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STIPENDIJŲ SKYRIMO KAUNO KOLEGIJOS STUDENTAMS 2011 METAIS 
NUOSTATAI 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1. Kauno kolegijos studentams stipendijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 75 straipsnio 2 dalimi; LR 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 
skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo“ (aktuali redakcija); LR Vyriausybės 2010 m. 
gegužės 12 d. nutarimu Nr 538 „Dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų 
studentams“. 

2. Šie nuostatai reglamentuoja stipendijų skyrimo tvarką ir lėšų, esančių stipendijų fonde, 
panaudojimą. 

3. Kolegijoje stipendijų lėšos skiriamos skatinamosioms, tikslinėms stipendijoms 
pedagogikos krypties studentams ir vienkartinėms stipendijoms.  
 

II. STIPENDIJŲ FONDAS IR SKIRSTYMAS 
 

4. Skatinamosios, tikslinės stipendijos pedagogikos krypties studentams ir vienkartinės 
stipendijos – tai valstybės asignavimų (10.305 programa), skirtų Kauno kolegijos studentų 
stipendijoms, dalis. 

5. Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje Kolegijos stipendijų fondas paskirstomas 
fakultetams / Tauragės skyriui pagal faktinį valstybės finansuojamų studentų skaičių. 

6. 4 proc. Kolegijos stipendijų fondo lėšų skiriama Bendrafakultetiniam stipendijų fondui. 
 

III. SKATINAMOJI STIPENDIJA 
 

7. Skatinamoji stipendija skiriama semestrui pagal studijų rezultatus. 
8. Skatinamosios stipendijos dydžiai numatomi kolegijos fakultetų / Tauragės skyriaus 

stipendijų skyrimo nuostatuose, kuriuos rengia ir tvirtina fakultetų dekanai / skyriaus vadovė, 
pritarus studentų atstovybėms. 

9. Skatinamąsias stipendijas gali gauti valstybės finansuojamose studijų vietose 
studijuojantys studentai, išskyrus studijuojančius I kurso pirmame semestre. 

10. Pirmo kurso valstybės finansuojamų vietų studentams I semestre gruodžio mėnesį 
skiriama vienkartinė skatinamoji stipendija. 

11. Skatinamosios stipendijos skiriamos 10-12 proc. kurso studijų programoje studijuojančių 
studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus. 

12. Stipendijos skiriamos du kartus per metus: pavasario semestrui - už sausio - rugpjūčio 
mėnesius, rudens semestrui - už rugsėjo - gruodžio mėnesius. Baigiamųjų kursų studentams 
stipendija skiriama iki  paskutinio jų studijų mėnesio. 

13. Stipendija studentui skiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu 
fakultetų dekanų / skyriaus vadovės teikimu. 

14. Iškilus būtinumui stipendiją mokėti semestro eigoje, ji gali būti mokama nuo einamojo 
mėnesio 1 dienos, jei įsakymo projektas dėl stipendijos skyrimo pateikiamas iki einamojo mėnesio 
15 dienos ir nuo kito mėnesio 1 dienos, jei įsakymo projektas pateikiamas po einamojo mėnesio 15 
dienos. 
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15. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas arba jam suteikiamos akademinės atostogos 
/ pertrauka moksle iki einamojo mėnesio 15 dienos, už šį mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 
15 einamojo mėnesio dienos – stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 dienos. 

16. Stipendijos už mokymosi rezultatus neskiriamos studentams: 
16.1.1. turintiems akademinių įsiskolinimų; 
16.1.2. turintiems drausminių nuobaudų; 
16.1.3. kartojantiems kursą; 
16.1.4. pirmą studijų semestrą. 

 
IV. TIKSLINĖS STIPENDIJOS PEDAGOGIKOS KRYPTIES STUDENTAMS 

 
17. Tikslinės stipendijos mokamos 50 proc. studentų, priimtų į Kolegiją ne anksčiau kaip 

2010 metais ir studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų 
krypčių programas, skirtas pedagogams rengti. 

18. Tikslinės stipendijos dydis – 400 litų per mėnesį. 
19. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant 

į jų studijų rezultatus ir neviršijant tam tikslui skirtų valstybės asignavimų. 
 

V. VIENKARTINĖ STIPENDIJA 
 

20. Vienkartinę stipendiją turi teisę gauti visi studentai, nepriklausomai nuo to, ar yra gavę 
kitą stipendiją. 

21. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos: 
21.1.1. už išskirtinius studijų ir mokslinės veiklos rezultatus; 
21.1.2. už atstovavimą Kolegijai tarptautiniuose projektuose, konferencijose; 
21.1.3. už aukštus pasiekimus meninės, sportinės, kultūrinės veiklos srityse; 
21.1.4. už aktyvią visuomeninę veiklą; 
21.1.5. vieno arba abiejų tėvų (globėjų) mirties atveju; 
21.1.6. stichinės nelaimės atveju. 
22. Rekomendacijas vienkartinėms stipendijoms gauti gali teikti: 
22.1.1. Dekanai / skyriaus vadovė – visiems pasiekimams skatinti; 
22.1.2. Kolegijos studentų atstovybė – visiems pasiekimams skatinti; 
22.1.3. Kolegijos tarnybų, centrų vadovai – pagal savo veiklos kryptį. 
23. Vienkartinės stipendijos dydis per mėnesį negali būti didesnis kaip 2 teisės aktų 

nustatytos bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai. Vienkartinių stipendijų suma per semestrą 
vienam studentui negali viršyti 5 BSI. 

 
VI. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

 
24. Kolegijos studentų atstovybės prezidentui direktoriaus įsakymu kadencijos laikotarpiui 

gali būti skiriama iki 3 BSI per mėnesį. 
25. Kolegijos Studentų atstovybės nariui direktoriaus įsakymu kadencijos laikotarpiui gali 

būti skiriama iki 1 BSI per mėnesį. 
26. Studentams, nepateikusiems prašymo pervesti stipendiją į banko kortelės sąskaitą iki 

semestro / metų paskutinio mėnesio pirmos dienos, stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas nuo 
stipendijos paskyrimo datos. 

27. Stipendijų fondo lėšos gali būti perskirstytos kitoms Kolegijos reikmėms tik pritarus 
Kolegijos studentų atstovybei. 
 

_____________________________________ 


