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ALYTAUS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Stipendijų skyrimo nuostatai reglamentuoja stipendijų fondo paskirstymą valstybės 

finansuojamiems nuolatinės studijų formos studentams, priimtiems į vietas, kuriose studijos visiškai 

arba iš dalies apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

 
II. STIPENDIJŲ PASKIRTIS IR RŪŠYS 

 
2. Stipendijų paskirtis – teikti studentams socialinę paramą bei skatinti geriausiai 

studijuojančius ir aktyvius studentus. 

3. Studentai, neturintys akademinių skolų, gali gauti šių rūšių stipendijas: socialinę, skatinamąją 

ir vienkartinę stipendiją. 

4. Kolegijos fakultetų stipendijų fondą sudaro: 

4.1. socialinės stipendijos; 

4.2. vienkartinės socialinės stipendijos; 

4.3. skatinamosios stipendijos pagal studijų rezultatus; 

4.4. vienkartinės stipendijos. 

5. Stipendijų fondas apskaičiuojamas kas semestrą pagal nuolatinės studijų formos studentų, 

priimtų į vietas, kuriose studijos visiškai arba iš dalies apmokamos LR valstybės biudžeto lėšomis, 

skaičių. 

6. Stipendijų fondo lėšos pirmiausia skiriamos socialinėms stipendijoms, o tai, kas lieka – 

skatinamosioms ir vienkartinėms stipendijoms. 

7. Stipendija (-os) mokama (-os) vieną kartą per mėnesį. 

8. Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, turi teisę gauti ir skatinamąją stipendiją. 

9. Studentams, grįžusiems į kolegiją po išbraukimo iš studentų sąrašų, stipendija vieną semestrą 

neskiriama. 

 
III. SOCIALINĖS STIPENDIJOS  

 



 
 

10. Socialines stipendijas semestrui skiria fakultetų dekanai direktoriaus įsakymu pagal 

studento pateiktus reikiamus dokumentus. 

11. Socialines stipendijas gali gauti aukštosios mokyklos pirmosios pakopos studentai, 

studijuojantys valstybės finansuojamose studijų vietose ir aukštosios mokyklos nustatyta tvarka 

neturintys akademinių skolų. Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos dydžiai per 

mėnesį. Kolegija: 

11.1. skiria socialines stipendijas studentams iš nepasiturinčių šeimų arba vieniems 

gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą 

(Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889). Būtina iš gyvenamosios vietos savivaldybės pateikti 

pažymą, patvirtinančią teisę gauti piniginę socialinę paramą; 

11.2. gali skirti socialines stipendijas studentams, auginantiems vaiką (vaikus), taip pat – 

vienkartines socialines stipendijas. Būtina pateikti vaiko (vaikų) gimimo liudijimo patvirtintą kopiją ir 

pažymą apie šeimos pajamas. 

12. Studentams, auginantiems vaiką (vaikus), socialinės vienkartinės stipendijos gali būti 

skiriamos vieną kartą per semestrą, suderinus su studentų atstovybe. 

 
IV. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 
13. Skatinamosios stipendijos skiriamos rudens semestrui – už rugsėjo – sausio mėnesius, 

pavasario semestrui – už vasario – rugpjūčio mėnesius. Už liepos, rugpjūčio mėnesius stipendijos 

išmokamos rudens semestro metu pagal pavasario semestro rezultatus. 

14. Studentams skiriamos skatinamosios stipendijos dydis priklauso nuo studijų rezultatų. 

Stipendijos yra keturių dydžių: 1 MGL, 1,25 MGL, 1,5 MGL, 2,0 MGL. Studentams skiriamos 

stipendijos dydis priklauso nuo vietos konkursinėje eilėje grupėje. Stipendijos skiriamos pažangiems 

studentams pasibaigus sesijai: 

14.1. 1 MGL – tos pačios studijų programos kurso (grupės) studentams neviršijant bendro 

stipendijų fondo; 

14.2. 1,25 MGL – skiriama dviem grupės studentams, kurių pažangumo svertinis vidurkis per 

semestrą yra ne mažesnis kaip įvertinimas 9 dešimties balų vertinimo skalėje; 

