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ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO
STUDENTŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Aleksandro Stulginskio universiteto studentų skatinamųjų stipendijų nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų skatinamųjų stipendijų
fondo sudarymą, paskirstymą ir naudojimą Aleksandro Stulginskio universitete (toliau –
Universitete).
2. Nuostatai parengti vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo 75 straipsniu ir LR
Vyriausybės 2009 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. 1732 “Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšų skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms,
tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir paramos studijų kainai padengti teikimo“.
3. Skatinamoji stipendija – tai negrąţinama finansinė parama Universiteto geriausiai
besimokantiems ir Universiteto veikloje aktyviems studentams. Skatinamosios stipendijos yra
dvejopo pobūdţio: uţ mokymosi rezultatus ir vienkartinės.
4. Nuostatai nereglamentuoja „Lyderio stipendijų“, taip pat privačių, visuomeninių,
uţsienio šalių ir tarptautinių fondų stipendijų skyrimo Universiteto studentams tvarkos.
Studentai, gaunantys stipendijas iš šių fondų, gali pretenduoti į stipendijas šiais Nuostatais
nustatyta tvarka.
II. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ FONDO SUDARYMAS
5. Skatinamųjų stipendijų fondas (toliau – Fondas) sudaromas vieneriems kalendoriniams
metams iš:
- valstybės biudţeto lėšų, skiriamų pirmosios ir antrosios pakopos studentams, priimtiems
į valstybės finansuojamas studijų vietas. Vienam studentui skiriama 2,5 bazinių socialinių
išmokų (BSI). Į šią dalį neįskaičiuojamos lėšos, skirtos einamaisiais metais į pirmą kursą
priimtiems pirmosios pakopos studentams skatinti. Jos įskaitomos į kitų metų Fondą;
- Universiteto pajamų uţ studijas, gautų iš pirmosios ir antrosios pakopos studentų,
priimtų į valstybės nefinansuojamas vietas. Vienam studentui skiriama 2,5 BSI. Į šią dalį
neįskaičiuojamos lėšos, skirtos einamaisiais metais į pirmą kursą priimtiems pirmosios pakopos
studentams skatinti. Jos įskaitomos į kitų metų Fondą;
6. Fondo lėšas apskaičiuoja Apskaitos tarnyba, tvirtina Universiteto taryba.
III. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ FONDO PASKIRSTYMAS
7. Fondas paskirstomas taip:
7.1. Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondui sudaryti ir Universiteto
lygmens vardinėms stipendijoms pagal Universiteto senato patvirtintus nuostatus mokėti – 2
proc. visos Fondo sumos;
7.2. fakultetų skatinamųjų stipendijų fondams sudaryti – likusios Fondo lėšos. Jos
paskirstomos dviems kalendorinių metų periodams: sausio – rugpjūčio mėnesiais – 67 proc. ir
rugsėjo – gruodţio mėnesiais – 33 proc. Ekonomikos tarnyba kartu su Studijų skyriumi paskirsto
lėšas fakultetams pagal pirmosios ir antrosios pakopos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentų
skaičių sausio ir rugsėjo mėnesių pirmomis dienomis. Į studentų rugsėjo 1 dieną skaičių
neįskaičiuojami prieš studijų metų pradţią priimti pirmo kurso pirmosios pakopos studentai.
8. Fondo paskirstymas įforminamas rektoriaus įsakymu du kartus per metus: pirmojo
periodo – iki vasario 10 dienos; antrojo periodo – iki rugsėjo 10 dienos.
9. Fakulteto skatinamųjų stipendijų fondas paskirstomas taip:
- fakulteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondui sudaryti – iki 4 proc. visos
fakulteto fondo sumos;

- fakulteto įsteigtoms vardinėms skatinamosioms stipendijoms mokėti - pagal fakulteto
taryboje patvirtintuose vardinių stipendijų nuostatuose numatytus stipendijų dydţius ir šias
stipendijas gaunančių studentų skaičių;
- stipendijoms uţ mokymosi rezultatus – likusi fakulteto skatinamųjų stipendijų fondo
dalis.
10. Fakulteto skatinamųjų stipendijų fondo lėšas paskirsto fakulteto stipendijų skirstymo
komisija, sudaryta iš dekano (komisijos pirmininkas), prodekano, studijų administratoriaus ir
fakulteto studentų atstovybės deleguotų 3 atstovų. Komisijos personalinę sudėtį patvirtina
dekanas savo potvarkiu. Komisijos nutarimai galioja, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė
komisijos narių. Komisijos nutarimai priimami balsų dauguma. Komisijos nutarimai įforminami
posėdţio protokole.
IV. STIPENDIJŲ UŢ MOKYMOSI REZULTATUS
SKYRIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
11. Stipendijos uţ mokymosi rezultatus skiriamos konkurso tvarka geriausiai
besimokantiems paţangiems studentams pagal praėjusio semestro egzaminų sesijoje nustatytu
laiku pasiektus visus studijų rezultatus. Konkursinė eilė sudaroma dalykų studijų galutinių
įvertinimų paţymių aritmetinio svertinio vidurkio maţėjimo tvarka.
