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ALYTAUS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ SKYRIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Stipendijų ir išmokų skyrimo nuostatai reglamentuoja stipendijų fondo sudarymo,
stipendijų, premijų ir išmokų dydį, mokėjimo sąlygas ir tvarką Alytaus kolegijoje.
2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl norminių studijų
krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo
tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų, priimtų į valstybės
aukštąsias mokyklas iki 2009 m., studijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms
stipendijoms,tikslinių skatinamųjų išmokų ir paramos studijų kainai padengti teikimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų
aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1988 „Dėl Švietimo
ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms
tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus kolegijos statutu, studijas reglamentuojančiais
ir kitais dokumentais.
3. Skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos akademinių skolų neturintiems bet
kurios studijų formos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose,
atsižvelgus į jų studijų rezultatus.
4. Iš stipendijų fondo studentams, studijuojantiems nuolatine studijų forma,
nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio gali būti teikiama kita parama – premijos ir
vienkartinės socialinės išmokos.

5. Studentams nepriklausomai nuo studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio iš
valstybės biudžeto gali būti mokamos socialinės stipendijos.
6. Stipendijų fondas paskirstomas taip:
85% stipendijų fondo lėšų skiriama skatinamosioms ir našlaičio stipendijoms;
10% stipendijų fondo lėšų skiriama premijoms ir mobilumo stipendijoms;
5% vienkartinėms socialinėms išmokoms.
II. STIPENDIJŲ PASKIRTIS IR RŪŠYS
7. Kolegijos stipendijų fondą sudaro:
7.1. Skatinamoji stipendija;
7.2. Našlaičio stipendija;
7.3. Mobilumo stipendija;
7.4. Rėmėjų stipendija;
7.5. Vienkartinė socialinė išmoka;
7.6. Premija.
8. Studentai, neturintys akademinių skolų, gali gauti šių rūšių stipendijas: socialinę
(skiria ir moka Valstybinis studijų fondas), skatinamąją stipendiją, našlaičio stipendiją, mobilumo
stipendiją, rėmėjų stipendiją, vienkartinę socialinę išmoką, premiją.
9. Stipendijų paskirtis – teikti studentams socialinę paramą bei skatinti geriausiai
studijuojančius ir aktyvius studentus.
10. Stipendijų fondas apskaičiuojamas kas semestrą pagal studentų, priimtų į valstybės
finansuojamas studijų vietas, skaičių.
11.

Skatinamosioms

stipendijoms

skirtos

lėšos

paskirstomos

fakultetams

(padaliniams) proporcingai juose studijuojančių valstybės finansuojamų studentų skaičiui.
12. Skatinamosios stipendijos liepos ir rugpjūčio mėnesiais visų studijų formų
studentams neskiriamos.
III. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
13. Direktoriaus įsakymu skatinamosios stipendijos skiriamos per 15 darbo dienų nuo
sesijos pabaigos studentams, neturintiems galiojančių drausminių nuobaudų ir atsižvelgiant į praeito
semestro studijų rezultatus. Jeigu studijų programoje keleto studentų semestro pažangumo rezultatai
yra tokie patys ir viršijamas nustatytas stipendijų fondas, pirmumas taikomas studentams, turintiems

aukštesnius semestro pagrindinių studijų krypties dalykų įvertinimus.
14. Studentams skiriamos skatinamosios stipendijos dydis priklauso nuo studijų rezultatų
ir yra dviejų lygių:
14.1. I lygis sesijos svertinis vidurkis - 10 balų;
14.2. II lygis sesijos svertinis vidurkis – 7,5– 9,99 balo.
15. I lygio stipendijos dydis – 1,5 – 2 BSI.
16. II lygio stipendijos dydis – 1 – 1,5 BSI.
17.

Pirmąjį studijų semestrą nuolatinės ir ištęstinės studijų formos valstybės

finansuojamų vietų studentams skatinamoji stipendija, kurios dydis priklauso nuo skirto stipendijų
fondo, mokama tik vieną kartą gruodžio mėnesį.
18. Skatinamoji stipendija (-os) nuo antro semestro pradžios nuolatinės studijų formos
studentams mokama (-os) kiekvieną studijų mėnesį.
19. Ištęstinės studijų formos studentams skatinamoji stipendija mokama tik vieną kartą
einamąjį mėnesį po semestro sesijos egzaminų pabaigos.
20. Studentai, gaunantys socialinę stipendiją, turi teisę gauti ir skatinamąją stipendiją.
21. Studentams, grįžusiems tęsti studijas po pertraukos moksle arba po išbraukimo iš
studentų sąrašų, stipendija einamąjį semestrą neskiriama.
22. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų, stipendija skiriama
atsižvelgiant į paskutinio semestro studijų rezultatus.
23. Neturintiems akademinių skolų ir aktyviems AKSA nariams 1 BSI skatinamoji
stipendija (ne daugiau 6 studentams), rekomendavus AKSA, skiriama neatsižvelgiant į jų semestro
pažangumo vidurkį iš bendro visų fakultetų stipendijų fondo.
24. Neturintiems akademinių skolų, aktyviems grupių seniūnams, rekomendavus AKSA,
skatinamoji stipendija iki 1 BSI dydžio skiriama neatsižvelgus į jų semestro pažangumo vidurkį.
25. Neturinčiam akademinių skolų AKSA Prezidentui kiekvieną studijų mėnesį gali būti
mokama iki 3BSI dydžio stipendija, o už darbą studentų atstovybėje, laikinai einančiam AKSA
prezidento pareigas, liepos ir rugpjūčio mėnesiais mokama iki 3BSI premija iš bendro visų fakultetų
stipendijų fondo.
26. Skatinamųjų stipendijų fondo neišnaudotos lėšos perkeliamos į vienkartinių
socialinių išmokų, premijų, našlaičių stipendijų fondą.

