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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
STUDENTŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegijos) studentų stipendijų skyrimo nuostatai
(toliau – Nuostatai) reglamentuoja stipendijų fondo sudarymo, stipendijų rūšių ir dydžių,
stipendijų mokėjimo sąlygas ir tvarką Kolegijoje.
2. Kolegijos Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymu ir Studijų nuostatais.
3. Kolegijos studentams gali būti skiriamos ir mokamos šių rūšių stipendijos:
3.1. skatinamosios – studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose
studijų vietose nuolatine ir ištęstine studijų forma;
3.2. vienkartinės – studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų
vietose nuolatine ir ištęstine studijų forma;
3.3. socialinės – studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų
vietose nuolatine ir ištęstine studijų forma;
3.4. studijų – studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose nuolatine ir
ištęstine studijų forma;
3.5. vardinės – studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose studijų
vietose nuolatine ir ištęstine studijų forma fizinių ir / arba juridinių asmenų iniciatyva.
II SKYRIUS
STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS
4. Kolegija disponuoja stipendijų fondu, kuris sudaromas iš tokių finansavimo šaltinių:
4.1. valstybės biudžeto lėšų;
4.2. Kolegijos pajamų programos lėšų.
5. Kolegijos stipendijų fondą iš valstybės biudžeto lėšų sudaro fakultetų skatinamųjų
stipendijų fondai ir Kolegijos direktoriaus vienkartinių stipendijų fondas:
5.1. Fakultetų skatinamųjų stipendijų fondai nustatomi vadovaujantis Norminių studijų
krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti
skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d.
nutarimu Nr. 149 ir priklauso nuo tą semestrą faktiškai valstybės finansuojamose studijų vietose
studijuojančių studentų skaičiaus.
5.2. Kolegijos direktoriaus vienkartinių stipendijų fondą, skiriamą vienkartinėms
stipendijoms, sudaro 3 proc. fakultetų skatinamųjų stipendijų fondų lėšų.
6. Kolegijos stipendijų fondą iš Kolegijos pajamų programos lėšų sudaro fakultetų
skatinamųjų stipendijų fondai ir Kolegijos direktoriaus vienkartinių stipendijų fondas.
Atsižvelgdama į dekanų prašomą lėšų poreikį, fondo dydį nustato Kolegijos taryba, tvirtindama
Kolegijos pajamų sąmatą.
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7. Sutaupytos fakultetų stipendijų fondų lėšos panaudojamos vienkartinėms stipendijoms.
Kitoms studentų reikmėms sutaupytos fakultetų stipendijų fondų lėšos gali būti perkeliamos į
kitus išlaidų sąmatos straipsnius tik pritarus fakultetų studentų atstovybei.
III SKYRIUS
STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
8. Iš valstybės biudžeto ir Kolegijos pajamų programos lėšų, studentams gali būti skiriamos:
8.1. skatinamosios stipendijos – už studijų rezultatus;
8.2. vienkartinės stipendijos.
9. Socialinės ir studijų stipendijos administruojamos Valstybinio studijų fondo (toliau –
VSF), skiriamos ir mokamos iš VSF šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto lėšų:
9.1. studentams, pretenduojantiems gauti socialinę stipendiją, reikalavimus nustato
Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas,
patvirtintas 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801;
9.2. studentams, pretenduojantiems gauti studijų stipendiją, reikalavimus nustato Studijų
stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595.
10. Vardinės stipendijos skiriamos steigėjų, rėmėjų, ir / ar Kolegijos nustatyta tvarka
skatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją mokslinę, kūrybinę,
kultūrinę veiklą, puoselėti Kolegijos ir savo krašto vertybes bei tradicijas.
11. Skatinamųjų ir vienkartinių stipendijų skyrimą svarsto dekano vadovaujama fakulteto
stipendijų skyrimo komisija. Skatinamosios ir vienkartinės stipendijos skiriamos direktoriaus
įsakymu fakulteto dekano teikimu.
Skatinamosios stipendijos
12. Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės finansuojamiems studentams,
neturintiems akademinių skolų, vienam studijų semestrui atsižvelgiant į praėjusio semestro
studijų rezultatus, priskiriamus puikiam ir tipiniam pasiekimo lygmeniui.
13. Skatinamosios stipendijos skiriamos valstybės nefinansuojamiems studentams,
neturintiems akademinių skolų, vienam studijų semestrui atsižvelgiant į praėjusio semestro
studijų rezultatus, priskiriamus puikiam pasiekimo lygmeniui.
14. Skatinamųjų stipendijų rūšys ir dydžiai yra šie:
14.1. bazinė – 1,15 BSI dydžio stipendija per mėnesį;
14.2. padidinta – iki 2,3 BSI dydžio stipendija per mėnesį. Padidinta stipendija skiriama už
puikius ir labai gerus studijų rezultatus.
