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VILNIAUS KOLEGIJOS STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus kolegijos stipendijų ir išmokų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja 

stipendijų fondo sudarymo, stipendijų, premijų ir išmokų dydį, mokėjimo sąlygas ir tvarką 

Vilniaus kolegijoje (toliau – Kolegija). 

2. Skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos akademinių skolų neturintiems 

studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose (toliau – valstybės 

finansuojami studentai), atsižvelgus į jų studijų rezultatus. 

3. Iš stipendijų fondo studentams, studijuojantiems nuolatine studijų forma, 

nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio gali būti teikiama kita parama – premijos ir 

vienkartinės socialinės išmokos. 

4. Studentams, priimtiems į Kolegiją ne anksčiau kaip 2010 metais ir studijuojantiems 

valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas, išskyrus 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje nurodytus asmenis, iš Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų gali būti mokamos tikslinės 

stipendijos. 

5. Studentams nepriklausomai nuo studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio iš 

valstybės biudžeto gali būti mokamos socialinės stipendijos. 

6. Studentai gali gauti vardines, banko ir kitas stipendijas bei išmokas. 

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Kolegijos statute ir kituose teisės 

aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR PASKIRSTYMAS 

8. Kolegija disponuoja stipendijų fondu, kurį sudaro: 

8.1. lėšos, skiriamos studentų, priimtų 2009 metais ir vėliau, skatinamosioms stipendijoms 

mokėti. Jos yra įskaičiuotos į norminę studijų kainą arba biudžeto lėšas studijų kainai valstybės 

finansuojamose studijų vietose apmokėti ir metams sudaro 2,5 bazinės socialinės išmokos (toliau – 
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BSI) vienam studentui; 

8.2. pajamų įmokų sąmatos lėšos. 

9. Visas stipendijų fondas skirstomas taip:  

            9.1. fakultetų stipendijų fondai nustatomi atitinkamai pagal 8 punkte išaiškintą stipendijų 

fondo sandarą; ne daugiau kaip 30 proc. fakulteto stipendijų fondo skiriama premijoms ir 

vienkartinėms socialinėms išmokoms; 

            9.2.  iš  2 proc. viso stipendijų fondo formuojamas Kolegijos stipendijų fondas, iš kurio 

skiriamos Kolegijos premijos ir vienkartinės socialinės išmokos. 

            10. Sutaupytos fakultetų stipendijų fondų lėšos dekanų sprendimu, pritarus fakultetų 

studentų atstovybėms, nustatyta tvarka perkeliamos į kitus išlaidų sąmatos straipsnius ir 

panaudojamos studentų reikmėms.  

 

III. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI 

             11.  Studentai, atitinkantys 2 punkte nustatytas sąlygas, pagal studijų rezultatus gali gauti 

šių dydžių skatinamąsias stipendijas: 

             11.1. bazinę –  1 BSI;  

             11.2.  padidintą – 3 BSI. 

             12. Skatinamųjų stipendijų dydžiai gali keistis Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei 

arba Kolegijos akademinei tarybai priėmus naujus nutarimus ar pakeitus galiojančius teisės aktus.. 

 

IV. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

            13. Skatinamosios stipendijos (toliau – stipendijos) pagal studentų praeito semestro studijų 

rezultatus skiriamos semestrui. 

            14. Stipendijos skiriamos iš fakultetų stipendijų fondų fakultetų dekanų įsakymais.  

            15. Dekanų įsakymai skirti stipendijas nuo einamojo mėnesio pradžios Kolegijos finansų ir 

apskaitos skyriui pateikiami iki einamojo mėnesio 20 dienos. 

 16. Stipendijos dydis priklauso nuo studento sesijos rezultatų svertinio vidurkio, kuris 

apskaičiuojamas pagal formulę: 

, kurioje: 

- V1, V2...Vn - dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimas (balas); 

- k1, k2...kn – dalyko (modulio) kreditų skaičius; 

- ks – semestro kreditų skaičius. 

17. Skatinamosios stipendijos skiriamos pagal studijų skyrių vedėjų sudarytą to paties 

kurso studentų semestro studijų rezultatų suvestinę. 
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18. Iš fakulteto stipendijų fondo pirmiausiai skiriamos padidintos stipendijos, o likus lėšų – 

bazinės.  

19. Padidinta stipendija skiriama studentams, kurie per semestrą gavo tik labai gerus 

(įvertinimas „devyni“) ir puikius (įvertinimas „dešimt“) diferencijuotų įskaitų, egzaminų, 

savarankiškų darbų (projektų), praktikų įvertinimus ir semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis 

yra ne mažesnis negu 9,5. 

20. Bazinė stipendija skiriama studentams, kurių paskutinės sesijos rezultatų svertinis 

vidurkis yra ne mažesnis negu suderintas su fakulteto studentų atstovybe ir fakulteto dekano 

įsakymu nustatytas ribinis svertinis vidurkis bazinei stipendijai gauti. 

