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PATVIRTINTA  

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.1- 22  

 

KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS 

STIPENDIJŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (toliau – Kolegija) stipendijų nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja stipendijų fondo sudarymą, paskirstymą Kolegijos studentų stipendijoms, nustato 

skatinamųjų ir kitų stipendijų, premijų ir išmokų dydį, stipendijų mokėjimo sąlygas ir tvarką Kolegijoje.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kolegijos statutu, studijas 

reglamentuojančiais dokumentais, direktoriaus įsakymais.  

3. Pagrindinės šiuose Nuostatuose naudojamos sąvokos:  

3.1. studentas – asmuo, turintis galiojančią sutartį su Kolegija, įrašytas į Kolegijos studentų registrą 

ir studijuojantis pagal studijų programą;  

3.2. stipendija – tai vienkartinė ar daugkartinė negrąžinama finansinė parama, skiriama Kolegijos 

studentams, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Kolegijos dokumentais nustatytus kriterijus.  

4. Studentų stipendijoms gali būti naudojamos Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatyme 

numatytų šaltinių lėšos. Valstybės biudžeto lėšos skatinamosioms stipendijoms mokėti, skiriamos LR 

Vyriausybės nustatyta tvarka.  

 

II. STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS IR PASKIRSTYMAS 

 

5. Kolegija disponuoja stipendijų fondu, kurį sudaro:  

5.1. valstybės biudžeto asignavimų lėšos, skiriamos studentų, priimtų į Kolegiją po Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, 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 BSI vienam studentui;  

5.2. nuosavos Kolegijos lėšos.  

5.3. kitos tikslinės lėšos, gautos iš Lietuvos ar užsienio institucijų ar fizinių asmenų.  

6. Kolegijos stipendijų fondas skirstomas į šias lėšų dalis taip:  

6.1. Skatinamosioms stipendijoms už gerus studijų ir mokslinės veiklos rezultatus skiriama ne 

mažiau kaip 85 proc. stipendijų fondo. Fakultetui tenkanti skatinamųjų stipendijų fondo dalis yra kintama ir 

priklauso nuo tą semestrą fakultete studijuojančių studentų skaičiaus.  

6.2. Kolegijos tikslinėms stipendijoms ir išmokoms skiriama iki 10 proc. stipendijų fondo.  

6.3. Vienkartinėms socialinėms išmokoms ir premijoms skiriama iki 5 proc. stipendijų fondo.  

7. Neišnaudotas pavasario semestro stipendijų fondo lėšų likutis (nėra studentų, atitinkančių kriterijus 

stipendijai gauti) perkeliamas į rudens semestro stipendijų fondą. Neišnaudotas rudens semestro stipendijų 

fondo lėšų likutis išmokamas gruodžio mėnesį.  

8. Pritarus Kolegijos studentų atstovybei, sutaupytos stipendijų fondo lėšos pagal poreikį gali būti 

perkeliamos į kitus išlaidų sąmatos straipsnius ir panaudojamos studentų reikmėms.  

9. Studentų, pasiekusių gerų studijų ir mokslinės veiklos rezultatų, kandidatūras svarsto ir visų rūšių 

stipendijas skiria direktoriaus įsakymu patvirtintos fakultetų Stipendijų skyrimo komisijos, kurias sudaro:  

9.1. fakulteto studijų administratorės;  

9.2. studijų programą kuruojančios katedros vedėjai ar vedėjų pavaduotojai;  

9.3. direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;  

9.4. vyriausioji buhalterė;  

9.5. kolegijos studentų atstovybės atstovai. 
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10. Galutinis stipendijas gaunančių studentų sąrašas pateikiamas komisijos posėdžio protokole. 

Stipendijų skyrimo protokolai pateikiami direktoriui iki vasario 15 d. (po rudens semestro sesijos) ir iki 

rugsėjo 15 d. (po pavasario semestro sesijos).  

11. Semestro metu teikimai išmokėti premijas, vienkartines socialines išmokas, kolegijos tikslines 

stipendijas ar laikinai nemokėti stipendijų kolegijos direktoriui pateikiami iki einamojo mėnesio 15 d.  

 

III. STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ RŪŠYS 

 

12. Kolegijos studentams skiriamos stipendijos ir išmokos pagal LR švietimo ir mokslo ministro 

2010-04-14 įsakymu Nr. V-526 patvirtintą „Stipendijų ir išmokų studijoms tipų patvirtinimo“ ir 2013-02-01 

įsakymą Nr. 66 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl 

stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“: 

12.1. Skatinamoji stipendija – stipendija skiriama geriausiems studentams, atsižvelgiant į studijų 

rezultatus. Ji gali būti skiriama studentams, neturintiems akademinių skolų, studijuojantiems pirmą kartą 

nuolatine studijų forma.  

