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STIPENDIJŲ SKYRIMO KAUNO KOLEGIJOS STUDENTAMS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Stipendijų skyrimo Kauno kolegijos studentams nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja stipendijų skyrimo tvarką ir lėšų, esančių stipendijų fonde, panaudojimą.
2. Kauno kolegijoje stipendijų lėšos skiriamos skatinamosioms, vienkartinėms, vardinėms bei
tikslinėms stipendijoms pedagogikos studijų krypties studentams.
3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
3.1. Akademinis padalinys – Kauno kolegijos struktūrinis vienetas, kurio pagrindinė veiklos
sritis yra studijos ir/ar mokslo taikomieji tyrimai. Kauno kolegiją sudaro šie akademiniai padaliniai:
Technologijų fakultetas, Vadybos ir ekonomikos fakultetas, Medicinos fakultetas, Justino
Vienožinskio Menų fakultetas, Humanitarinių studijų centras.
3.2.Stipendija – negrąžinama finansinė parama studentams, studijuojantiems Kolegijoje,
skiriama vadovaujantis LR teisės aktų bei Kolegijos vidaus dokumentų nustatyta tvarka.
3.3.Skatinamoji stipendija – stipendija, skiriama geriausiems studentams, neturintiems
akademinių skolų, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo
pobūdžio, ir kas mėnesį visą semestrą mokama, atsižvelgiant į jų studijų pasiekimus.
3.4.Vardinė stipendija – fizinių ar juridinių asmenų skiriamos lėšos studentams už ypatingus
pasiekimus ar nuopelnus įvairiose studijų, taikomosios mokslo ir meno veiklos bei kitose srityse.
3.5.Vienkartinė stipendija – stipendija, skiriama studentams, studijuojantiems bet kuria
studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio už aktyvią kultūros, mokslinę,
visuomeninę, sporto veiklą, informacijos apie instituciją sklaidą, taip pat dėl artimųjų mirties, ligos,
stichinės nelaimės ir/ar kitais panašiais atvejais, taip pat I kurso valstybės finansuojamose vietose
pirmame semestre studijuojantiems studentams.
3.6.Tikslinė stipendija – stipendija, skiriama studentams, studijuojantiems valstybės
finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypčių programas.
3.7.Stipendijų fondas – tai studentų paramai skirtos lėšos iš valstybės biudžeto ir lėšos iš
studijų įmokų, kurias moka studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose studijų vietose.
Stipendijų fondą sudaro lėšos, skirtos skatinamosioms ir vienkartinėms stipendijoms.
4. Kauno kolegijos (toliau – Kolegija) studentams stipendijos skiriamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo
aukštųjų mokyklų studentų skatinamosios stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir
paramos studijų kainai padengti teikimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d.
nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“.
II SKYRIUS
STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR JO PASKIRSTYMAS
5. Stipendijų fondas sudaromas iš tokių finansavimo šaltinių:
5.1. valstybės biudžeto asignavimų;
5.2. nebiudžetinių lėšų – lėšų iš studijų įmokų, kurias moka studentai, studijuojantys valstybės
nefinansuojamose studijų vietose;
6. Kolegijos stipendijų fondas paskirstomas akademiniams padaliniams pagal studijų
kainoje skirtas lėšas studentų skatinimui bei studentų skaičių:
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6.1. valstybės finansuojamų studentų skatinimui norminėje studijų kainoje skirtos lėšos
skaičiuojamos pagal studentų skaičių, fiksuotą praėjusių metų rugsėjo 1 d;
6.2. valstybės nefinansuojamų studentų skatinimui studijų kainoje skirtos lėšos skaičiuojamos
pagal studentų skaičių, fiksuotą sausio 1 d.;
7. Bendram akademinių padalinių stipendijų fondui skiriama 4 proc. nuo studentų
skatinimui valstybės biudžeto finansuojamoje norminėje studijų kainoje skirtų lėšų.
8. Stipendijos, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal
pedagogikos studijų krypčių programas, skiriamos LR Vyriausybės nustatyta tvarka 1.
9. Stipendijų fondui iš nebiudžetinių lėšų skiriama ne daugiau kaip 50 procentų nuo
valstybės nefinansuojamų studentų skatinimui studijų kainoje skirtų lėšų, kurios skaičiuojamos pagal
studentų skaičių, fiksuotą sausio 1 d.
III SKYRIUS
SKATINAMOJI STIPENDIJA
10. Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems studentams, neturintiems akademinių
skolų, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio,
išskyrus studentus, studijuojančius I kurso pirmame semestre.
11. Skatinamoji stipendija skiriama studentui pagal praėjusio semestro studijų pasiekimus.
12. Skatinamosios stipendijos dydžiai nustatomi akademinių padalinių stipendijų skyrimo
nuostatuose, kuriuos rengia ir tvirtina padalinio vadovas, pritarus to padalinio studentų atstovybei.
13. Pirmo kurso valstybės finansuojamų vietų studentams I semestre skiriama vienkartinė
stipendija.
14. Skatinamosios stipendijos skiriamos 10-12 proc. geriausiai tame pačiame kurse ir pagal
tokią pačią studijų programą besimokantiems studentams.
