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POSĖDŽIO NUTARIMAI
2012 m. sausio 18 d. Nr. 9-4
Marijampolė
AT-11/12-8. DĖL PAGAL PROJEKTĄ ATNAUJINTŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO IR
PERDAVIMO SKVC GALUTINIAM VERTINIMUI
NUTARTA:

Patvirtinti pagal projektą atnaujintas studijų programas Maitinimo verslo organizavimas,
verslo informacijos sistemos ir verslo vadyba. Perduoti šias programas SKVC galutiniam vertinimui.
AT-11/12-9. DĖL NAUJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO IR TEIKIMO VERTINTI IR
AKREDITUOTI SKVC
NUTARTA:

Patvirtinti naujas ketinamas vykdyti studijų programas: Vežimo kelių transportu technologija,
Informacinių sistemų technologijos, Maisto technologija, Kultūros ir sporto vadyba, teikti jas vertinti ii
akredituoti SKVC.
AT-11/12-10. DĖL SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ IR KITOS PARAMOS SKYRIMO
TVARKOS PAKEITIMO
NUTARTA:

Patvirtinti pakeistą Marijampolės kolegijos studentų skatinamųjų stipendijų ir kitos paramos
skyrimo tvarkos aprašą (1 priedas).
AT-11/12-11. PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO VADOVAVIMO
APMOKĖJIMO
NUTARTA:

Atidėti sprendimą, kol bus nustatyta nauja dėstytojų pedagogino krūvio normavimo tvarka.
AT-11/12-12. DĖL ESDF STUDIJŲ PLANŲ PAKEITIMŲ PAGAL ECTS KREDITUS
TVIRTINIMO
NUTARTA:

Patvirtinti pagal ECTS kreditus pakeitus ESDF studijų programų studijų planus: socialinio
darbo, socialinės pedagogikos, pradinio ugdymo pedagogikos, muzikos pedagogikos, lietuvių kalbos ir
tikybos pedagogikos, kultūrinės veiklos vadybos, informatikos pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo,
dailės ir technologijų pedagogikos, anglų ir antrosios užsienio kalbos pedagogikos.
AT-11/12-13. DĖL DĖSTYTOJŲ PEDAGOGINIO DARBO KRŪVIO NORMAVIMO IR
DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PRINCIPŲ
NUTARTA:

Patvirtinti dėstytojų pedagoginio darbo apmokėjimo principus ir krūvio normavimo tvarką,
vadovaujantis studentų kreditų apskaitos sistema. Vadovaujantis ŠMM patvirtintomis
rekomendacijomis aukštųjų mokyklų dėstytojų darbo laiko trukmei ir sandarai, tvarkoje įvardinti,
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kokios dėstytojo veiklos sudaro studento kreditą. Įpareigoti Kolegijos direktorių įdiegti šią tvarką nuo
2012 m. vasario 1 d. ir taikyti 2011/2012 m.m. pavasario semestro dėstytojų pedagoginio krūvio ir
darbo užmokesčio perskaičiavimui
Akademinės tarybos pirmininkė
2012-01-19