IV. NAŠLAIČIO STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA
27. Našlaičio stipendija, kurios dydis yra 2BSI, skiriama studentui, kuris yra našlaitis
ar likęs be tėvų globos, negauna skatinamosios stipendijos ir yra pristatęs į dekanatą tai
patvirtinančius dokumentus.
V. MOBILUMO STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA
28. Mobilumo stipendija, kurios dydis iki 3 BSI, skiriama studentui studijoms,
praktikai, trumpalaikiams kursams pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius
tarpinstitucinius susitarimus užsienyje. Stipendija skiriama Tarptautinių ryšių skyriaus teikimu
stipendijų fondo skirstymo komisijai.
VI. RĖMĖJŲ STIPENDIJOS
29. Studentams gali būti skiriamos rėmėjų stipendijos. Jų dydžius, skyrimo sąlygas ir
tvarką nustato rėmimo stipendijų teikimo sutartys. Rėmėjų stipendijas gaunantys studentai gali gauti
skatinamąją, vienkartinę stipendiją ar/ir vienkartinę pašalpą, vadovaujantis šiais nuostatais.
VII. VIENKARTINIŲ SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO TVARKA
30. Vienkartinė socialinė išmoka kurios dydis iki 2 BSI, atsižvelgiant į fondo likutį,
gali būti skiriama vieną kartą per semestrą neturinčiam akademinių skolų

studentui,

patiriančiam sunkią materialinę padėtį.
31. Vienkartinė socialinė išmoka gali būti skiriama:
31.1. Netekus vieno iš šeimos narių. Būtina pateikti prašymą ir mirties liudijimo kopiją;
31.2. Ištikus nelaimei. Būtina pateikti prašymą ir tai įrodančius dokumentus;
31.3. Studentui, auginančiam vaiką (vaikus). Būtina pateikti prašymą ir vaiko
gimimo liudijimo kopiją.
VIII. PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA
32. Premijos, kurių dydis yra iki 3 BSI, yra skiriamos neturintiems akademinių skolų
studentams kartą per semestrą už aktyvią studentišką visuomeninę, mokslinę, sportinę, meninę
veiklą, o taip pat neturintiems akademinių skolų akademinių grupių seniūnams, aktyviai
dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, fakultetų dekanų, katedrų vedėjų, ar studentų atstovybės
teikimu.

IX. STIPENDIJŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS
33. Socialinių, skatinamųjų, našlaičių, mobilumo stipendijų mokėjimas nutraukiamas:
33.1. Išbraukus studentą iš kolegijos studentų sąrašų;
33.2. Suteikus akademines atostogas ar pertrauką moksle;
33.3. Už Studijų reglamento XII skyriaus „Studentų skatinimas ir nuobaudos“
nustatytos akademinės tvarkos pažeidimus.
34. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu iki einamojo mėnesio
15 dienos, tai tą mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 15 einamo mėnesio dienos – stipendijos
mokėjimas nutraukiamas nuo įsakyme nurodytos datos.
35. Jei studentas šalinamas iš kolegijos, einamąjį mėnesį stipendija nemokama.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Kolegija stipendijų fondo lėšas pirmiausia skiria skatinamosioms stipendijoms o tai,
kas lieka – kitoms stipendijoms, premijoms. Stipendijų fondo paskirstymą tvirtina kolegijos
direktorius pritarus studentų atstovybei.
37. Stipendijų fondo skirstymą organizuoja kolegijos Stipendijų skyrimo komisija,
atitinkamo fakulteto administracija, dalyvaujant AKSA įgaliotam atstovui.
38. Kiti nenumatyti šiuose nuostatuose atvejai, susiję su stipendijų, premijų, vienkartinių
socialinių

išmokų skyrimu įteisinami direktoriaus įsakymu, pritarus AKSA

prezidentui.
39. Prašymai stipendijoms, premijoms, vienkartinėms socialinėms išmokoms bei
dokumentai, įrodantys skyrimo būtinumą, registruojami fakulteto dekanate.
40. Studentams, nepateikusiems Alytaus kolegijos buhalterijai banko kortelės sąskaitos
numerio,stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas nuo stipendijos paskyrimo datos.
41. Šie stipendijų skyrimo nuostatai įsigalioja nuo 2012 m. gruodžio 14 d.

