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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA 

STIPENDIJŲ NUOSTATAI 

 

1. Socialinių mokslų kolegijos (toliau – SMK, Kolegija) stipendijų skyrimo nuostatai (toliau –

Nuostatai) reglamentuoja SMK studentams skriaimų stipendijų rūšis, dydžius, taikymo tvarką ir sąlygas, 

nustato stipendijų skyrimo ir priežiūros tvarką. 

2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Socialinių mokslų kolegijos Statutu, Studijų reglamentu 

ir kitais Kolegijos norminiais teisės aktais. 

3. SMK stipendijos gali būti skiriamos Kolegijos direktoriaus nurodymu paskelbus konkursą.  

4. SMK stipendijos gali būti skiriamos asmenims, atsižvelgiant į jų konkursinį balą stojimo metu, 

jų studijų rezultatus studijų metu, paskaitų lankomumą, aktyvų dalyvavimą Kolegijos veikloje bei 

visuomeninėje veikloje, kurios metu atstovaujamas SMK vardas, taip pat už demonstruojamą aukštą 

motyvaciją ir kitus kriterijus, kurie pateikiami šių Nuostatų I-ame ir II-ame skyriuose.  

5. Stipendijų skyrimo tvarką tvirtina Kolegijos direktorius.  

6. Šie Nuostatai taikomi asmenims, stojantiems į Kolegiją nuo 2022-2023 m.m., taip pat II ir III 

kursų studentams. Stipendija pagal tvarką skiriama nepriklausomai nuo studijų formos.  

7. SMK stipendijų rūšys: 

7.1. Pažangumo stipendijas. 

7.2. Skatinamoji stipendija.  

 

I. ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI PAŽANGUMO STIPENDIJĄ, ATRANKOS 

NUOSTATAI 

 

8. Į SMK pažangumą stipendiją gali pretenduoti būsimi SMK studentai, kurių konkursinis balas:  

8.1. ne žemesnis nei 7,5 balo, stojant į visas studijų kryptis, išskyrus menų studijų kryptį; 

8.2. ne žemesnis nei 9,5 balo, stojant į menų krypties studijų programas (Video kūryba ir medijos; 

Dizainas). 

9. Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas, remiantis SMK priėmimo taisyklėmis. Tačiau, 

skiriant pažangumo stipendiją, motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas į konkursinį balą nėra 

įskaičiuojamas.  

10. Pažangumo stipendijos vertė – 80 proc. metinės studijų kainos.  

11. Pažangumo stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, jei studentas išlaiko aukštą 

pažangumo rodiklį ir jo kiekvieno semestro studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis nei 9.  



12. Pažangumo stipendijos skyrimas įforminamas priedu prie studijų sutarties, kuris gali būti 

anuliuojamas, jei studentas neišlaiko 10-ame punkte aprašytos sąlygos.  

13. Prašymai dėl pažangumo stipendijos skyrimo priimami el. būdu. 

14. Pažangumo stipendijų skaičių nustato SMK direktorius.  

 

II. ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI SKATINAMĄJĄ STIPENDIJĄ, ATRANKOS 

NUOSTATAI 

 

15. Skatinamosios stipendijos dydžiai: 

16. 20 proc. vieno semestro studijų kainos. 

17. 50 proc. vieno semestro studijų kainos. 

18. 80 proc. vieno semestro studijų kainos. 

19. Į SMK skatinamąją stipendiją gali pretenduoti asmenys, kurie: 

20. Stoja į I kursą Bendruoju priėmimu (LAMA BPO) arba SMK atskiruoju priėmimu tiek į 

nuolatinės formos, tiek į nuolatinės formos sesijinio būdo studijas. 

21. Studijuoja SMK nuolatine forma arba nuolatine forma sesijiniu būdu II arba III kurse. 

22. Skatinamoji stipendija yra skiriama vienam semestrui.  

23. Stipendijos skyrimo konkursas organizuojamas kartą per semestrą. Jis skelbiamas SMK 

administruojamuose socialiniuose tinkluose, studentų el. pašto adresais, priėmimo komisijos darbo 

metu.  

24. Stojantysis ar jau studijuojantis SMK ir siekiantis gauti SMK skatinamąją stipendiją, 

numatytais terminais turi pateikti motyvacinę anketą SMK skatinamajai stipendijai gauti. Anketa 

teikiama internetinėje erdvėje pagal galiojančią nuorodą.  