Irena Sviliuvienė
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Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos
2012 01 18 nutarimo Nr. AT-11/12-10
1 priedas
MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
STUDENTŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ IR KITOS PARAMOS SKYRIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja stipendijų fondo paskirstymo, stipendijų skyrimo ir mokėjimo Marijampolės
kolegijos (toliau – Kolegija) studentams tvarką.
2. Stipendijos mokamos iš stipendijų fondo, sudaromo iš valstybės biudžeto tam tikslui skirtų lėšų.
3. Šie nuostatai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 75 straipsniu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
skyrimo valstybinių aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir
paramos studijų kainai padengti teikimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl
Norminių studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo asmenų, priimtų į valstybines aukštąsias mokyklas iki 2009 metų, studijoms
finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo “, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 538 „Dėl
tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“, Marijampolės kolegijos statutu, Studijų reglamentu,
Marijampolės kolegijos vidaus tvarkos taisyklėmis studentams.
II. STIPENDIJŲ FONDO PASKIRSTYMAS
4. Stipendijos iš valstybės biudžeto lėšų gali būti skiriamos nuolatinių studijų studentams, priimtiems į Kolegiją
iki Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo ir studijuojantiems studijų vietose, į kurias priimamų
studentų studijos visiškai arba iš dalies apmokamos valstybės biudžeto lėšomis (toliau – valstybės finansuojamos studijų
vietos), bei nuolatinių studijų studentams, priimtiems į Kolegiją įsigaliojus Mokslo ir studijų įstatymui ir studijuojantiems
valstybės finansuojamose vietose.
5. Kolegijoje stipendijas skirsto Stipendijų skirstymo komisija, vadovaudamasi šiais nuostatais. Stipendijų
skirstymo komisija sudaroma direktoriaus įsakymu. Komisijoje turi būti bent vienas studentų atstovas. Stipendijų skirstymo
komisija:
5.1. sudaro studentų eilę atskirai fakultetams pagal semestro studijų rezultatus skatinamųjų stipendijų dydžiams
nustatyti;
5.2. sudaro pedagogikos studijų kryties nuolatinių ir ištęstinių studijų programų studentų eilę tikslinėms
stipendijoms gauti;
5.2. kiekvieną mėnesį nagrinėja studentų prašymus vienkartinėms stipendijoms gauti;
5.3. priima nutarimus dėl stipendijų studentams skyrimo.
6. Stipendijos skiriamos direktoriaus įsakymais, remiantis Stipendijų skirstymo komisijos nutarimais, išdėstytais
protokole. Protokolus saugoja Stipendijų skirstymo komisijos pirmininkas.
7. Sutaupytos stipendijų fondo lėšos kitoms Kolegijos reikmėms gali būti paskirstomos tik pritarus Studentų
atstovybei.
III. STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI
8. Studentai, neturintys akademinių skolų ir priklausomai nuo pažangumo, lankomumo, Studijų reglamento ir
Marijampolės kolegijos vidaus tvarkos taisyklių studentams laikymosi, gali gauti:
8.1. skatinamąsias stipendijas už studijų rezultatus – ne didesnes nei 2,5 BSI,
8.2. vienkartines stipendijas;
8.3. tikslines stipendijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
9. Studentai, LRV nustatyta tvarka gaunantys socialinę stipendiją, turi teisę gauti ir skatinamąją stipendiją.
10. Kolegija stipendijų fondo lėšas pirmiausiai skiria skatinamosioms stipendijoms, o tai, kas lieka, vienkartinėms stipendijoms.
11. Stipendijų dydžiai gali keistis Vyriausybei arba Marijampolės kolegijos Akademinei tarybai priėmus naujų
nutarimų.
IV. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ UŽ STUDIJŲ REZULTATUS SKYRIMAS
12. Skatinamosios stipendijos skiriamos kiekvieną mėnesį pagal studentų praeito semestro studijų rezultatus.
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13. Įsakymai skirti skatinamąsias stipendijas nuo einamojo mėnesio pradžios Kolegijos finansų ir apskaitos skyriui
pateikiami iki einamojo mėnesio 20 dienos.
14. Studento skatinamosios stipendijos dydis priklauso nuo jo semestro rezultatų vidurkio, ir skiriama tokia tvarka:
14.1. 1,2 BSI (156 Lt) dydžio padidinta skatinamoji stipendija, jeigu studento semestro pažangumo vidurkis lygus
10;
14.2. 1 BSI (130 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka į
pirmąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.3. 0,8 BSI (104 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka į
antrąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.4. 0,64 BSI (83 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka į
trečiąją 20 proce ntų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.6. 0,48 BSI (62 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka į
ketvirtąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.7. 0,36 BSI (47 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka į
paskutiniąją penktąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų.
14.8. Esant didesniam stipendijų fondui, stipendijų dydžiai gali būti laikinai didinami taip:
14.8.1. 1,53 BSI (200 Lt) dydžio padidinta skatinamoji stipendija, jeigu studento semestro pažangumo vidurkis
lygus 10;
14.8.2. 1,2 BSI (156 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka
į pirmąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.8.3. 1 BSI (130 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka į
antrąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.8.4. 0,8 BSI (104 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka
į trečiąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.8.6. 0,64 BSI (83 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka
į ketvirtąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų;
14.8.7. 0,48 BSI (62 Lt) dydžio skatinamoji stipendija, jeigu studentas pagal semestro pažangumo vidurkį patenka
į paskutiniąją penktąją 20 procentų fakulteto studentų dalį, rudens semestro metu neįskaitant pirmojo kurso studentų.
