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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI  

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Klaipėdos universiteto (toliau – Universitetas) stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja lėšų paskirstymą Universiteto studentų stipendijoms, stipendijų rūšis, stipendijų 

skyrimo sąlygas, stipendijų skyrimo ir mokėjimų tvarką.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. XII-2534 (TAR, 2016, Nr. 20555), 

82 straipsniu ir Klaipėdos universiteto Statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. spalio 

17 d. Nutarimu Nr. XI-2308 (Žin., 2010, Nr. 79-4057).  

3. Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarką reglamentuoja Socialinių stipendijų 

aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 (Žin., 2009, Nr. 158-7187).  

4. Nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos:  

4.1. doktoranto stipendija – trečiosios pakopos valstybės finansuojamos studijų vietos studento 

stipendija;  

4.2. lėšos stipendijoms – atitinkamų metų iš Universiteto ar kitų lėšų studentų stipendijoms 

skirtos lėšos;  

4.3.skatinamoji stipendija – pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų 

studentų stipendija už studijų rezultatus;  

4.4. studentas – asmuo, pasirašęs ir vykdantis studijų sutartį su Universitetu, įrašytas į studentų 

registrą, studijuojantis nustatyta tvarka registruotoje studijų programoje arba doktorantas;  

4.5. studijų stipendija – asmenims, priimtiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, iš 

valstybės biudžeto lėšų studijų laikotarpiui skiriama stipendija;  

4.6. socialinė stipendija – pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams 

Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų mokamos stipendijos;  

4.3. vienkartinė stipendija – Universiteto studentams skiriama vadovaujantis Universiteto 

nustatyta tvarka vienkartinė išmoka.  

5. Studentai skatinami už studijų rezultatus, mokslinės, meninės, sportinės ir/ar visuomeninės 

veiklos pasiekimus. Pasižymėjusiems studentams gali būti pareiškiama Rektoriaus ar dekano, studijų 

instituto direktoriaus (toliau – dekanas) padėka, skiriamos skatinamosios, vienkartinės ar vardinės 

stipendijos.  

6. Teisę į stipendiją turi kiekvienas Universiteto studentas, nepriklausomai nuo jo studijų 

finansavimo pobūdžio, ir atitinkantis Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkamoms stipendijoms 

gauti.  

II SKYRIUS 

STIPENDIJŲ LĖŠOS 

7. Stipendijų fondas gali būti sudaromas iš šių finansavimo šaltinių:  

7.1. Universitetui skirtų valstybės biudžeto asignavimų studijoms;  

7.2. Universiteto lėšų, gaunamų iš studentų mokesčių už studijas;  

7.3. kitų lėšų, Universitetui skirtų iš Lietuvos ir/ar užsienio šalių juridinių ir/ar fizinių asmenų.  

8. Stipendijų fondo lėšos gali būti skiriamos:  

8.1. pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentų skatinamosioms 

stipendijoms;  

8.2. pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentų vienkartinėms 

stipendijoms;  

8.3. trečiosios pakopos valstybės finansuojamų studijų vietų doktorantų stipendijoms.  
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9. Stipendijų fondas fakultetams paskirstomas proporcingai pagal juose studijuojančių studentų 

skaičių.  

10.Stipendijų fondo lėšas kiekvieniems metams pagal stipendijų rūšis tvirtina Universiteto taryba. 

Lėšos, gautos pagal sutartis su Universitetu iš Lietuvos ir/ar užsienio šalių juridinių ir/ar fizinių 

asmenų, naudojamos pagal sutartyse nustatytas sąlygas.  

11. Universiteto stipendijų lėšos gali būti perskirstytos Universiteto finansų ir ekonomikos 

departamentui suderinus su Studentų sąjunga ir gavus jos sutikimą.  

III SKYRIUS 

STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI 

12. Studentams gali būti mokamos socialinės, skatinamosios ir studijų stipendijos.  

13. Universiteto pirmosios ir antrosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentams skiriamų 

stipendijų rūšys ir dydžiai:  

13.1.  skatinamosios – 1,0; 2,0; 3,0 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI);  

13.2.  vienkartinės:  

13.2.1.  skiriamos rektoriaus – ne daugiau kaip 5 BSI;  

13.2.2.  skiriamos dekano – ne daugiau kaip 3 BSI;  

13.3.  Senato – 4 BSI;  

13.4.  Fakulteto, akademijos, instituto tarybos – 3,5 BSI.  

14. Doktorantų stipendijų dydžiai nustatomi vadovaujantis Nuostatų V skyriuje pateikta tvarka.  

IV SKYRIUS 

STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

15. Valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studijų vietų studentai, neturintys 

akademinių skolų, gali gauti ir socialines stipendijas.  
16. Socialines stipendijas Universiteto studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų 

fondas.  

17. Studentams, gaunantiems socialines stipendijas, gali būti skiriamos skatinamosios ir vardinės 

stipendijos.  