25. Stojantieji ar studentai, siekiantys gauti SMK skatinamąją stipendiją, paraiškoje nurodo, 

kokioje SMK veikloje ar projektuose dalyvavo, aiškiai nurodo konkretų savo asmeninį indėlį plėtojant 

SMK veiklas ir aktyvų įsitraukimą įgyvendinant Kolegijos iniciatyvas ir kt.  

26. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, sudaroma kandidatų konkursinė eilė SMK 

skatinamajai stipendijai gauti. Asmenų, siekiančių gauti SMK skatinamąją stipendiją, konkursinė eilė 

sudaroma vadovaujantis šiame Tvarkos apraše nustatytais vertinimo kriterijais.  

27. Kandidatų paraiškas pagal konkursinę eilę SMK skatinamajai stipendijai gauti įvertina 

direktoriaus sudaryta komisija, kuri susideda iš studijų programų vadovų, studijų procesų 

administratorių, studentų veiklą koordinuojančių darbuotojų, Studentų atstovybės atstovo, filialo vadovo 

ir direktoriaus. Komisija nėra sudaroma atskiru direktoriaus įsakymu. 

28. Pranešimas apie sprendimą skirti arba neskirti SMK skatinamąją stipendiją siunčiamas 

elektroniniu paštu, nurodytu motyvacinėje anketoje. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas juridinės 

galios neturi ir SMK neprisiima atsakomybės dėl to, ar pranešimas pasieks adresatą. 

29. Studentai, kuriems skiriama SMK skatinamoji stipendija, privalo nurodytais terminais 

sudaryti papildomą susitarimą dėl skatinamosios stipendijos skyrimo. Papildomo susitarimo dėl 

skatinamosios stipendijos skyrimo nesudarius per nurodytą laikotarpį, sprendimas skirti SMK 

skatinamąją stipendiją anuliuojamas. 



30. Asmenys, pretenduojantys gauti skatinamąją stipendiją, turi atitikti šiuos kriterijus: 

30.1. Studentai, studijuojantys II ar III kursuose, pretenduoti į Aprašo 15-ame punkte numatytų 

dydžių skatinamąją stipendiją gali, jei atitinka žemiau pateiktus kriterijus: 

30.1.1. neturi akademinių ir finansinių įsiskolininimų; 

30.1.2. per paskutinį studijų semestrą turi sukaupę ne mažesnį nei 8,5 balo vidurkį; 

30.1.3. aktyviai dalyvauja SMK studentų atstovybės veikloje (organizuoja ir įgyvendina 

renginius, iniciatyvas);  

30.1.4. dalyvauja visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje; 

30.1.5. turi pasiekę taikomosios mokslo ir/ar meno veiklos rezultatų; 

30.1.6. atstovauja SMK tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, konkursuose, 

parodose ir kt.; 

30.1.7. atstovauja SMK sportinėse, kultūrinėse veiklos srityse; 

30.1.8. reprezentuoja SMK vardą, vykdo sklaidą apie SMK mokyklų bendruomenėms, 

mokiniams, jaunimo ir su jaunimo dirbančioms organizacijoms;  

30.1.9. aktyviai įsitraukia į akademinių grupių seniūnių ir/ar mentorių veiklą.  

30.2. I kurso studentai (stojantys į SMK 2022-2023 m.m. rudenį) pretenduoti į Aprašo 15-asme 

punkte numatytų dydžių skatinamąją stipendiją gali, jei atitinka žemiau pateiktus kriterijus: 

30.2.1. turi sukaupę ne mažesnį nei 4,5 konkursinį balą; 

30.2.2. yra olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų dalyvis ir nugalėtojas; 

30.2.3. aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje; 

30.2.4. aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose (savanorystė, mokymai, stažuotės, mainų 

programos); 

30.2.5. aktyviai dalyvauja SMK projektinėje veikloje, renginiuose ir/ar iniciatyvose.  

31. Stojančiųjų konkursinis balas skaičiuojamas, remiantis SMK priėmimo taisyklėmis. Tačiau, 

skiriant pažangumo stipendiją, motyvacijos ir pasirengimo studijuoti įvertinimas į konkursinį balą nėra 

įskaičiuojamas.  

32. Asmenų, stojančių į pirmą kursą ir siekiančių gauti SMK skatinamąją stipendiją, atrankos 

kriterijai: 

Skatinamosios 

stipendijos 

dydis 

Atrankos kriterijai  

80 % 

1. Stojamasis konkursinis balas ne mažesnis nei 4,5 balo;  

2. Mokydamiesi vidurinio ugdymo mokykloje dalyvavo tarptautinėse ir 

nacionalinėse olimpiadose, konkursuose ir užėmė prizinę vietą; 

3. Yra sportinių varžybų dalyvis ir prizinės vietos laimėtojas; 

4. Turi laimėjimų ir apdovanojimų už kultūrinės veiklos rezultatus 

(meno parodos, skaitovų konkursai, šokių konkursai, teatrinio 

meistriškumo veiklos ir pan.). 