12. Į konkursinę eilę pagal ankstesnės paskutinės išlaikytos sesijos rezultatus papildomai
įtraukiami:
- studentai, studijavę pagal tarptautines studijų mainų programas, jeigu jiems egzaminų
sesija fakulteto dekano potvarkiu yra atidėta;
- iš akademinių atostogų sugrįţę studentai, kurie neturi praėjusio semestro akademinių
skolų.
13. Semestro dalykų studijų galutinių rezultatų paţymių ribinius aritmetinius svertinius
vidurkius stipendijai gauti nustato fakulteto stipendijų skirstymo komisija. Ši komisija nustato ir
stipendijų dydţio diferencijavimo pagal paţangumą poreikius bei intervalus. Minimali stipendija
uţ mokymosi rezultatus – 1,0 BSI, maksimali – 4,0 BSI.
14. Pirmosios pakopos pirmo kurso studentams, nesant jų studijų rezultatų, skatinamosios
stipendijos rudens semestre neskiriamos. Antrosios pakopos pirmojo kurso studentams rudens
semestre skatinamosios stipendijos gali būti skirtos fakulteto stipendijų skyrimo komisijos
nutarimu pagal stojimo metu surinktų konkursinių balų sumą, tai yra pagal studijų pirmojoje
pakopoje rezultatus.
15. Stipendija uţ mokymosi rezultatus neskiriama studentams:
- turintiems akademinių skolų pasibaigus egzaminų sesijai, jeigu egzaminų sesija nėra
pratęsta;
- turintiems akademinių skolų pasibaigus egzaminų sesijos pratęsimui;
- kartojantiems kursą arba studijų dalykus;
- priimtiems į aukštesnį kursą - atnaujintų studijų pirmąjį semestrą;
16. Stipendijos uţ mokymosi rezultatus yra įforminamos pirmajam periodui - iki kovo 15
dienos ir antrajam periodui - iki rugsėjo 15 d. rektoriaus įsakymu pagal fakultetų stipendijų
skirstymo komisijos protokolus.
17. Stipendijos uţ mokymosi rezultatus mokėjimas nutraukiamas, kai:
- blogi tarpinių atsiskaitymų suvestiniai rezultatai (fakulteto stipendijų skirstymo
komisijos nutarimu iki einamojo semestro pabaigos);
- suteiktos akademinės atostogos;
- studentas išbrauktas iš studentų sąrašų;
- studentas baigė studijas.
18. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas rektoriaus įsakymu esant fakulteto dekano
teikimui.
19. Kartu su stipendijomis uţ mokymosi rezultatus Komisijos nutarimu gali būti
mokamos iki 0,25 BSI dydţio stipendijos paţangiems seniūnams uţ nepriekaištingą savo pareigų
atlikimą.

V. VIENKARTINIŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
20. Iš Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondo skiriamos vienkartinės
stipendijos studentams išskirtinių akademinių laimėjimų studijose, moksliniuose tyrimuose,
visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje atvejais. Vienkartinės skatinamosios
stipendijos skiriamos rektoriaus, prorektorių, fakultetų dekanų, institutų direktorių, Mokslo,
Studijų, Viešųjų ryšių skyrių ir Kūno kultūros ir sporto centro vedėjų, Studentų atstovybės
prezidento teikimu. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų dydţius nustato ir jų skyrimą įsakymu
patvirtina rektorius.
21. Iš fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondų yra skiriamos iki 2,0 BSI
dydţio vienkartinės stipendijos - atitinkamo padalinio vadovo teikimu reikšmingų akademinių
laimėjimų studijose, moksliniuose tyrimuose, visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje
raiškoje atvejais. Visi prašymai vienkartinėms skatinamosioms stipendijoms derinami su
atitinkamų fakultetų studentų atstovybių pirmininkais. Vienkartinių stipendijų dydį nustato
fakulteto dekanas. Vienkartinės stipendijos skiriamos dekano teikimu ir įforminamos rektoriaus
įsakymu.
22. Metų pabaigoje sistemingai studijuojantiems studentams uţ mokymosi rezultatus gali
būti išmokėtos papildomos vienkartinės skatinamosios stipendijos, kurių maksimalus dydis 2,5
BSI. Šios stipendijos įforminamos rektoriaus įsakymu pagal fakultetų stipendijų skirstymo
komisijų protokolus.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondo naudojimą metų eigoje
kontroliuoja prorektorius, atsakingas uţ studijas, fakultetų skatinamųjų stipendijų fondų dekanai.
24. Rugsėjo mėnesį Ekonomikos tarnyba atlieka Fondo panaudojimo per aštuonis
mėnesius analizę, o lapkričio mėnesį – Fondo naudojimo per dešimt mėnesių analizę ir nustato
fakultetų skatinamųjų stipendijų fondų ekonomijas. Fakultetų stipendijų fondų ekonomijos
rektoriaus įsakymu paskirstomos:
- į fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondus – iki 15 proc.;
- į Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondą – iki 15 proc.;
- kitoms fakultetų studentų akademinėms reikmėms, jas suderinus su fakulteto studentų
atstovybe – ne maţiau kaip 35 proc.
- kitoms Universiteto studentų bendrosioms akademinėms reikmėms, jas suderinus su
Universiteto studentų atstovybe – ne maţiau kaip 35 proc.
25. Šie Nuostatai yra suderinti su Universiteto studentų atstovybe.
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