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STIPENDIJŲ SKYRIMO IR KITOS PARAMOS STUDENTAMS
TEIKIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (toliau – Kolegija) Stipendijų skyrimo ir kitos
paramos studentams teikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja stipendijų fondo sudarymo,
stipendijų, premijų ir išmokų dydį, mokėjimo sąlygas ir tvarką Kolegijoje.
2. Studentams gali būti mokama socialinė stipendija, studijų stipendija, skatinamoji
stipendija ir teikiamos premijos bei kita parama.
3. Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į
valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
4. Socialines ir studijų stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas.
5. Skatinamoji stipendija geriausiems studentams, neatsižvelgiant į jų studijų finansavimo
pobūdį ir studijų formą, skiriamos iš valstybės biudžeto ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus
ar kitus akademinius laimėjimus.
6. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatymo pakeitimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Kolegijos statute ir
kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma Kolegijai skatinamosioms
stipendijoms mokėti skiriama metams, atsižvelgus į valstybės finansuojamose studijų vietose
studijuojančiųjų studentų skaičių.
II SKYRIUS
STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR PASKIRSTYMAS
8. Kolegijos stipendijų fondas sudaromas iš :
8.1. valstybės biudžeto asignavimų. Kolegijos stipendijų fondą sudaro lėšos, skiriamos
skatinamosioms stipendijoms mokėti, įskaičiuotos į norminę studijų kainą arba biudžeto lėšas studijų
kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti ir metams sudaro 4,5 bazines socialines
išmokas (toliau – BSI) vienam studentui. Nustatant einamųjų metų stipendijų fondo dydį studentų
skaičius fiksuojamas sausio 1 d.
8.2. pajamų įmokų lėšų iš studijų įmokų, kurias moka studentai, studijuojantys valstybės
nefinansuojamose studijų vietose.
9. Kolegijos stipendijų fondas iš valstybės biudžeto asignavimų skirstomas fakultetams
proporcingai priklausomai nuo fakultete studijuojančių valstybės finansuojamuose vietų studentų
skaičiaus.
10. Pajamų įmokų fondą sudaro lėšos, skiriamos skatinamosioms stipendijoms, premijoms
ir kitai paramai. Jį sudaro ne daugiau kaip 10 proc. valstybės biudžeto stipendijų fondo lėšų.
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III SKYRIUS
SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS
11. Skatinamoji stipendija mokama iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. Jeigu studentas
pertraukia, nutraukia studijas arba šalinamas iš kolegijos iki einamojo mėnesio 15 d., skatinamosios
stipendijos mokėjimas nutraukiamas už tą mėnesį, jeigu po einamojo mėnesio 15 d. – nuo kito
mėnesio.
12. Skatinamosios stipendijos pagal studentų praeito semestro studijų rezultatus skiriamos
semestrui. Stipendijos skiriamos iš fakultetų stipendijų fondų Kolegijos direktoriaus įsakymais.
13. Įsakymai skirti stipendijas nuo einamojo mėnesio pradžios parengiami iki einamojo
mėnesio 15 dienos.
14. Stipendijos dydis priklauso nuo studento sesijos rezultatų svertinio vidurkio, kuris
apskaičiuojamas pagal formulę:
𝑉 =

𝑉 ∙ 𝑘 + 𝑉 ∙ 𝑘 + …+𝑉 ∙ 𝑘
,
𝑘

kurioje:

V1, V2...Vn - dalyko (modulio) studijų rezultatų įvertinimas (balas);
k1, k2...kn – dalyko (modulio) kreditų skaičius;
ks – semestro kreditų skaičius.
15. Skatinamųjų stipendijų dydžiai gali keistis Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos
Respublikos Vyriausybei arba Kolegijos akademinei tarybai priėmus naujus nutarimus ar pakeitus
galiojančius teisės aktus.
16. Atsižvelgiant į stipendijų fondo lėšų fakultete dydį, fakulteto studentų sąrašas
skatinamajai stipendijai gauti sudaromas pasibaigus semestrui per 10 d. d.
17. Skatinamosios stipendijos paskirstomos proporcingai studijų programose, laikantis šių
principų prioriteto tvarka:
17.1 Studijuojantiems informatikos ir inžinerijos studijų krypčių grupių studijų programose:
17.1.1. studentai, kurių semestro svertinis pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 9,5 balai ir
nėra įvertinimų mažesnių kaip 9 (devyni) pretenduoja gauti stipendiją kurios dydis – 4,5 BSI;
17.1.2. studentai, kurių semestro svertinis pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 9,0 balai ir
visi dalykų įvertinimai ne mažesni kaip 8 (aštuoni), pretenduoja gauti stipendiją kurios dydis– 2,5
BSI;
17.2. Studijuojantiems menų ir verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių studijų
programose:
17.2.1. studentai, kurių semestro svertinis pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 9,7 balai ir
nėra įvertinimų mažesnių kaip 9 (devyni), pretenduoja gauti stipendiją kurios dydis – 4,5 BSI;
17.2.2. studentai, kurių semestro svertinis pažymių vidurkis ne mažesnis kaip 9,0 balai,
kurie semestrą baigė pažymiais ne mažesniais kaip 9 (devyni) pretenduoja gauti stipendiją kurios
dydis – 2,5 BSI.
18. Atsižvelgiant į stipendijų fondo dydį pretendentų gauti skatinamąją stipendiją eilė
sudaroma mažėjimo tvarka pagal šioje tvarkoje 17 punkte nurodytus kriterijus.
19. Esant vienodam svertiniam semestro pažymių vidurkiui, pirmumas teikiamas studentui,
kurio geresnis prieš tai buvusio semestro svertinis pažymių vidurkis (po pirmo semestro – konkursinis
balas stojimo į Kolegiją metu).
20. Studentui, kuriam dėl svarbių priežasčių buvo atidėta sesija, skatinamosios stipendijos
skyrimo klausimas sprendžiamas pasibaigus sesijos atidėjimo terminui atsižvelgiant į studento studijų
rezultatus.
21. Studentui, išvykusiam dalinių studijų ir/arba atlikti praktikos pagal Europos Sąjungos
mainų programas ir iki semestro pabaigos nepateikusiam priimančiosios institucijos studentui
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išduotos akademinės pažymos bei studijų rezultatų išrašo, tęsiamas skatinamosios stipendijos,
paskirtos už praėjusio semestro pasiektus rezultatus, mokėjimas. Studentui, grįžusiam po dalinių
studijų / praktikos užsienyje ir iki einamojo mėnesio 10 dienos likvidavusiam susidariusius
akademinius skirtumus, atsižvelgiant į stipendijų fondo lėšų fakultete dydį ir studento pasiektų studijų
rezultatų lygį, skiriama skatinamoji stipendija, kuri mokama nuo einamojo mėnesio pradžios.
22. Paskirtos skatinamosios stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas Kolegijos
direktoriaus įsakymu fakulteto dekano teikimu atsižvelgiant į einamojo semestro studijų rezultatus.
23. Skatinamoji stipendija neskiriama studentams:
23.1. studijuojantiems 1 semestre;
23.2. studijų programą, formą ar finansavimo pobūdį pakeitusiems semestre, už kurį
skiriama skatinamoji stipendija;
23.3. esantiems akademinėse atostogose;
23.4. atvykusiems studijuoti iš kitų aukštojo mokslo institucijų (pirmąjį jo studijų Kolegijoje
semestrą);
23.5. semestre, už kurį skiriama skatinamoji stipendija, turintiems 50 proc. ir daugiau
įskaitymų iš kitų mokslo institucijų;
23.6. gavusiems nuobaudų pagal Studijų nuostatuose numatytą tvarką.
IV SKYRIUS
PREMIJOS IR KITA PARAMA
24. Visų studijų formų studentams, atsižvelgiant į Kolegijos finansines galimybes, gali būti
skiriamos premijos ir kita parama, nepriklausomai nuo studento studijų finansavimo pobūdžio.
25. Stipendijos, premijos ir kita parama mokamos iš Kolegijos išlaidų sąmatose
stipendijoms mokėti patvirtintų lėšų fondo. Premijos ir kita parama studijuojantiems valstybės
nefinansuojamose vietose mokamos iš pajamų įmokų lėšų išlaidų sąmatoje patvirtintų lėšų. Šios
fondo lėšos gali būti perskirstytos kitoms Kolegijos reikmėms tik pritarus Studentų atstovybei.
26. Premijos gali būti teikiamos iki 4,5 BSI dydžio:
26.1. už aktyvią visuomeninę veiklą;
26.2. už mokslinę veiklą;
26.3. už sportinę veiklą;
26.4. už meninę veiklą;
26.5. už gerus darbo rezultatus praktikų metu turtinant Kolegijos bazę;
26.6. už nepriekaištingą grupės seniūno darbą.
27. Kita parama gali būti teikiama iki 4,5 BSI dydžio:
27.1. ligos atveju;
27.2. nelaimės atveju;
27.3. gimus vaikui;
27.4. pablogėjus materialinėms sąlygoms.
28. Premijos ir kita parama gali būti skiriama Kolegijos direktoriaus įsakymu esant
argumentuotam fakulteto dekano teikimui.
29. Teikdamas prašymą paramai gauti, studentas pateikia šiuos dokumentus:
29.1. pažymą apie šeimos sudėtį (pagal 27.4. punktą);
29.2. pažymas apie tėvų pajamas per paskutinius tris mėnesius (pagal 27.4. punktą);
29.3. kitus patvirtinančius dokumentus prašyme pateiktiems motyvams įrodyti (pagal 27.1.
– 27.4. punktus).
30. Premijos, kita parama gali būti mokamos ir iš kitų šaltinių (kitos įstaigos ar
organizacijos) lėšų, atsižvelgiant į įstaigų ar organizacijų, skiriančių lėšas, reikalavimus.
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V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Akademinės tarybos posėdyje datos. Pakeitimus
gali inicijuoti Kolegijos direktorius, Studijų ir karjeros centras, fakultetai ir Studentų atstovybė.
Pasiūlymai teikiami Akademinės tarybos pirmininkui.
32. Nuostatai keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais dėl stipendijų ir kitos paramos
studentams skyrimo tvarkos.