15. Bazinių skatinamųjų stipendijų skyrimo eilė sudaroma pagal sesijos rezultatų
pažangumo vidurkį, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:
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B1, B2,..., Bn – dalykų studijų rezultatų įvertinimo balas;
K1, K2,..., Kn – dalyko kreditų skaičius;
Ks – semestro kreditų skaičius.

Studijų rezultatų vidurkis apskaičiuojamas skaičiaus šimtosios dalies tikslumu.
16. Skatinamąsias stipendijas skiria ir studijų rezultatų vidurkius stipendijai gauti nustato
dekano vadovaujama fakulteto stipendijų skyrimo komisija (toliau – Fakulteto komisija),
atsižvelgdama į fakulteto stipendijų fondą.
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17. Stipendijos skiriamos Fakulteto komisijai sudarius studentų, prioriteto tvarka pasiekusių
geriausius studijų rezultatus, sąrašus pagal studijų krypčių grupes ir studijų formas.
18. Studentams, kurių egzaminų sesija buvo pratęsta dėl pateisinamų priežasčių, stipendija
gali būti skiriama išlaikius sesiją pagal semestro studijų rezultatus.
19. Studentams skatinamosios stipendijos neskiriamos:
19.1. pirmąjį studijų semestrą;
19.2. išėjusiems akademinių atostogų ar pertraukai studijose.
20. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų ar pertraukos studijose,
skatinamoji stipendija skiriama pagal paskutinės sesijos rezultatus, juos gretinant su dabartiniu
metu studijuojančių studentų rezultatais.
21. Studentams, vykstantiems dalinių studijų pagal tarptautines mainų programas, paskirta
skatinamoji stipendija mokama ir visą studijų užsienyje laikotarpį, tačiau ne ilgiau, nei tai
numatyta šių nuostatų 12, 13 punktuose.
22. Skatinamosios stipendijos studentui, perkeltam iš valstybės nefinansuojamos studijų
vietos į valstybės finansuojamą studijų vietą, skiriamos už praeito semestro studijų rezultatus ir
mokamos nuo kito mėnesio po naujos studijų sutarties su studentu sudarymo ir šio fakto
įforminimo direktoriaus įsakymu.
23. Už vasaros atostogas skatinamoji stipendija mokama pagal žiemos sesijos studijų
rezultatus. Stipendija gali būti sumažinta ir / ar mokama rugsėjo mėnesį Fakulteto komisijos
posėdžio nutarimu.
Vienkartinės stipendijos
24. Vienkartinių stipendijų dydį (iki 3 BSI) nustato ir skiria direktorius fakulteto dekano
teikimu.
25. Vienkartinę stipendiją rekomenduojama skirti ne daugiau kaip vieną kartą per semestrą.
26. Vienkartines stipendijas gali gauti studentai:
26.1. aktyviai pasižymėję mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje;
26.2. nelaimės ar artimo žmogaus (tėvų, globėjų, sutuoktinių, vaikų, brolių, seserų) mirties
atveju ar susidarius sunkiai materialinei padėčiai šeimoje, fakulteto dekanate pateikiant prašymą
ir kitus teisę gauti šią stipendiją patvirtinančius dokumentus direktoriaus vardu pagal Kolegijos
paskatų ir nuobaudų skyrimo studentams tvarkos aprašą.
Vardinės stipendijos
27. Vardinės stipendijos skiriamos geriausiems studentams pagal tam tikras veiklos sritis už
aukštus pasiekimus ir prasmingus nuopelnus.
28. Vardines stipendijas gali skirti Švietimo ir mokslo ministerija, Šiaulių miesto ir rajonų
savivaldybės bei kiti steigėjai, rėmėjai.
29. Vardinės stipendijos ir jų dydžiai, skyrimo tvarka ir sąlygos gali būti nustatomos
konkrečių vardinių stipendijų steigėjų, rėmėjų ir / ar Kolegijos inicijuota tvarka ir / ar nuostatais.
30. Studentai, gaunantys rėmėjų vardines stipendijas, turi teisę gauti ir kitų rūšių stipendijas.
IV SKYRIUS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS
31. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
31.1. studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukus studijas ar
pašalinus studentą iš Kolegijos;
31.2. suteikus studentui akademines atostogas ar pertrauką studijose.
32. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas iki einamojo mėnesio 15 dienos, tai šį
mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 15 einamojo mėnesio dienos – stipendijos mokėjimas
nutraukiamas nuo kito mėnesio.
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33. Studentams už vidaus tvarkos taisyklių ir studijų nuostatų pažeidimus direktoriaus
įsakymu gali būti nutrauktas skatinamosios stipendijos mokėjimas vienam mėnesiui.
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