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ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių valstybinės kolegijos (toliau – Kolegija) vietų bendrabučiuose suteikimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vietų bendrabučiuose skyrimo tvarką.
2. Bendrabutis suteikiamas Kolegijos nuolatinės studijų formos studentams, taip pat
asmenims, atvykusiems į Kolegiją pagal tarptautinių mainų programas / projektus. Mokslo metų
laikotarpiu, jei yra laisvų vietų, einamiesiems mokslo metams gali būti apgyvendinti ištęstinių
studijų formos Kolegijos studentai. Sudarant trumpalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis gali
būti apgyvendinami ir ne Kolegijos studentai (pvz. kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
kursų klausytojai, sporto renginių dalyviai, kiti asmenys).
3. Apie laisvas bendrabučių vietas skelbiama Kolegijos tinklalapyje (www.svako.lt).
II SKYRIUS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMAS PIRMO KURSO STUDENTAMS
4. Nuolatinių studijų pirmo kurso studentai, pageidaujantys gyventi bendrabučiuose,
prašymus bendrabučio valdytojo vardu pateikia Priėmimo tarnybai, atvykę pasirašyti studijų
sutarties.
III SKYRIUS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMAS AUKŠTESNIŲ KURSŲ STUDENTAMS
5. Nuolatinių studijų aukštesnių kursų studentai, pageidaujantys naujais mokslo metais
gyventi bendrabučiuose, prašymus bendrabučio valdytojo vardu pateikia bendrabučio valdytojui
kasmet iki balandžio 30 d.
6. Bendrabučio valdytojas pagal pateiktus prašymus sudaro studentų, kuriems naujais
mokslo metais bus suteikiamos vietos bendrabučiuose, sąrašus.
7. Bendrabutis gali būti neskiriamas, jei studentui buvo pareikšta pastaba dėl Bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo arba jis buvo pašalintas iš bendrabučio.
IV SKYRIUS
VIETŲ BENDRABUČIUOSE SUTEIKIMAS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS IR
KITIEMS ASMENIMS
8. Bendrabutyje pageidaujantis gyventi ištęstinių studijų studentas dėl apgyvendinimo
kreipiasi tiesiogiai į bendrabučio valdytoją.
9. Bendrabučio valdytojas, gavęs ištęstinių studijų studento prašymą raštu, su juo sudaro
Trumpalaikio apgyvendinimo bendrabutyje sutartį.
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10. Bendrabutyje pageidaujantis gyventi ne Kolegijos studentas dėl apgyvendinimo kreipiasi
tiesiogiai į bendrabučio valdytoją. Vieta bendrabutyje ne Kolegijos studentui, t. y. kitam asmeniui,
suteikiama tik visiškai patenkinus Kolegijos studentų poreikį.
11. Bendrabučio valdytojas, gavęs kito asmens prašymą raštu, su juo sudaro Trumpalaikio
apgyvendinimo bendrabutyje sutartį.
12. Vieta bendrabutyje gali būti neskiriama, jei asmeniui buvo pareikšta pastaba dėl
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo arba jis buvo pašalintas iš bendrabučio.
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