kovo 1
dienos. Raštu teikiamas sąrašas turi būti pasirašytas dokumento sudarytojo bei aukštosios
mokyklos vadovo ar igalioto asmens bei patvirtintas anspaudu. Fondui turite pateikti vieną
bendrą Jūsti aukštosios mokyklos studijg duomern1 sąrašą.
Atkreipiame dėmesi, kad aukšttljti mokylchl pateikti ir patvirtinti (ar pateikti ne laiku)
studij14 duomenys turi esminės reikšmės skiriant socialines stipendijas studentams. Neteisingi
ar ne laiku pateikti studij4 duomenys (nurodant semestrą, iskaitant to semestro sesiją ir
atostogg laikotarpi, bet ne ilgiau kaip iki studijg pabaigos, akademines skolas ir pan.) turi
tiesioginės itakos studentq galimybėms gauti socialinę stipendiją. Neteisingas studijg
duomenti teikimas sukelia neigiamas pasekmes tiek materialiniu (studento ir Fondo), tiek
teisiniu (aukštosios mokyklos ir Fondo) atžvilgiu.
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