18. Skatinamosios stipendijos skiriamos semestrui pagal praėjusios sesijos studijų rezultatus. 

Studentų stipendijoms gauti sąrašai sudaromi studijų rezultatų svertinių vidurkių mažėjimo tvarka 

kiekvieno kurso kiekvienai studijų programai.  

19. Studento atitinkamo semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis (A) skaičiuojamas kiekvieno 

studijuoto per semestrą studijų dalyko apimtį kreditais (Ki) dauginant iš dalyko gauto įvertinimo balais 

(Bi), gautas studijų dalykų ir jų įvertinimų balais sandaugas sudedant ir padalinant iš per semestrą 

studijuotų kreditų sumos. Studijų rezultatų svertinis vidurkis apskaičiuojamas pagal šią formulę:  

𝐴 =
∑ (𝐾𝑖 × 𝐵𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

, 

čia A – studento atitinkamo semestro studijų rezultatų svertinis vidurkis;  

n – studento per semestrą studijuotų studijų dalykų, vertinamų balais, bendras skaičius; 

Ki – studento per semestrą studijuoto i-tojo studijų dalyko apimtis kreditais;  

Bi – studento per semestrą studijuoto i-tojo studijų dalyko įvertinimas balais;  

∑ – n narių suma.  

20. Skatinamosios stipendijos skiriamos dekano įsakymu. Skatinamųjų stipendijų skaičių kiekvieno 

kurso kiekvienai studijų programai nustato dekanas, pritariant fakulteto, akademijos, studijų instituto 

(toliau – fakultetas) Studentų atstovybei. Dekanas turi teisę pasilikti skatinamųjų stipendijų rezervą 

studentams, kuriems sesija atidėta dėl pateisinamų priežasčių.  



21. Skatinamosios stipendijos už rudens sesijos rezultatus skiriamos vasario–birželio mėnesiams, 

už pavasario sesijos rezultatus – rugsėjo–sausio mėnesiams. Stipendijos paskiriamos vasario ir liepos 

mėnesiais. Skatinamąją stipendiją gavusių studentų sąrašai skelbiami viešai.  

22. Senato stipendija kiekvieną semestrą gali būti skiriama:  

22.1.  kiekvieno fakulteto pirmosios pakopos vienam studentui, kurio studijų rezultatai buvo puikūs 

ir labai geri ne mažiau kaip keturis semestrus, kuris dalyvavo Universiteto mokslinėje, 

meninėje, sportinėje ir/ar visuomeninėje veikloje;  

22.2.  kiekvieno fakulteto antrosios pakopos 2–4 semestro vienam studentui, kuris įstojo aukštu 

konkursiniu balu, pasiekė puikių ir labai gerų studijų rezultatų, kuris dalyvavo Universiteto 

mokslinėje, meninėje, sportinėje ir/ar visuomeninėje veikloje.  

23.Senato stipendiją skiria Senatas. Atranka vykdoma fakultetuose dekano ir studentų atstovybės 

bendru sutarimu. Kandidatus Senato stipendijoms gauti Studentų reikalų skyriui teikia fakultetų 

dekanai per kiekvieno naujo semestro pirmąsias dvi savaites. Teikime nurodomi studento pasiekti 

studijų rezultatai (svertinis studijų rezultatų vidurkis, stojimo į antrąją studijų pakopą balas), 

mokslinės, meninės, sportinės ir/ar Universiteto visuomeninės veiklos pagrindimas. Kandidatus 

Senato stipendijoms gauti dekanų teikimu siūlo Rektorius.  

24. Fakulteto tarybos stipendija skiriama studentams, kurių studijų rezultatai buvo puikūs ir labai 

geri ne mažiau kaip tris semestrus, dalyvavo studentų mokslinėje, meninėje, sportinėje ir/ar 

Universiteto visuomeninėje veikloje. Stipendijų skaičių (ne mažiau kaip dvi) tvirtina ir jas skiria 

fakulteto taryba. Kandidatus stipendijoms siūlo dekanas pritarus katedrų vedėjams.  

25. Vienkartinės stipendijos skiriamos studentams už dalyvavimą studentų mokslinėje (moksliniai 

straipsniai, pranešimai konferencijose, dalyvavimas moksliniuose projektuose ir studentų mokslinės 

draugijos veikloje), meninėje (koncertai, konkursų laureatai), sportinėje (sporto klubo komandų 

atstovavimas, nacionalinių ir tarptautinių varžybų prizininkai) ir universitetinėje visuomeninėje 

veikloje, taip pat nelauktai susiklosčius laikinai sunkiai materialinei padėčiai. Per semestrą studentui 

gali būti skirta tik viena vienkartinė stipendija.  

26. Pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams pirmajame semestre skatinamoji 

stipendija neskiriama.  

27. Studentams, kurie studijuoja dvi studijų programas, stipendija gali būti mokama tik už 

nurodytos pirmosios studijų programos studijų rezultatus.  