12.2. Vardinė stipendija – stipendija, skiriama studentams už išskirtinius studijų ir mokslinės 

veiklos rezultatus ir kitus akademinius laimėjimus bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje. Ji gali būti 

skiriama studentams, studijuojantiems pirmą kartą nuolatine studijų forma.  

12.3. Vienkartinė socialinė išmoka – išmoka studentams, patiriantiems sunkią materialinę padėtį dėl 

artimųjų mirties, ligos, stichinės ar kitos nelaimės ir panašiais atvejais. Ji gali būti skiriama studentams, 

studijuojantiems bet kuria studijų forma.  

12.4. Premija – vieną kartą per semestrą skiriama premija už aktyvią studentišką visuomeninę, 

mokslinę, sportinę, meninę veiklą ir grupių ar kursų seniūnams. Ji gali būti skiriama studentams, 

studijuojantiems pirmą kartą bet kuria studijų forma.  

12.5. Kolegijos tikslinė stipendija – stipendija, skiriama studentams už dalyvavimą mokslinėje 

eksperimentinėje veikloje ir verslumo įgūdžių ugdymą, atliekant mokslinius ir užsakomuosius darbus. Ji gali 

būti skiriama studentams, studijuojantiems bet kuria studijų forma, nepriklausomai nuo studijų finansavimo 

pobūdžio.  

12.6. Rėmėjų stipendija. Tai įstaigų, įmonių, fondų ar fizinių asmenų pagal atskiras sutartis 

Kolegijos studentams mokamos stipendijos.  

12.7. Socialinė stipendija – iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka skiriama socialinė parama studentams. Ji skiriama nepriklausomai nuo studijų formos ir studijų 

finansavimo pobūdžio. Šias stipendijas skiria ir išmoka Valstybinis studijų fondas.  

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

valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Šias stipendijas skiria ir išmoka Valstybinis studijų fondas. 

Stipendijos mokamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 patvirtintu 

„Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu“.  

12.9. Tikslinė stipendija yra iš valstybės biudžeto lėšų nustatyta tvarka mokama papildoma tikslinė 

stipendija studentams, priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2010 metais, studijuojantiems 

valstybės finansuojamose studijų vietose, neturintiems akademinių skolų pagal jų studijų rezultatus (pirmąjį 

studijų semestrą - pagal stojimo rezultatus), siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą. 

12.10. Mobilumo stipendija. Studento mobilumui užsienyje skiriama stipendija studijoms, praktikai, 

trumpalaikiams kursams pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.  

12.11. Kita stipendija ir išmoka. Gali būti skiriama studentams, už nuolatinę aktyvią veiklą 

kolegijoje, nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio.  

13. Kolegijos studentai vienu metu gali gauti skatinamąją arba vardinę stipendiją, socialinę 

stipendiją, Kolegijos tikslinę stipendiją, vienkartinę socialinę išmoką ir premiją.  

14. Studentai, studijuojantys užsienyje pagal Erasmus programą, taip pat pagal kitas mainų 

programas, studijų užsienyje laikotarpiu gali gauti skatinamąją stipendiją, socialinę stipendiją bei vienkartinę 

socialinę išmoką. 
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IV. SKATINAMOJI STIPENDIJA 

 

15. Skatinamoji stipendija skiriama geriausiems, akademinių skolų neturintiems studentams už 

praeito semestro studijų rezultatus, pagal studijų administratorių sudarytą to paties kurso studentų semestro 

studijų rezultatų suvestinę.  

16. Skatinamosios stipendijos skiriamos semestrui. Rudens semestre stipendija skiriama einamųjų 

mokslo metų rugsėjo–sausio mėnesiams, pavasario semestre – vasario – rugpjūčio mėnesiams. Baigiamųjų 

kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriama vasario – birželio mėnesiams. 

17. Skatinamosios stipendijos mokamos iki 20 proc. geriausiai besimokančių fakulteto studentų. 

Skatinamosios stipendijos dydis nustatomas vienam semestrui, įvertinus studentų studijuojamų dalykų 

pažangumo vidurkį ir turimą stipendijų fondą. Stipendijos dydis kiekvienam studentui nustatomas 

individualiai, atsižvelgiant į jo studijų rezultatų svertinį vidurkį, kuris skaičiuojamas pagal formulę:  
 

n

nn

svert
krkrkr
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X






...
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x1...xn – egzamino ar įskaitos įvertinimas;  kr1 ... krn – modulio kreditų skaičius. 
 