21. Jeigu dviejų ar daugiau studentų, 19 ir 20 punktuose nurodytomis sąlygomis 

pretenduojančių gauti skatinamąją stipendiją, semestro studijų rezultatų svertiniai vidurkiai 

sutampa, stipendijos skiriamos atsižvelgiant į tų studentų praėjusio semestro rezultatus (po pirmo 

semestro – atsižvelgiant į konkursinius balus). 

22. Studentams, kurių egzaminų sesija buvo pratęsta dėl pateisinamų priežasčių, stipendija 

skiriama tik po pratęstos sesijos, apskaičiavus studijų rezultatų svertinį vidurkį. Jeigu studijų 

rezultatų svertinis vidurkis tenkina aukščiau nurodytus reikalavimus skatinamajai stipendijai gauti, 

jiems skiriama stipendija, kuri mokama skaičiuojant nuo einamojo semestro pradžios. 

23. Pirmąjį studijų semestrą, vasaros atostogų ir akademinių atostogų metu skatinamosios 

stipendijos nemokamos.  

24. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų, stipendiją galima skirti 

praėjus metams nuo akademinių atostogų pradžios pagal paskutinės sesijos rezultatus. 

25. Studentams, vykstantiems dalinių studijų pagal Europos Sąjungos mainų programas, 

paskirta stipendija mokama ir visą studijų užsienyje laikotarpį. 

 

V. SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS MOKĖJIMO SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO 

TVARKA 

 26. Skatinamosios stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas fakulteto 

dekano arba Kolegijos direktoriaus įsakymu už studento pareigų nevykdymą.  

 27.  Teisę siūlyti nutraukti arba sustabdyti skatinamosios stipendijos mokėjimą turi ir 

studentų atstovybė. 

    28. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu arba kaip įvykdęs 

studijų programą iki einamojo mėnesio 15 dienos, tai šį mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 

15 einamojo mėnesio dienos – stipendija už einamąjį mėnesį mokama. 

    29. Jei studentas šalinamas iš Kolegijos, einamąjį mėnesį stipendija nemokama. 
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VI. TIKSLINĖS STIPENDIJOS 

30. Tikslinių stipendijų, skiriamų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose 

studijų vietose pagal pedagogikos krypties koleginių studijų programas, dydis –  400 litų per 

mėnesį. 

31. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, 

atsižvelgiant į jų studijų rezultatus (pirmąjį studijų semestrą – atsižvelgiant į stojimo rezultatus). 

Vasaros ir akademinių atostogų metu tikslinės stipendijos nemokamos.  

32. Tikslinės stipendijos skiriamos ne daugiau kaip pusei fakultete studijuojančių 

pedagogikos studijų krypties studentų. Tikslinių stipendijų skaičius nustatomas neviršijant šiam 

tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 

33. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, šių nuostatų nustatyta tvarka gali būti 

skiriama ir skatinamoji stipendija.  

34. Tikslinės stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas V skyriuje 

nustatyta tvarka. 

VII. PREMIJOS 

35. Premijos kartą per semestrą gali būti skiriamos studentams, studijuojantiems nuolatine 

studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio. Bendras premijų dydis negali 

viršyti 4 BSI. 

36. Fakulteto dekano įsakymu premijos skiriamos už žemiau išvardintas veiklas: 

             36.1. už aktyvų fakulteto studentų atstovybės tikslų ir planų įgyvendinimą – fakultetų 

studentų atstovybių pirmininkų, nuolatinių studijų skyrių vedėjų teikimu; 

             36.2. olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų prizininkams – komandų vadovų, trenerių, 

nuolatinių studijų skyrių vedėjų teikimu; 

             36.3. renginių organizatoriams ir dalyviams, meninę veiklą – fakultetų studentų 

atstovybių, katedrų vedėjų, fakultetų dekanatų narių teikimu; 

             36.4. gerai dirbantiems akademinių grupių seniūnams ir konkrečiais darbais 

pasižymėjusiems studentams – katedrų ir nuolatinių studijų skyrių vedėjų, studentų atstovybių  

teikimu; 

             37. Premijos dydį konkrečiu atveju nustato fakulteto dekanas įsakymu. 

             38. Kolegijos studentų atstovybės prezidentui už aktyvų Kolegijos studentų atstovybės 

tikslų ir planų įgyvendinimą direktoriaus įsakymu gali būti skiriama premija iš Kolegijos 

stipendijų fondo. 

             39. Premijos už nuopelnus Kolegijai iš Kolegijos stipendijų fondo gali būti skiriamos 

direktoriaus įsakymu fakultetų dekanų, meno kolektyvų vadovų, kūno kultūros ir sporto centro 

vedėjo, studentų atstovybės prezidento teikimu. 
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             40. Studentams, turėjusiems drausminių nuobaudų per paskutinius dvylika mėnesių, 

premijos neskiriamos.  

