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MARIJAMPOLES KOLEGIJOS TARYBOS NUTARIMAS

2021-06-02 Nr. KT-3

Marijampoles kolegijos taryba posedyje, vykusiame mi5riu budu 2021 m. birZelio 2 d.
nutaria:
Pakeisti 2015 m. balandZio I d. Marijampoles kolegijos tarybos posedZio protokolu Nr.

KT-2 patvirtintq Vardines stipendijos skyrimo Marijampoles kolegijos studentams nuoitatq 7 punkt4
ir iSdestyti jitaip:

,,7. Paprastai skiriama I (viena) stipendija.,.

Sis nutarimas parengtas pagal posedZio, vykusio 2021m.birZelio 2 d. garso iraSq.

PosredZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Snieguole Matuliene

Vilija Meleckiene

bfr,



PATVIRTINTA
Marijampoles kolegijos tarybos
2015 m. balandZio I d.
nutarimu Nr. KT-2
(Marijampoles kolegijos tarybos

i3i"lfi ;T:?i 3, l.oun. u,
MARIJAMPOLES KOLEGIJOS TARYBOS

VARDINES STIPENDIJOS SKYRIMO MARIJAMPOLES KOLEGIJOS STUDENTAMS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Marijampoles kolegijos tarybos vardines stipendijos (toliau tekste vadinama
,,Stipendija") skyrimo nuostatai (toliau tekste vadinama - ,,Nuostatai") reglamentuoja Stipendijos
d'ydi, skyrimo, mokejimo s4lygas ir tvark4, si[lomq kandidatq Siai Stipendijai gauti dolumenq
prateikimo bendruosius reikalavimus.

2. Stipendijq steigia Marijampoles kolegija (toliau -,,stipendijos steigejas,,).
3' Stipendija siekiama skatinti studentus siekti geriausiq studijq rezultaq, pletoti taikomqj4

moksling, ktirybing, kulturing veikl4, puoseleti Kolegijos ir savo kra5to vertybes beitradicijas.

II. STIPENDIJOS SKYRIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

4. Stipendija skiriama studentams uZ i5skirtinius studijq, mokslines veiklos rezultatus ir
kiitus akademinius laimejimus bei aktyvq dalyvavim4 visuomenineje veikloje.

5' Stipendijos dydis - 100 € (vienas Simtas eury) per menesi vienam srudentui. Stipendijos
d'ydis i dalis nedalinamas.

6. Stipendija skiriama vienam studijq semestrui (penkiems menesiams), nuo semestro
pradZios.

7. Paprastai skiriama I (viena) stipendija.
8. Studentas, gavgs Stipendij4, nepraranda teises gauti valstybes stipendijas.
9' Konkurse Stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie labiausiai atitinka

kolegijos misijq, aktyviai dalyvaudami akademineje, profesineje, visuomenineje, mokslo
taikomojoje ar menineje veikloje, taip pat tenkina Siuos kriterijus:

9.1 . yra nuolatiniq arba iStgsiiniq studijq antro, tredio ir ketvirto kurso studentai;
9.2. paskutinio semestro svertinis paZangumo vidurkis 9,0 balq, o dviejq paskutiniq

semestrq svertinis paZangumo vidurkis ne maZesnis nei 8,5 balo.
9.3. nuo studijq pradZios neturi akademijq isiskolinimq ar drausminiq nuobaudq;
9.4. negauna stipendijq i5 kitq remejq ar remimo fondq.
10. Pra5ymai Stipendijai gauti teikiami kolegijos Ra5tinei du kartus per studijq metus Sia

tv'arka:
10.1, pasibaigus pavasario semestrui iki spalio 1 d.;
10.2. pasibaigus rudens semestrui iki kovo 1 d.
I l. Studentas, norintis dalyvauti konkurse Stipendijai gauti, turi pateikti motyvuotq prasym4

shirti Stipendijq kolegijos Ra5tinei.
12. Pagal Ra5tines pateikt4 pretendentg s4ra54 kolegijos padaliniai Ra5tinei teikia Siuos

dokumentus:
12,1' Kolegijos studijq skyrius - patvirtintq paLymq apie dviejq paskutiniojo semestro

studento studijq rezultatus;
l2'2. Studento studijq program4 kuruojanti katedra ir/ar kolegijos Studentq atstovybes

prezidentas, ar kito kolegijos padalinio vadovas - atsiliepim4 (-us) apie pretendento dalyvuri*4
kolegijos visuomenineje veikloje, mokslines veiklos rezultatus ar kitus akademinius laimejimus.



13. Kolegijos ra5tine, vadovaudamasi Siq Nuostatq 9 p. iSd€stytais kriterijais ir pagal 12 p.
pirteiktais dokumentais, teikia kandidatq Stipendijai gauti sqras4 kolegijos direktoriui iitaryUai.
Kartu pateikia papildomus dokumentus apie studentus, kuriems siiiloma skirti Stipendrla. Kolegijos
ta.ryba i5renka 1 (vienq) student4.

14. Kolegija uZtikrina Stipendijos tinkamE i5mokejim4 kiekvien4 m€nesi po 100 € (vien4
5imt4 eury) atrinktam studentui.

15. Jeigu studentas nutraukia studijas ar iSeina akademiniq atostogrl, paZeidineja Kolegijos
studentq etikos kodekso reikalavimus, veiklos reniltatai neatitinka Nuostaq 9 p. nurodytiims,
kolegijos fakulteto dekanas privalo informuoti apie tai Stipendijos steigejq, ir si[lo nutraukti
Stipendijos mokejimE.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Sie nuostatai isigalioja nuo 2015 m. rugsejo I d.
17. Nuostatai gali biiti keidiami ir papildomi keidiantis Lietuvos Respublikos lstarymams,

kitiems teises aktams, esant Kolegijos tarybos ar Stipendijos steigejo pasi[lymams.
18. Kolegija isipareigoja nuolat vie5inti Marijampoles kolegijos tarybos stipendiatq.


