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MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS TARYBOS
VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS
STUDENTAMS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Marijampolės kolegijos tarybos vardinės stipendijos (toliau tekste vadinama –
„Stipendija“) skyrimo nuostatai (toliau tekste vadinama – „Nuostatai“) reglamentuoja Stipendijos
dydį, skyrimo, mokėjimo sąlygas ir tvarką, siūlomų kandidatų šiai Stipendijai gauti dokumentų
pateikimo bendruosius reikalavimus.
2. Stipendiją steigia Marijampolės kolegija (toliau – „Stipendijos steigėjas“).
3. Stipendija siekiama skatinti studentus siekti geriausių studijų rezultatų, plėtoti taikomąją
mokslinę, kūrybinę, kultūrinę veiklą, puoselėti Kolegijos ir savo krašto vertybes bei tradicijas.
II. STIPENDIJOS SKYRIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA
4. Stipendija skiriama studentams už išskirtinius studijų, mokslinės veiklos rezultatus ir
kitus akademinius laimėjimus bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.
5. Stipendijos dydis - 100 € (vienas šimtas eurų) per mėnesį vienam studentui. Stipendijos
dydis į dalis nedalinamas.
6. Stipendija skiriama vienam studijų semestrui (penkiems mėnesiams), nuo semestro
pradžios.
7. Skiriama 1 (viena) Stipendija.
8. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda teisės gauti valstybės stipendijas.
9. Konkurse Stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie labiausiai atitinka
kolegijos misiją, aktyviai dalyvaudami akademinėje, profesinėje, visuomeninėje, mokslo
taikomojoje ar meninėje veikloje, taip pat tenkina šiuos kriterijus:
9.1. yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
9.2. paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių
semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo.
9.3. nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų;
9.4. negauna stipendijų iš kitų rėmėjų ar rėmimo fondų.
Pakeitimas: 9.4. punktas 2018 m. vasario 21 d. Marijampolės kolegijos tarybos nutarimu
Nr. KT-2 netenka galios.
10. Prašymai Stipendijai gauti teikiami kolegijos Raštinei du kartus per studijų metus šia
tvarka:
10.1. pasibaigus pavasario semestrui iki spalio 1 d.;
10.2. pasibaigus rudens semestrui iki kovo 1 d.

11. Studentas, norintis dalyvauti konkurse Stipendijai gauti, turi pateikti motyvuotą
prašymą skirti Stipendiją kolegijos Raštinei.
12. Pagal Raštinės pateiktą pretendentų sąrašą kolegijos padaliniai Raštinei teikia šiuos
dokumentus:
12.1. Kolegijos studijų skyrius - patvirtintą pažymą apie dviejų paskutiniojo semestro
studento studijų rezultatus;
12.2. Studento studijų programą kuruojanti katedra ir/ar kolegijos Studentų atstovybės
prezidentas, ar kito kolegijos padalinio vadovas - atsiliepimą (-us) apie pretendento dalyvavimą
kolegijos visuomeninėje veikloje, mokslinės veiklos rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus.
13. Kolegijos raštinė, vadovaudamasi šių Nuostatų 9 p. išdėstytais kriterijais ir pagal 12 p.
pateiktais dokumentais, teikia kandidatų Stipendijai gauti sąrašą kolegijos direktoriui ir tarybai.
Kartu pateikia papildomus dokumentus apie studentus, kuriems siūloma skirti Stipendiją.
Kolegijos taryba išrenka 1 (vieną) studentą.
14. Kolegija užtikrina Stipendijos tinkamą išmokėjimą kiekvieną mėnesį po 100 € (vieną
šimtą eurų) atrinktam studentui.
15. Jeigu studentas nutraukia studijas ar išeina akademinių atostogų, pažeidinėja Kolegijos
studentų etikos kodekso reikalavimus, veiklos rezultatai neatitinka Nuostatų 9 p. nurodytiems,
kolegijos fakulteto dekanas privalo informuoti apie tai Stipendijos steigėją, ir siūlo nutraukti
Stipendijos mokėjimą.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šie nuostatai įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
17. Nuostatai gali būti keičiami ir papildomi keičiantis Lietuvos Respublikos įstatymams,
kitiems teisės aktams, esant Kolegijos tarybos ar Stipendijos steigėjo pasiūlymams.
18. Kolegija įsipareigoja nuolat viešinti Marijampolės kolegijos tarybos stipendiatą.
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