 

VIII. VIENKARTINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS 

             41. Studentai, studijuojantys nuolatine studijų forma, nepriklausomai nuo studijų 

finansavimo pobūdžio iš stipendijų fondo gali gauti vienkartinę socialinę išmoką. 

  42. Fakulteto dekano įsakymu pagal studentų prašymus (forma VK-01S) ir pateiktus 

dokumentus gali būti skiriamos vienkartinės socialinės išmokos: 

             42.1. ne dažniau kaip vieną kartą per semestrą – dėl sunkios materialinės padėties 

(išskyrus tuos studentus, kurie gauna socialinę stipendiją), taip pat ir materialiesiems nuostoliams, 

patirtiems dėl ilgalaikės ligos (traumos), vagystės arba stichinės nelaimės, iš dalies atlyginti – iki 

2,0 BSI dydžio;   

             42.2.  šeimos narių (tėvų, vaikų) mirties atveju – 2,0 BSI dydžio. 

 

IX. LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ VARDINĖS STIPENDIJOS 

             43. Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio 

Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinės stipendijos (toliau – Prezidentų 

stipendijos) skiriamos talentingiems, ypač pasižymėjusiems studijose, mokslinėje ir (arba) 

meninėje veikloje studentams. Prezidentų stipendijas kasmet vieneriems studijų metams skiria 

švietimo ir mokslo ministras.  

             44. Kolegija Vyriausybės nustatyta tvarka kasmet iki gegužės 1 d. teikia pasiūlymus  

Lietuvos mokslų akademijai dėl kandidatų į Prezidentų stipendijas. Kiekvienai studijų sričiai gali 

būti pateikiami ne daugiau kaip 4 kandidatai. 

             45. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, 

skiria Prezidentų stipendijas atrinktiems kandidatams. 

              46. Prezidentų stipendijos mokamos nuo studijų metų pradžios iš valstybės biudžeto 

asignavimų. Šių stipendijų dydis – 5 BSI per mėnesį. 

              47. Studentui, gaunančiam Prezidento stipendiją, papildomai gali būti skiriamos 

stipendijos ir išmokos vadovaujantis šiais nuostatais.  

              48. Švietimo ir mokslo ministras nutraukia Prezidento stipendijos mokėjimą, jeigu:  

              48.1. studentas turi akademinių skolų; 

              48.2. studentui buvo paskirta drausminė nuobauda; 

              48.3. studentas nutraukia studijas arba pašalinamas iš Kolegijos; 

              48.4. atsiranda arba paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta 

Prezidento stipendija. 
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X. KITOS VARDINĖS IR BANKŲ STIPENDIJOS  

              49. Kitos vardinės stipendijos  – tai steigėjų, rėmėjų nustatyta tvarka skiriamos stipendijos 

konkursų, projektų, mokslinių darbų laimėtojams skatinti studijuoti ir aktyviai dalyvauti 

mokslinėje, visuomeninėje veikloje. 

             50. Bankų stipendijos – bankų iniciatyva įsteigtos ir nustatyta tvarka skiriamos stipendijos 

bankų skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti 

gabiausius, aktyviausius studentus. 

             51. Kitų vardinių ir bankų stipendijų dydžius, skyrimo sąlygas ir tvarką nustato šių 

stipendijų skyrimo sutartys.  

             52. Studentas, gaunantis vardinę ar banko stipendiją, turi teisę gauti kitas stipendijas, 

premijas ir išmokas vadovaujantis šiais nuostatais, jei vardinių ar bankų stipendijų skyrimo 

sutartys nenumato kitaip. 

 

XI. SOCIALINĖS STIPENDIJOS 

             53. Socialines stipendijas gali gauti Kolegijos studentai, atitinkantys Vyriausybės 

nustatytus kriterijus. Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. 

             54. Studentas, gaunantis socialinę stipendiją, turi teisę gauti kitas stipendijas, premijas ir 

išmokas vadovaujantis šiais nuostatais. 

 

XII. STUDIJŲ STIPENDIJOS 

             55. Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja 

į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

             56. Studijų stipendiją turi teisę gauti studentai įstoję į pirmosios pakopos (profesinio 

bakalauro) studijų programas ir surinkę aukščiausius konkursinius balus pagal Geriausiai 

vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.  

            57. Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys: 

            57.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas; 

             57.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų 

kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 

dalį; 

            57.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų 

programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų 

stipendiją. 

            58. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417759&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417759&p_query=&p_tr2=2
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             58.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis už 

jo kurso studentų studijų rezultatų vidurkį;  

            58.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų  

institucijos jos nustatyta tvarka;  

            58.3. atsiradus ar paaiškėjus Lietuvos aplinkybėms, kad studentas neturėjo teisės gauti 

studijų stipendijos; 

            58.4. kai studentas Kolegijos nustatyta tvarka užima valstybės finansuojamą studijų 

vietą. 

            59. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių 

atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas 

atnaujinamas. 

           60. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas.  

 

  

XIII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS 

            61. Nuostatai skelbiami direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo įsakymo datos. 

  __________________________ 