5. Dalyvavo verslumo konkursuose ir laimėjo prizines vietas. 

6. Dalyvavo tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje ir kitoje 

visuomeninėje veikloje. 

7. Dalyvavo projektuose, mokymuose ir turi faktą įrodančius 

pažymėjimus. 

Skiriama 

stipendija, kai 

asmuo atitinka 

pirmą kriterijų ir 

ne mažiau nei 5 

kitus kriterijus 



50 % 

1. Stojamasis konkursinis balas ne mažesnis nei 4,5 balo;  

2. Mokydamiesi vidurinio ugdymo mokykloje dalyvavo tarptautinėse ir 

nacionalinėse olimpiadose, konkursuose ir užėmė prizinę vietą; 

3. Yra sportinių varžybų dalyvis ir prizinės vietos laimėtojas; 

4. Turi laimėjimų ir apdovanojimų už kultūrinės veiklos rezultatus 

(meno parodos, skaitovų konkursai, šokių konkursai, teatrinio 

meistriškumo veiklos ir pan.). 

5. Dalyvavo verslumo konkursuose ir laimėjo prizines vietas. 

6. Dalyvavo tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje ir kitoje 

visuomeninėje veikloje. 

7. Dalyvavo projektuose, mokymuose ir turi faktą įrodančius 

pažymėjimus. 

Skiriama 

stipendija, kai 

asmuo atitinka 

pirmą kriterijų ir 

ne mažiau nei 3 

kitus kriterijus 

20 % 

1. Stojamasis konkursinis balas ne mažesnis nei 4,5 balo;  

2. Mokydamiesi vidurinio ugdymo mokykloje dalyvavo tarptautinėse ir 

nacionalinėse olimpiadose, konkursuose ir užėmė prizinę vietą; 

3. Yra sportinių varžybų dalyvis ir prizinės vietos laimėtojas; 

4. Turi laimėjimų ir apdovanojimų už kultūrinės veiklos rezultatus 

(meno parodos, skaitovų konkursai, šokių konkursai, teatrinio 

meistriškumo veiklos ir pan.). 

5. Dalyvavo verslumo konkursuose ir laimėjo prizines vietas. 

6. Dalyvavo tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje ir kitoje 

visuomeninėje veikloje. 

7. Dalyvavo projektuose, mokymuose ir turi faktą įrodančius 

pažymėjimus. 

Skiriama 

stipendija, kai 

asmuo atitinka 

pirmą kriterijų ir 

ne mažiau nei 2 

kitus kriterijus 

 

33. Asmenų, studijuojančių SMK II ar III kurse ir siekiančių gauti SMK skatinamąją 

stipendiją, atrankos kriterijai: 

 

Skatinamosios 

stipendijos 

dydis 

Atrankos kriterijai  

80 % 

1. Neturi akademinių ir finansinių įsiskolininimų; 

2. Per paskutinį studijų semestrą turi sukaupę ne mažesnį nei 8,5 balo 

vidurkį; 

3. Aktyviai dalyvauja SMK studentų atstovybės veikloje (organizuoja 

ir įgyvendina renginius, iniciatyvas);  

4. Dalyvauja visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje tiek 

inicijuojamoje SMK, tiek už Kolegijos ribų; 

5. Turi pasiekę taikomosios mokslo ir/ar meno veiklos rezultatų; 

6. Atstovauja SMK tarptautiniuose projektuose, mokslinėse 

konferencijose, konkursuose, parodose, stažuotėse ir kt.; 

7. Atstovauja SMK sportinėse, kultūrinėse veiklos srityse; 

8. Reprezentuoja SMK vardą, vykdo sklaidą apie SMK mokyklų 

bendruomenėms, mokiniams, jaunimo ir su jaunimo dirbančioms 

organizacijoms;  

9. Aktyviai įsitraukia į akademinių grupių seniūnių ir/ar mentorių veiklą. 

Skiriama 

stipendija, kai 

asmuo atitinka 

pirmą kriterijų ir 

ne mažiau nei 5 

kitus kriterijus 

50 % 

1. Neturi akademinių ir finansinių įsiskolininimų; 

2. Per paskutinį studijų semestrą turi sukaupę ne mažesnį nei 8,5 balo 

vidurkį; 

