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PATVIRTINTA 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorės 
                                  2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 12 

 
 

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS 
APRAŠAS  

 
1. Kazimiero Simonavičiaus universiteto (toliau – KSU, Universitetas) stipendijų skyrimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja KSU studentams skiriamų stipendijų dydžius, skyrimo 

sąlygas ir tvarką. 

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Kazimiero Simonavičiaus Universiteto Statutu, Studijų 

nuostatais ir kitais Universiteto norminiais teisės aktais. 

3. Aprašas taikomas asmenims, studijas Universitete pradėjusiems nuo 2022-2023 mokslo metų ir 

vėliau. 

4. KSU studentai gali pretenduoti į 2 rūšių stipendijas: 

4.1 KSU skatinamoji stipendija, skiriama atsižvelgiant į studento ankstesnio studijų semestro 

studijų rezultatus, aktyvų dalyvavimą Universiteto veikloje bei visuomeninėje veikloje, kurios 

metu atstovaujama KSU vardui ir kitus kriterijus, kurie nurodyti šio Aprašo 13 punkte. KSU 

skatinamoji stipendija skiriama vieno vėliau sekančio semestro laikotarpiui. 

4.2 KSU pažangumo stipendija, skiriama visam studijų laikotarpiui, atsižvelgiant į būsimo 

studento konkursinį balą stojimo metu ir kitus kriterijus, kurie pateikiami šio Aprašo 16 - 18 

punktuose.  

5. KSU studentams skiriamos stipendijos dydis priklauso nuo studento tą laikotarpį, kuriam skiriama 

studijų stipendija, mokamos studijų kainos ir yra prilyginamas procentinei mokamos studijų 

kainos daliai. Skiriama stipendija gali būti tokių dydžių: 

5.1 80 proc. studijų kainos; 

5.2 50 proc. studijų kainos; 

5.3 20 proc. studijų kainos. 

 

I. ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ GAUTI KSU STIPENDIJĄ, ATRANKOS TVARKA  
 
6. Į KSU skatinamąją stipendiją gali pretenduoti asmenys, kurie studijuoja KSU visų studijų formų 

pirmosios pakopos studijų programų I - IV kursuose, vientisųjų studijų programų I - V kursuose 

ir antrosios pakopos studijų programų I - II kursuose. 
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7. Studentai, siekiantys gauti KSU skatinamąją stipendiją, numatytais terminais Universiteto 

Moodle sistemoje sukurtoje aplinkoje turi pateikti pretendavimo paraišką KSU skatinamajai 

stipendijai gauti.  

8. Studentai, siekiantys gauti KSU skatinamąją stipendiją, paraiškoje nurodo, kokioje KSU veikloje 

ar projektuose dalyvavo, aiškiai nurodo konkretų savo asmeninį indėlį plėtojant KSU veiklas ir 

aktyvų įsitraukimą įgyvendinant Universiteto iniciatyvas ir kt.  

9. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui yra sudaroma kandidatų konkursinė eilė KSU skatinamajai 

stipendijai gauti. Asmenų, siekiančių gauti KSU skatinamąją stipendiją, konkursinė eilė sudaroma 

vadovaujantis šiame Tvarkos apraše nustatytais vertinimo kriterijais.  

10. Kandidatų paraiškas KSU skatinamajai stipendijai gauti įvertina ir sprendimą dėl jų vietos 

konkursinėje eilėje priima Rektoriaus patvirtinta Komisija, sudaryta iš Universiteto akademinių 

padalinių vadovų, Studijų skyriaus vadovo, Studentų atstovybės atstovo ir Universiteto socialinių 

partnerių atstovo. Komisijos sudėtis tvirtinama Rektoriaus įsakymu. 

11. Pranešimas apie Komisjos sprendimą skirti arba neskirti KSU skatinamąją stipendiją studenui 

išsiunčiamas pretendavimo į KSU skatinamąją stipendiją paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu.  

12. Studentai, kuriems skiriama KSU skatinamoji stipendija, per 10 darbo dienų nuo Komisijos 

sprendimo išsiuntimo turi pateikti prašymą dėl KSU skatinamosios stipendijos pervedimo. 

Prašymo nepateikus per nurodytą laikotarpį, sprendimas skirti KSU skatinamąją stipendiją 

anuliuojamas. 

13. Studentai gali pretenduoti į Aprašo 5 punkte numatytų dydžių KSU skatinamąją stipendiją, jei 

atitinka žemiau pateiktus kriterijus.  

KSU 
skatinamosios 

stipendijos 
dydis 

Pretendavimo į 
KSU 

skatinamąją 
stipendiją 
minimalūs 

reikalavimai 

Atrankos kriterijai 

80 proc. 
ateinančio 

studijų 
semestro 

studijų kainos 

Asmuo atitinka 
pirmą ir antrą 
kriterijų ir ne 
mažiau nei 4 
kitus kriterijus. 

1. Neturi akademinių ir finansinių įsiskolininimų; 
2. Per paskutinį studijų semestrą jų gautų studijų dalykų 

įvertinimų svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 8,5 balo; 
3. Aktyviai dalyvauja KSU studentų atstovybės ir/arba 

Studentų mokslinės draugijos veikloje (organizuoja ir 
įgyvendina renginius, iniciatyvas); 

4. Dalyvauja visuomeninėje ir/ar su studijomis susijusioje 
savanoriškoje veikloje; 

5. Turi pasiekę reikšmingų mokslo veiklos rezultatų; 
6. Atstovauja KSU tarptautiniuose projektuose, mokslinėse 

konferencijose, konkursuose, parodose ir kt.; 
7. Atstovauja KSU sportinėse, kultūrinėse veiklos srityse; 
8. Reprezentuoja KSU vardą, vykdo sklaidą apie KSU 

mokyklų bendruomenėms, mokiniams, kitų aukštųjų 

50 proc. 
ateinančio 

studijų 
semestro 

studijų kainos 

Asmuo atitinka 
pirmą ir antrą 
kriterijų ir ne 
mažiau nei 3 
kitus kriterijus. 