18. Stipendijos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:  
 

S = K
XsvertBSI

*
10

.)*1(
 

K – koeficientas, nustatomas semestrui pagal stipendijų fondo dydį ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu.  

 

19. Stipendijos dydis gali keistis Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei arba Kolegijos 

akademinei tarybai priėmus naujus nutarimus ar pakeitus galiojančius teisės aktus. Akademinių atostogų 

metu skatinamosios stipendijos nemokamos.  

20. Pirmąjį studijų semestrą skatinamosios stipendijos mokamos iki 20 proc. geriausiais balais į 

valstybės finansuojamas vietas įstojusių fakulteto studentų. Skatinamosios stipendijos dydis 0,6 BSI (≈ 23 

Eur), ji skiriama nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.  

21. Jeigu dviejų ar daugiau studentų, pretenduojančių gauti skatinamąją stipendiją, semestro studijų 

rezultatų svertiniai vidurkiai sutampa, tuomet 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 paskiriama stipendija, 

kuri mokama skaičiuojant nuo einamojo semestro pradžios.  

23. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų, suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko 

priežiūrai, stipendija skiriama praėjus metams nuo akademinių atostogų pradžios pagal paskutinės sesijos 

rezultatus.  

24. Studentams, siunčiamiems studijuoti/stažuotis į užsienį pagal ES mainų programas, paskirta 

skatinamoji stipendija mokama visą studijų/stažuotės užsienyje laiką.  

25. Stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas katedros vedėjo teikimu, Kolegijos 

direktoriaus įsakymu už nepažangumą ir studento pareigų nevykdymą.  

26. Studentų atstovybė turi teisę siūlyti nutraukti arba stabdyti stipendijos mokėjimą nepažangiems, 

studento pareigų nevykdantiems studentams.  

27. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu arba pašalinamas iš Kolegijos iki 

einamojo mėnesio 15 dienos, tai šį mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 15 einamojo mėnesio dienos – 

stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo įsakyme nurodytos datos.  

 

V. VARDINĖ STIPENDIJA 

 

28. Vardinės stipendijos skiriamos geriausiems studentams už išskirtinius studijų ir mokslinės 

veiklos rezultatus bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.  
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29. Vardinės stipendijos skiriamos nuo trečiojo studijų semestro, ne daugiau nei du semestrus iš eilės 

tam pačiam studentui. Vardinės stipendijos dydis ne didesnės nei 4 BSI per mėnesį. 

30. Vardinių stipendijų rūšys ir atrankos kriterijai joms gauti: 

 

Stipendija Studijų programa 
Konkurso sąlygos 

Svertinis vidurkis Kitos sąlygos 

Juozo Raukčio  Želdynų dizainas; Rekreacija  
> 9 paskutinio 

semestro  

dviejų paskutinių semestrų 

svertinis vidurkis > 8,5  

Antano Rukuižos  Miško ūkis  
> 9 paskutinio 

semestro  

dviejų paskutinių semestrų 

svertinis vidurkis > 8,5  

Petro Variakojo  

Žemėtvarka;  

Kadastriniai matavimai ir 

nekilnojamojo turto 

vertinimas  

> 9 paskutinio 

semestro  

dviejų paskutinių semestrų 

svertinis vidurkis > 8,5  

Zenono Rimkaus  Hidrotechninė statyba 
> 9 paskutinio 

semestro  

dviejų paskutinių semestrų 

svertinis vidurkis > 8,5  

 
31. Studentui, gaunančiam vardinę stipendiją iš Kolegijos stipendijų fondo, papildomai negali būti 

skiriama skatinamoji stipendija už studijų rezultatus iš Kolegijos stipendijų fondo. 

32. Vardinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu studentas išeina akademinių atostogų arba 

gauna drausminę nuobaudą. Šiuo atveju kitam kandidatui vardinė stipendija skiriama nuo naujo semestro. 

 

VI. VIENKARTINĖ SOCIALINĖ IŠMOKA 

 

33. Vienkartinė socialinė išmoka studentams, studijuojantiems bet kuria studijų forma, skiriama 

direktoriaus įsakymu pagal studentų prašymus ir pateiktus dokumentus, ne dažniau kaip vieną kartą per 

semestrą: 

33.1. dėl sunkios materialinės padėties, taip pat ir materialiesiems nuostoliams, patirtiems dėl 

ilgalaikės ligos, traumos, vagystės arba stichinės ar kitos nelaimės, iš dalies atlyginti – iki 3 BSI dydžio; 

33.2. šeimos narių (tėvų, vaikų) mirties atveju – iki 3 BSI dydžio. 