28. Studentams, Rektoriaus įsakymu išvykusiems studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas pagal 

Erasmus+ judumo programą, mokamos skatinamosios stipendijos pagal paskutiniosios sesijos studijų 

rezultatus, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Studentams, užsienio aukštojoje mokykloje įvykdžiusiems 

visą patvirtintą semestro studijų planą, aukštesniame semestre tęsiamas skatinamosios stipendijos, kuri 

jiems buvo skirta iki išvykimo studijoms į užsienį, mokėjimas.  

29. Studentams, grįžusiems į studijas po laikino studijų nutraukimo, skatinamoji stipendija 

mokama pagal paskutinės sesijos iki laikino studijų nutraukimo studijų rezultatus.  

30. Rektoriaus vienkartinių stipendijų fondas naudojamas:  

30.1.  Senato stipendijų priedams;  

30.2.  rektoriaus skiriamoms vienkartinėms stipendijoms.  

31. Dekano vienkartinių stipendijų fondas naudojamas:  

31.1.  fakulteto tarybos stipendijų priedams;  

31.2.  dekano skiriamoms vienkartinėms stipendijoms.  

32. Ataskaitas apie paskirtas stipendijas fakultetų dekanai teikia rektoriui arba jo įgaliotam 

prorektoriui.  

V SKYRIUS 

TREČIOSIOS PAKOPOS STUDENTŲ STIPENDIJOS 

33. Valstybės finansuojamiems doktorantams, studijuojantiems nuolatinėse studijose, stipendijos 

skiriamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka iš lėšų, skirtų doktorantų stipendijoms.  



34.  Doktorantams, kurių atestacija doktorantūros komiteto sprendimu nukeliama neįvykdžius 

doktorantūros studijų programos dalies, doktorantūros komiteto sprendimu stipendijos mokėjimas gali 

būti laikinai sustabdomas ne ilgesniam nei 5 mėnesių laikotarpiui. Jei doktorantūros komitetas 

pakartotinės atestacijos metu doktorantą atestuoja, nesumokėta stipendijos dalis doktorantui išmokama 

ir stipendijos mokėjimas atnaujinamas. Stipendijos mokėjimas gali būti laikinai sustabdytas ir už 

akademinės etikos pažeidimus, kuriuos nustato universiteto akademinės etikos komitetas. Stipendija 

doktorantams laikinai sustabdoma Rektoriaus įsakymu.  

35. Už studijų rezultatus doktorantams iš sutaupytų doktorantų stipendijoms skirtų lėšų dalies 

kalendorinių metų pabaigoje doktorantūros komiteto siūlymu bei Rektoriaus įsakymu gali būti 

išmokama vienkartinė doktoranto stipendija ar jos dalis.  

36. Doktorantai vienu metu gali gauti doktoranto ir vardinę stipendijas.  

VI SKYRIUS 

KITOS STIPENDIJOS IR PASKOLOS 

37. Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Studijų stipendijas 

administruoja Valstybinis studijų fondas.  

38. Vardines ir kitas stipendijas gali skirti juridiniai ir/ar fiziniai asmenys, kurie nustato šių 

stipendijų skyrimo tvarką bei dydžius. Vardines stipendijas gaunantys studentai gali gauti ir 

Universiteto stipendijas.  

39. Užsienio lietuviai, studijuojantys Universitete, turi teisę gauti stipendiją iš lėšų, skiriamų 

Vyriausybės ir/ar Švietimo mokslo ministerijos nustatyta tvarka.  

40. Pirmosios, antrosios ir trečiosios (doktorantūros studijų) pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų 

studentai gali gauti valstybės remiamą paskolą. Valstybės remiamas paskolas administruoja 

Valstybinis studijų fondas. Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarką 

reglamentuoja Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo 

ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. 

nutarimu Nr. 480.  

VII SKYRIUS  

STIPENDIJŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS 

41. Stipendijų mokėjimas dekano įsakymu gali būti laikinai sustabdytas jei studentas:  

41.1.  neužsiregistravo studijoms pirmąją semestro savaitę;  

41.2.  nestudijuoja be pateisinamos priežasties ilgiau kaip vieną mėnesį;  

41.3.  įsiskolino bibliotekai.  

42. Padarius materialinės žalos Universitetui gali būti padaryti atitinkami išskaitymai iš 

stipendijos. Išskaitymai iš stipendijos atliekami rektoriaus įsakymu.  

43. Studentas turi teisę per mėnesį nuo sprendimo neskirti stipendijos, laikinai sustabdyti ar 

nutraukti jos mokėjimą priėmimo kreiptis į rektorių arba jo įgaliotą prorektorių.  

44. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:  

44.1.  išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;  

44.2.  rektoriaus arba dekano įsakymu skyrus drausminę nuobaudą. 

VIII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

45. Studentų sąjunga turi teisę teikti siūlymus dėl stipendijų fondų naudojimo ir gauti informaciją 

apie panaudotas lėšas.  

46. Nuostatus tvirtina, keičia ar papildo Senatas, gavęs Studentų sąjungos pritarimą.  

_______________________ 


