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SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja skatinamųjų stipendijų skyrimo Vakarų Lietuvos verslo
kolegijoje (toliau –Kolegija) tvarką.
2. Stipendija–tai negrąžinama finansin÷ parama asmenims, studijuojantiems Kolegijoje.
3. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2009 m. geguž÷s 13
d. nutarimu Nr. 402 „Norminių studijų krypties (studijų programų grup÷s) studijų kainų apskaičiavimo
ir Lietuvos Respublikos Valstyb÷s biudžeto l÷šų studijų kainai valstyb÷s finansuojamose studijų vietose
apmok÷ti skyrimo tvarkos aprašas“, Mokslo ir studijų įstatymo 75 str..
II. STIPENDIJŲ FONDAS
4. Kolegija disponuoja stipendijų fondu, kuris atitinkamiems metams apskaičiuojamas studentų
priimtų į valstyb÷s finansuojamas vietas skaičių padauginus iš 2,5 bazin÷s socialin÷s išmokos (toliau –
BSI) dydžio.
III. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS
5. Stipendijos gali būti skiriamos tik gerai besimokantiems studentams, kurių semestro studijų
rezultatų svertinis vidurkis ne mažesnis negu 8,5 (neįskaitant profesin÷s veiklos praktikų vertinimo),
neatsižvelgiant į studijų formą, kursą.
6. Pirmąjį studijų semestrą stipendijos neskiriamos.
7. Skatinamosios stipendijos skiriamos semestrui pagal studentų praeito semestro studijų
rezultatus direktoriaus įsakymu du kartus per metus: rudens semestrui – rugs÷jo–sausio m÷nesiams,
pavasario semestrui – vasario–birželio m÷nesiams.
8. Studentams skiriamos skatinamosios stipendijos dydis priklauso nuo studijų rezultatų ir yra
dviejų lygių:
8.1 I lygis – semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis ne mažesnis nei 9,5 balo;
8.2. II lygis – semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis 8,5–9,4 balo.
9. Antro lygio stipendijos dydis yra 75% pirmo lygio stipendijos.
10. Skatinamosios stipendijos dydis nustatomas kiekvieno semestro pradžioje, atsižvelgiant į
fondo dydį.
11. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų, stipendiją galima skirti pagal
studijų paskutinio semestro rezultatus.
12. Studentams, siunčiamiems studijuoti/stažuotis į užsienį pagal tarptautinių mainų programas,
paskirta stipendija mokama ir visą studijų/stažuot÷s užsienyje laiką.
IV. VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS
13. Direktoriaus įsakymu iš stipendijų fondo gali būti skiriamos vienkartin÷s stipendijos, iki 3,0
BSI dydžio, ne dažniau kaip vieną kartą per semestrą:
13.1. už mokslin÷s veiklos rezultatus; būtina pateikti prašymą ir dokumentus, įrodančius
mokslin÷s veiklos rezultatus: straipsnių, konferencijos tezių kopijas ir t. t.;
13.2. už aktyvų studentų atstovyb÷s tikslų ir planų įgyvendinimą – studentų atstovybių, Studijų
skyriaus ved÷jo ar fakulteto dekano teikimu;
13.3. olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų prizininkams, renginių organizatoriams ir
dalyviams – Studijų skyriaus ved÷jo, katedros ved÷jo ar fakulteto dekano teikimu;

13.4. aktyviems akademinių grupių seniūnams bei konkrečiais darbais pasižym÷jusiems
studentams – katedros ved÷jo, padalinio vadovo bei Studijų skyriaus ved÷jo, fakulteto dekano ar
studentų atstovyb÷s teikimu;
14. Vienkartin÷s stipendijos dydį konkrečiu atveju nustato direktorius.
15. Studentams, tur÷jusiems drausminių nuobaudų, einamąjį semestrą vienkartin÷s stipendijos
neskiriamos.
V. STIPENDIJOS MOKöJIMO NUTRAUKIMAS
16. Stipendijos mok÷jimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas Kolegijos direktoriaus
įsakymu:
16.1. už studento pareigų nevykdymą;
16.2 išbraukus studentą iš studentų sąrašų;
16.3. suteikus akademines atostogas ar laikinai nutraukus studijas.
17. Teisę siūlyti nutraukti arba stabdyti stipendijos mok÷jimą turi ir studentų atstovyb÷.
18. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu iki einamojo m÷nesio 15
dienos, tai šį m÷nesį stipendija jam nemokama, jei po 15 einamojo m÷nesio dienos – stipendijos
mok÷jimas nutraukiamas nuo kito m÷nesio.
19. Jei studentas šalinamas iš Kolegijos einamąjį m÷nesį stipendija nemokama.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Šie nuostatai įsigalioja nuo 2010 m. sausio 5 d.
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