34. Studentas, pretenduojantis gauti vienkartinę socialinę išmoką, rašo prašymą direktoriaus vardu, 

kurį kartu su kitais reikalingais dokumentais pateikia Studijų administratorei. 

35. Prašyme nurodomi studento anketiniai duomenys – prašančiojo vardas, pavardė, gimimo data, 

studijų programa, kursas, kontaktiniai duomenys, priežastis, dėl kurios studentas pretenduoja gauti 

vienkartinę socialinę išmoką. 

36. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai: 

36.1. pažyma apie šeimos sudėtį; 

36.2. pažymos apie tėvų (globėjų) arba sutuoktinio paskutinių 3 mėnesių gaunamas su darbo 

santykiais susijusias pajamas arba pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar pažymos apie nedarbą; 

36.3. pažyma apie savo paskutinių 3 mėnesių gaunamas su darbo santykiais susijusias pajamas arba 

pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar pažyma apie nedarbą; 

36.4. papildomi dokumentai, įrodantys, kad studentui reikalinga finansinė parama (neįgaliojo 

pažymėjimo kopija, tėvo arba motinos mirties liudijimo kopija, vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopijos, 

gydytojo pažyma ir kt.). 

 

VII. PREMIJA 

 

37. Premija gali būti skiriama vieną kartą per semestrą studentams, už aktyvią veiklą, nepriklausomai 

nuo studijų formos.  

38. Premijos dydį konkrečiu atveju nustato stipendijų skyrimo komisija. Premijos dydis negali viršyti 

3 BSI dydžio. 

39. Direktoriaus įsakymu premija gali būti skiriama: 

39.1. kolegijos studentų atstovybės nariams už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, katedrų 

vedėjų, informacinio centro vadovų teikimu; 
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39.2. renginių organizatoriams ir dalyviams, mokslinėje, meninėje ar kitoje visuomeninėje veikloje 

dalyvaujantiems studentams, katedrų vedėjų, informacinio centro vadovų, studentų atstovybės teikimu; 

39.3. Kolegijai atstovaujantiems aktyviausiems studentams, dalyvaujantiems sporto renginiuose, 

sportinių varžybų, konkursų prizininkams, komandų vadovų, katedrų vedėjų teikimu. 

40. Studentams, turėjusiems drausminių nuobaudų, einamąjį semestrą premijos neskiriamos. 

 

VIII. KOLEGIJOS TIKSLINĖ STIPENDIJA 

 

41. Kolegijos tikslinės stipendijos skiriamos studentams už dalyvavimą mokslinėje eksperimentinėje 

veikloje (dalyvavimą mokslinėse konferencijose, olimpiadose, konkursuose, parodose ir kt.), atliekant 

mokslinius taikomuosius ir užsakomuosius darbus ir pasiekusiems gerų rezultatų ugdant verslumo įgūdžius. 

42. Kolegijos tikslinės stipendijos dydis negali viršyti 2,5 BSI dydžio. Kolegijos tikslinių stipendijų 

suma per semestrą vienam studentui negali viršyti 10 BSI. 

43. Kolegijos tikslinės stipendijos skiriamos direktoriaus įsakymu iš stipendijų fondui skirtos 

nuosavų kolegijos lėšų dalies. 

44. Studentų, pretenduojančių gauti Kolegijos tikslinę stipendiją, sąrašą Stipendijų skyrimo komisijai 

teikia studijų programą kuruojančios katedros vedėjas (1 priedas): 

44.1. Katedros teikime nurodomi studento anketiniai duomenys – vardas, pavardė, studijų programa, 

kursas, grupė; 

44.2. Pateikiami dokumentai, įrodantys studentų pasiekimus mokslinėje eksperimentinėje veikloje 

(nurodomi veiklos tikslai, išsamus veiklos aprašymas, pasiekti rezultatai, projektiniai darbai, straipsnių 

kopijos ir kt.). 

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

skiriama ir skatinamoji arba vardinė stipendija. 

 

IX. RĖMĖJŲ STIPENDIJA 

 

46. Studentams gali būti skirtos rėmėjų stipendijos. 

47. Rėmėjų stipendijų dydžius, skyrimo sąlygas ir tvarką nustato rėmimo stipendijų steigimo 

sutartys. 