15. Vasaros atostogų laikotarpiu (liepos ir rugpjūčio mėnesį) skatinamosios stipendijos ir kita parama nemokama
niekam. Esant nepakankamam stipendijų fondui pirmiausiai mokamos didesnio dydžio stipendijos.
16. Studentams, grįžusiems tęsti studijų po akademinių atostogų, skatinamoji stipendija skiriama pagal paskutinės
sesijos rezultatus, juos gretinant su dabartiniu metu studijuojančių studentų rezultatais.
17. Studentams, kurių egzaminų sesija dėl pateisinamų priežasčių buvo pratęsta, praeito semestro skatinamoji
stipendija mokama iki pratęstosios sesijos pabaigos.
18. Gaunantiems stipendijas studentams, siunčiamiems studijuoti/stažuotis į užsienį pagal ES mainų programas,
skatinamoji stipendija iš fakulteto stipendijų fondo mokama ir visą studijų/stažuotės užsienyje laiką.
V. VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS
19. Vienkartinės stipendijos gali būti šių rūšių:
19.1. premijos,
19.2. vienkartinės išmokos.
20. Kolegijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos premijos:
20.1. už aktyvią veiklą Studentų atstovybėje – Studentų atstovybės teikimu;
20.2. olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų prizininkams – komandų vadovų, trenerių teikimu;
20.3. renginių organizatoriams ir dalyviams – Studentų atstovybės, fakulteto dekano teikimu;
20.4. gerai dirbantiems akademinių grupių seniūnams bei konkrečiais darbais pasižymėjusiems studentams –
prodekanų bei katedrų vedėjų, studentų atstovybės teikimu.
20.5. pažangiam ir aktyviam Studentų atstovybės prezidentui.
21. Premijos dydį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Kolegijos direktorius.
22. Studentams, turėjusiems drausminių nuobaudų, einamąjį semestrą premijos neskiriamos.
23. Direktoriaus įsakymu pagal studentų prašymus ir pateiktus dokumentus gali būti skiriamos vienkartinės
išmokos iš sutaupytų stipendijų fondo lėšų:
23.1. ne dažniau kaip vieną kartą per semestrą:
23.1.1. dėl labai sunkios materialinės padėties - iki 1,0 BSI dydžio;
23.1.2. materialiesiems nuostoliams, patirtiems dėl ilgalaikės ligos (traumos), vagystės arba stichinės nelaimės, iš
dalies atlyginti – iki 1,0 BSI dydžio;
23.2. šeimos narių (tėvų, vaikų, sutuoktinio) mirties atveju – 1,5 BSI dydžio;
23.3. vaiko gimimo proga vienam iš tėvų – 1,0 BSI dydžio.
24. Vienkartines išmokas dalyvavimo tarptautiniuose projektuose išlaidoms iš dalies atlyginti skiria Kolegijos
direktorius Kolegijos tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus, katedrų vedėjų bei prodekanų studijoms teikimu. Šių stipendijų
dydis – iki 1,0 BSI.
25. Teisę gauti vienkartinę išmoką ir premiją turi visi nuolatinės studijų formos studentai,
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studijuojantys valstybės finansuojamose arba iš dalies finansuojamose studijų vietose.
VI. TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS
26. Tikslinės stipendijos mokamos tik gavus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tam skirtas lėšas
studentams, priimtiems į kolegiją ne anksčiau kaip 2010 metais ir studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų
vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas, skirtas pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo 72 straipsnyje nurodytus asmenis.
27. Tikslinės stipendijos dydis – 400 litų per mėnesį.
28. Tikslinės stipendijos skiriamos studentams, neturintiems akademinių skolų, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus
(pirmąjį studijų semestrą – atsižvelgiant į stojimo rezultatus) ir neviršijant šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto
asignavimų.
29. Tikslinę stipendiją gali gauti tiek studentų, kokiam skaičiui skiriami asignavimai. Visų pedagogus rengiančių
studijų programų studentai surikiuojami į bendrą nuolatinės ir ištęstinės studijų formos eilę pagal pažangumo vidurkį
(pirmąjį studijų semestrą – pagal stojimo konkursinį balą).
30. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, skatinamoji stipendija už studijų rezultatus neskiriama (išskyrus
tuos atvejus, kai biudžeto asignavimai tikslinėms stipendijoms skiriami atgaline data, tada iki asignavimų skyrimo išmokėta
skatinamoji stipendija studentams paliekama). Kai iš valstybės biudžeto tikslinėms stipendijoms asignavimai neskiriami,
skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus mokamos bendra tvarka. (Punktas galioja iki 2012-02-01).
VII. STIPENDIJOS MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS
31. Stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas direktoriaus įsakymu už studento pareigų
nevykdymą.
32. Teisę siūlyti nutraukti arba sustabdyti stipendijos mokėjimą turi ir Studentų atstovybė.
33. Jei studentas iš studentų sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu iki einamojo mėnesio 15 dienos, tai už šį
mėnesį stipendija jam nemokama, jei po 15 einamojo mėnesio dienos – stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo įsakyme
nurodytos datos.
34. Jei studentas šalinamas iš kolegijos dėl vidaus tvarkos taisyklių, akademinės etikos nesilaikymą, už einamąjį
mėnesį stipendija nemokama.
35. Stipendijų negauna šie studentai:
35.1. turintys drausminę nuobaudą (už pastabą – 1 mėn., už papeikimą – 2 mėn., už griežtą papeikimą – 3 mėn.) –
visų rūšių stipendijų;
35.2. turintys akademinių įsiskolinimų pasibaigus semestrui ir egzaminų sesijai – visų rūšių stipendijų. Semestro
eigoje išsilaikius skolą stipendija mokėti nepradedama;
35.3. studentai, turintys aukštąjį išsilavinimą – skatinamosios stipendijos;
35.4. studentai, kartojantys mokymosi kursą – skatinamosios stipendijos;
35.5. akademinėse atostogose esantys studentai – visų rūšių stipendijų;
35.6. pirmo kurso pirmojo semestro studentai – skatinamosios stipendijos;
35.7. vasaros atostogų metu (liepos ir rugpjūčio mėnesiais) – visų rūšių stipendijų;
35.8. dalinę studijų įmoką (4 BSI) mokantys studentai - skatinamosios stipendijos.
VII. NUOSTATŲ GALIOJIMAS
36. Šie nuostatai įsigalioja nuo patvirtinimo dienos.
SUDERINTA
Su Marijampolės kolegijos studentų atstovybe
2012 m. sausio 16 d.

5