14.3. 1,5 MGL – skiriama grupės studentui, kurio pažangumo svertinis vidurkis per semestrą 

yra ne mažesnis kaip įvertinimas 9,5 dešimties balų vertinimo skalėje; 

14.4. 2,0 MGL – skiriama puikiai besimokantiems ir aktyviai dalyvaujantiems visuomeniniame 

kolegijos gyvenime studentams; 
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14.5. esant vienodam semestriniam pažangumo vidurkiui, pirmenybė nustatoma pagal AK 

studentų konkursinių eilių pagal egzaminų sesijos rezultatus sudarymo tvarką; 

14.6. kiti nenumatyti šiuose nuostatuose atvejai, susiję su stipendijų ir vienkartinių stipendijų 

skyrimu, įteisinami direktoriaus įsakymu, pritarus AKSA prezidentui. 

15. Pirmų kursų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose, pirmą semestrą 

skatinamoji stipendija mokama lygiomis dalimis, neatsižvelgiant į stojimo rezultatus, neviršijant 

skiriamo stipendijų fondo. 

16. Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, turi teisę gauti ir skatinamąją stipendiją. 

17. Stipendijų fondo paskirstymą tvirtina kolegijos direktorius pritarus studentų atstovybei. 

Stipendijos mokamos iš valstybinių aukštųjų mokyklų išlaidų sąmatose stipendijoms išmokėti 

patvirtintų lėšų. 

18. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į bendrą stipendijų fondą. 

19. Atsižvelgiant į turimą stipendiją fondą, fakultetuose (akademiniuose padaliniuose) 

nustatomas stipendijų skaičius. Stipendijos kiekvieną semestrą paskirstomos studijų programoms ir 

kursams pagal juose esamą valstybės finansuojamų studentų skaičių. 

 
V. VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA 

 
20. Vienkartinės stipendijos (kurių dydis ne didesnis negu 2 MGL) gali būti skiriamos, 

atsižvelgiant į stipendijų fondo likutį kolegijos Stipendijų skyrimo komisijai rekomenduojant, vieną 

kartą per semestrą pažangiems studentams, studijuojantiems valstybės dalinai arba pilnai 

finansuojamose vietose ir negaunantiems socialinės ir/ar skatinamosios stipendijų. 

21. Vienkartinė stipendija gali būti skiriama: 

21.1. netekus vieno iš šeimos narių. Būtina pristatyti mirties liudijimo patvirtintą kopiją; 

21.2. ištikus nelaimei. Būtina pateikti tai įrodančius dokumentus; 

21.3. vykstant į intensyvias studijas užsienyje. Būtina pateikti Tarptautinių ryšių skyriaus 

rekomendaciją; 

21.4. už mokslinės taikomosios veiklos rezultatus. Būtina pateikti prašymą ir dokumentus, 

įrodančius mokslinės taikomosios veiklos rezultatus: straipsnių, konferencijos tezių kopijas ir t.t.; 

21.5. aktyviems AKSA nariams ir aktyviems akademinių grupių seniūnams studentų atstovybės 

teikimu; 

21.6. už aktyvią sportinę ir visuomeninę veiklą, aktyvų dalyvavimą studentų projektuose. 

 
 



 
 

VI. STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS 
 

22. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas šiais atvejais: 

22.1. išbraukus studentą iš kolegijos studentų registro (sąrašų); 

22.2. suteikus akademines atostogas arba pertrauką moksle; 

22.3. už Studijų reglamente nustatytus akademinės tvarkos pažeidimus. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
23. Skatinamųjų stipendijų fondą skirsto kolegijos Stipendijų skyrimo komisija. 

24. Stipendijų fondas kiekvieną semestrą paskirstomas studijų programoms ir kursams pagal 

juose esamą valstybės finansuojamų vietų skaičių. 

25. Kiti nenumatyti šiuose nuostatuose atvejai, susiję ir su vienkartinių skatinamųjų stipendijų 

skyrimu, įteisinami direktoriaus įsakymu, pritarus AKSA prezidentui. 

26. Prašymai socialinėms ir vienkartinėms stipendijoms bei dokumentai, įrodantys skyrimo 

būtinumą, registruojami fakulteto dekanate. 

27. Šie Stipendijų skyrimo nuostatai įsigalioja nuo 2009 m. spalio mėn.21 d. 
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