48. Studentas, gaunantis rėmėjų stipendiją, vadovaujantis šiais nuostatais turi teisę gauti Kolegijos 

tikslinę stipendiją, vienkartinę pašalpą ir premiją. 

 

XI. SOCIALINĖ STIPENDIJA 

 

49. Studentams nepriklausomai nuo studijų formos ir studijų finansavimo pobūdžio iš valstybės 

biudžeto gali būti mokamos socialinės stipendijos. 

50. Socialines stipendijas gali gauti Kolegijos studentai, atitinkantys Vyriausybės nustatytus 

kriterijus. Socialines stipendijas skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas. 

51. Studentas, gaunantis socialinę stipendiją, vadovaujantis šiais nuostatais turi teisę gauti 

skatinamąją stipendiją, Kolegijos tikslinę stipendiją, vienkartinę pašalpą ir premiją. 

 

XII. STUDIJŲ STIPENDIJA 

 

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

valstybės nefinansuojamas studijų vietas.  

53. 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. 

54. Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys: 

54.1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas ; 

54.2. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos 

kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį; 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417759&amp;p_query&amp;p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417759&amp;p_query&amp;p_tr2=2
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54.3. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar 

doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją. 

55. Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 

55.1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis mažesnis už jo kurso 

studentų studijų rezultatų vidurkį; 

55.2. kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos 

nustatyta tvarka; 

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

stipendijos. 

56. Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina akademinių atostogų. 

Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas. 

57. Studijų stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas. 

 

XII. KITA STIPENDIJA IR IŠMOKA 

 

58. Studijų išmoka gali būti skiriama studentams, už nuolatinę aktyvią veiklą kolegijoje.  

59. Direktoriaus įsakymu studijų išmoka semestrui gali būti skiriama: 

59.1. kolegijos studentų atstovybės prezidentui už aktyvų studentų atstovybės tikslų ir planų 

įgyvendinimą – ne daugiau kaip 2,65 BSI per mėnesį; 

59.2. grupių seniūnams – 0,265 BSI per mėnesį. 

59.3. studentams užsieniečiams, studijuojantiems Kolegijoje pagal dvišales sutartis - ne daugiau kaip 

1 BSI per mėnesį (iš stipendijų fondui skirtų nuosavų Kolegijos lėšų). 

59.4. Vienkartinė studijų išmoka gali būti skiriama aktyviausiems studentams už mokslinę, 

organizacinę, socialinę, meninę, kultūrinę, viešųjų ryšių veiklą. 

60. Studijų išmokos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas katedros vedėjo teikimu, už 

studento pareigų nevykdymą. 

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

61. Stipendijos mokamos tik Kolegijos studentams. 

62. Aktyviausių studentų, gavusių vardines stipendijas už išskirtinius studijų ar mokslinės veiklos 

rezultatus, sąrašas skelbiamas Kolegijos interneto svetainėje. 

63. Nuostatuose nenumatytus kitus stipendijų skyrimo ir stipendijų fondo paskirstymo klausimus 

sprendžia Kolegijos administracija kartu su Studentų atstovybe. 

64. Nuostatai skelbiami direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

 

Apsvarstyta ir patvirtinta  Suderinta:  

Akademinės tarybos 

2019 m. birželio 27 d. posėdyje  

(protokolas Nr. 3) 

Studentų atstovybės prezidentas 

Martynas Matijoška 
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos  

Stipendijų skyrimo nuostatų  
1 priedas 

 
(Katedros teikimo forma) 

 

 

 katedros 

Katedros vedėjo(-s)  

(Pareigos) (Vardas, pavardė) 

 

Stipendijų skyrimo komisijai 

 

 

TEIKIMAS SKIRTI STUDENTUI KOLEGIJOS TIKSLINĘ STIPENDIJĄ 

____________________ 
(Data) 

 

1. Siūlau skirti Kolegijos tikslinę stipendiją (-as): 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Studijų programa Studijų forma Kursas, grupė Finansavimas 

      

      

 

2. Studentų dalyvavimas ir pasiekimai mokslinėje eksperimentinėje veikloje, atliekant mokslinius 

taikomuosius ir užsakomuosius darbus (išsamus veiklos aprašymas, pasiekti rezultatai, projektiniai 

darbai), verslumo įgūdžių apibūdinimas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ katedros vedėja(-s) ______________ __________________________ 
(Parašas)    (Vardas, pavardė) 

 

 

 