Skiriama 

stipendija, kai 

asmuo atitinka 

pirmą kriterijų ir 



3. Aktyviai dalyvauja SMK studentų atstovybės veikloje (organizuoja 

ir įgyvendina renginius, iniciatyvas);  

4. Dalyvauja visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje tiek 

inicijuojamoje SMK, tiek už Kolegijos ribų; 

5. Turi pasiekę taikomosios mokslo ir/ar meno veiklos rezultatų; 

6. Atstovauja SMK tarptautiniuose projektuose, mokslinėse 

konferencijose, konkursuose, parodose, stažuotėse ir kt.; 

7. Atstovauja SMK sportinėse, kultūrinėse veiklos srityse; 

8. Reprezentuoja SMK vardą, vykdo sklaidą apie SMK mokyklų 

bendruomenėms, mokiniams, jaunimo ir su jaunimo dirbančioms 

organizacijoms;  

9. Aktyviai įsitraukia į akademinių grupių seniūnių ir/ar mentorių 

veiklą.  

ne mažiau nei 3 

kitus kriterijus 

20 % 

1. Neturi akademinių ir finansinių įsiskolininimų; 

2. Per paskutinį studijų semestrą turi sukaupę ne mažesnį nei 8,5 balo 

vidurkį; 

3. Aktyviai dalyvauja SMK studentų atstovybės veikloje (organizuoja 

ir įgyvendina renginius, iniciatyvas);  

4. Dalyvauja visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje tiek 

inicijuojamoje SMK, tiek už Kolegijos ribų; 

5. Turi pasiekę taikomosios mokslo ir/ar meno veiklos rezultatų; 

6. Atstovauja SMK tarptautiniuose projektuose, mokslinėse 

konferencijose, konkursuose, parodose, stažuotėse ir kt.; 

7. Atstovauja SMK sportinėse, kultūrinėse veiklos srityse; 

8. Reprezentuoja SMK vardą, vykdo sklaidą apie SMK mokyklų 

bendruomenėms, mokiniams, jaunimo ir su jaunimo dirbančioms 

organizacijoms;  

9. Aktyviai įsitraukia į akademinių grupių seniūnių ir/ar mentorių veiklą. 

Skiriama 

stipendija, kai 

asmuo atitinka 

pirmą kriterijų ir 

ne mažiau nei 2 

kitus kriterijus 

 

III. SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR 

ADMINISTRAVIMAS 

 

34. SMK stipendijos skiriamos asmenims Kolegijos direktoriaus įsakymu. 

35. Asmenys, kuriems buvo skatinamoji stipendija, įsipareigoja vykdyti šias sąlygas: 

35.1. Studijų metu SMK stropiai mokytis ir siekti ne mažesnio nei 8,5 semestro vidurkio; 

35.2. Paskaitas, praktinius užsiėmimus lankyti ne mažesniu nei 80 proc. aktyvumu; 

35.3. Neturėti akademinių ir finansinių įsiskolininimų;  

35.4. Aktyviai dalyvauti tiek SMK inicijuojamoje visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje, tiek 

už SMK ribų; 

35.5. Reprezentuoti SMK vardą mokyklų bendruomenėms, mokiniams, jaunimo ir su jaunimo 

dirbančioms organizacijoms; 

35.6. Dalyvauti atžalinių įmonių (spin-off’ų), kitų padalinių veikloje, atlikti juose praktiką.  

36. Asmenys, kuriems buvo skirta pažangumo stipendija, įsipareigoja tenkinta šių Nuostatų 11-

ame punkte aprašytą sąlygą.  



37. Studentas, gavęs stipendiją, tačiau studijų metu nevykdantis šio Susitarimo 29-ame ir 30-ame 

punktuose išvardintų SMK stipendijų skyrimo sąlygų, netenka SMK stipendijos ir moka likusią mokėtiną 

Kolegijos nustatytą studijų kainą, įtvirtintą Studijų sutartyje.  
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Konkursą SMK stipendijai gauti skelbia Kolegijos direktorius. 

39. Visais SMK stipendijos skyrimo ir administravimo tvarkos apraše nenumatytais atvejais, 

sprendimus dėl SMK stipendijos skyrimo priima Kolegijos direktorius. 

40. Šie nuostatai gali būti keičiami pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, kurie nustato 

aukštųjų mokyklų finansavimo sąlygas, priėmimo į studijas tvarką, taip pat pasikeitus SMK studijų 

tvarką reglamentuojantiems teisės aktams. 

41. Nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo jų patvirtinimo Direktoriaus 

įsakymu dienos ir galioja 2022-2023 m.m.  

 