15. Jei kelių studentų vieno semestro studijų pasiekimų svertinis vidurkis yra vienodas, ir
skatinamosios stipendijos negali būti skirtos visiems vienodą svertinį vidurkį turintiems studentams,
skatinamoji stipendija skiriama tiems studentams, kurių ankstesnio semestro studijų pasiekimų
svertiniai vidurkiai buvo aukštesni.
16. Skatinamoji stipendija skiriama du kartus per metus: pavasario semestre - už vasario rugpjūčio mėnesius; rudens semestre – už rugsėjo - sausio mėnesius. Baigiamųjų kursų studentams
skatinamoji stipendija skiriama iki paskutinio jų studijų mėnesio.
17. Iškilus būtinumui skatinamąją stipendiją skirti semestro eigoje, ji gali būti skiriama ir
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.
18. Skatinamosios stipendijos neskiriamos studentams:
18.1. studijuojantiems I kurso pirmame semestre;
18.2. turintiems akademinių įsiskolinimų;
18.3. turintiems drausminių nuobaudų;
18.4. kartojantiems kursą.
IV SKYRIUS
TIKSLINĖ STIPENDIJA PEDAGOGIKOS STUDIJŲ KRYPTIES STUDENTAMS
19. Tikslinės stipendijos mokamos tik gavus valstybės biudžeto tam skirtas lėšas 50 proc.
studentų, studijuojančių valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypčių
programas, skirtas pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80
straipsnyje nurodytus asmenis, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
20. Tikslinės stipendijos dydis – 115,85 eurų per mėnesį.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 538 „Dėl tikslinių stipendijų skyrimo
pedagogų rengimo programų studentams“.
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21. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, t. y. laiku
įvykdžiusiems visus studijų programai keliamus reikalavimus, atsižvelgiant į jų studijų pasiekimų
lygmenį ir svertinį studijų pasiekimų vidurkį (pirmąjį studijų semestrą – atsižvelgiant į stojimo
rezultatus) ir neviršijant šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
22. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, šių Nuostatų nustatyta tvarka gali būti skiriama
skatinamoji ir/ar vienkartinė stipendija.
V SKYRIUS
VIENKARTINĖ STIPENDIJA
23. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos studentams, studijuojantiems bet kuria studijų
forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio.
24. Vienkartinę stipendiją turi teisę gauti visi studentai, nepriklausomai nuo to, ar yra gavę
kitą stipendiją.
25. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos:
25.1. už išskirtinius studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos rezultatus;
25.2. už atstovavimą Kolegijai tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose,
konkursuose, parodose ir kt., ir šioje veikloje pasiektus gerus taikomosios mokslo ir meno veiklos
rezultatus;
25.3. už atstovavimą Kolegijai ir pasiektus gerus rezultatus sportinės, kultūrinės veiklos
srityse;
25.4. už atstovavimą kolegijai ir informacijos apie instituciją sklaidą (susitikimų su
moksleiviais, studijų parodų, projektų ir pan. iniciatyvų metu);
25.5. už aktyvią visuomeninę veiklą;
25.6. šeimos nario (sutuoktinio, vaikų, tėvų/globėjo) mirties atveju;
25.7. stichinės nelaimės atveju;
25.8. kitais panašiais atvejais, jei yra motyvuotas studento prašymas ir pateikti tai
patvirtinantys dokumentai.
26. Vienkartinės stipendijos dydis – ne didesnis kaip 5 BSĮ. Vienkartinės stipendijos dydį
nustato direktorius studentų atstovybės, akademinio padalinio ar kitų kolegijos padalinių vadovų
teikimu.
VI SKYRIUS
VARDINĖ STIPENDIJA
27. Vardinės stipendijos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už
ypatingus pasiekimus ar nuopelnus.
28. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės
stipendijos nuostatuose ir / ar paramos sutartyje.
29. Vardinės stipendijos nuostatai, kai stipendija skiriama kelių akademinių padalinių
studentams, tvirtinami Kolegijos direktoriaus įsakymu arba akademinio padalinio vadovo įsakymu –
jeigu stipendija skiriama tik to padalinio studentams.
30. Paramos sutartį su paramos teikėju pasirašo Kolegijos direktorius.
31. Parama skiriama iš tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir / ar užsienio institucijų ar fizinių
asmenų, nurodytų vardinės stipendijos nuostatuose ir / ar paramos sutartyje.
32. Studentai, gaunantys vardinę stipendiją, turi teisę gauti ir kitų rūšių stipendijas.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Stipendija studentui skiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas direktoriaus įsakymu
akademinio padalinio vadovo teikimu.
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34. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas arba jam suteikiamos akademinės atostogos
Mokslo ir studijų įstatymo numatytais atvejais iki einamojo mėnesio 15 dienos, už šį mėnesį
skatinamoji ir/ar tikslinė stipendija jam nemokama, jei po 15 einamojo mėnesio dienos – stipendijos
mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 dienos.
35. Stipendijos mokamos į studento asmeninę sąskaitą banke.
36. Studentams, nepateikusiems prašymo pervesti stipendiją į sąskaitą banke iki semestro /
metų paskutinio mėnesio pirmos dienos, stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas nuo stipendijos
paskyrimo datos.
37. Šie nuostatai tvirtinami ir gali būti keičiami Akademinės tarybos nutarimu.
38. Nuostatai įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Kolegijos Dokumentų kataloge
adresu https://dok.kauko.lt/.
_______________________________

SUDERINTA
Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentė
2017 m. rugpjūčio 31 d.