20 proc. 
ateinančio 

studijų 

Asmuo atitinka 
pirmą ir antrą 
kriterijų ir ne 
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semestro 
studijų kainos 

mažiau nei 2 
kitus kriterijus. 

mokyklų studentams, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms; 

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

 

14. Į KSU pažangumo stipendiją gali pretenduoti asmenys, kurie: 

14.1  stoja į visų studijų formų pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programų pirmą kursą 

Bendruoju priėmimu (LAMA BPO); 

14.2  stoja į visų studijų formų pirmosios pakopos, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų 

pirmą arba aukštesnį kursą KSU tiesioginiu priėmimu; 

15. Stojantieji, atitinkantys Aprašo 16 – 18 punktuose nurodytus KSU pažangumo stipendijos 

skyrimo kriterijus, apie Priėmimo komisijos sprendimą dėl kvietimo studijuoti Universitete ir 

galimybę gauti KSU pažangumo stipendiją, yra informuojami elektroniniu paštu, nurodytu 

stojančiojo pateikto stojimo prašymo formoje. Asmuo, norintis studijuoti su skiriama KSU 

pažangumo stipendija, turi numatytais terminais pasirašyti Preliminariąją studijų sutartį arba 

Studijų sutartį. 

16. Asmenys, nuo 2022-2023 m.m. stojantys į KSU pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų 

programas, pretenduoti į Aprašo 5.1 punkte numatyto dydžio KSU pažangumo stipendiją gali, 

jei jų konkursinis balas, apskaičiuotas pagal stojimo metais galiojantį Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be 

pridėtų papildomų balų yra ne mažesnis nei 9 balai; 

17. Asmenys, nuo 2022-2023 m.m. stojantys į KSU antrosios pakopos studijų programas, 

pretenduoti į Aprašo 5.1 punkte numatyto dydžio KSU pažangumo stipendiją gali, jei jų 

ankstesnės studijos, suteikiančios teisę studijuoti KSU antrosios pakopos studijų programoje, 

baigtos Cum Laude arba Magna Cum Laude diplomu. 

18. Asmenų, nuo 2022-2023 m. m. stojančių į pirmą ar aukštesnį studijų kursą ir siekiančių gauti 

KSU pažangumo stipendiją, atrankos kriterijai: 

KSU 
pažangumo 
stipendijos 

dydis 

Pretendavimo 
į KSU 

pažangumo 
stipendiją 
minimalūs 

reikalavimai 

Atrankos kriterijai 

80 proc. viso 
studijų 

laikotarpio 
studijų kainos 

Asmuo 
atitinka pirmą 
arba antrą 
kriterijų 

1. Stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal stojimo 
metais galiojantį Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos 
aprašą, be pridėtų papildomų balų yra ne mažesnis nei 9 balai;  
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2. Ankstesnės asmens studijos, suteikiančios teisę studijuoti 
KSU antrosios pakopos studijų programoje, yra baigtos Cum 
Laude arba Magna Cum Laude diplomu. 

 
 

II. KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO STIPENDIJŲ SKYRIMAS IR 
ADMINISTRAVIMAS 

 
19. KSU stipendijos skiriamos Universiteto Rektoriaus įsakymu. 

20. Asmenys, kuriems suteikiama KSU pažangumo stipendija, kad ją išlaikytų ir vėlesniais studijų 

semestrais, įsipareigoja vykdyti šias sąlygas: 

20.1. neturėti akademinių ir finansinių įsiskolininimų;  

20.2. kiekvieną semestrą baigti ne žemesniu nei 9 balų studijų dalykų įvertinimų svertiniu 

vidurkiu. 

21.  Studentas, gavęs KSU pažangumo stipendiją, tačiau studijų metu nevykdantis šios tvarkos 20 

punkte išvardintų KSU pažangumo stipendijos skyrimo sąlygų, netenka KSU pažangumo 

stipendijos ir už likusį studijų laikotarpį moka Studijų sutartyje nustatytą studijų kainą.  
22.  Studentui vienu metu gali būti skiriama tik vieno tipo stipendija, todėl tuo laikotarpiu, kuomet 

yra gaunama KSU pažangumo stipendija, papildomai į KSU skatinamąją stipendiją pretenduoti 

nėra galima. 
23.  Teisę į KSU pažangumo stipendiją praradęs studentas vėlesniu studijų laikotarpiu gali 

pretenduoti į KSU skatinamąją stipendiją. 
24.  KSU skatinamoji stipendija yra skiriama vienam studijų semestrui.  
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Konkursas pretendavimui į KSU pažangumo stipendiją skelbiamas Universiteto Rektoriaus 

įsakymu. 

26. Visais KSU stipendijų skyrimo tvarkos apraše nenumatytais atvejais sprendimus dėl KSU 

stipendijos skyrimo KSU studijų stipendijų skyrimo ir priežiūros komisijos teikimu priima KSU 

Rektorius. 

27. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, kurie 

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

KSU studijų tvarką reglamentuojantiems teisės aktams. 

28. Tvarkos aprašas tvirtinamas Rektoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 


