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PANEVĖŽIO KOLEGIJA 

PARAMOS STUDENTAMS  

TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio kolegijos paramos studentams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja paramos teikimo Panevėžio kolegijos (toliau – Kolegijos) studentams tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 

2012, Nr. 53-2639), Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo 

tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 158-7187), Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų 

studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 64-2569), Už 

studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu“, (Žin., 2010, Nr. 125-6426), Valstybės 

paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos 

aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 152-

6859; 2010, Nr. 87-4614), Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 92-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-

4380), Panevėžio kolegijos statutu (Žin., 2012, Nr. 83-4380), Kolegijos studijų reglamentu, kitais 

Lietuvos Respublikos ir Kolegijos vidaus teisės aktais. 

3. Kolegijos studentams teikiama akademinė, karjeros planavimo,  finansinė ir kita parama . 

 

II. AKADEMINĖ PARAMA 

 

4. Kolegijos studentams akademinę paramą teikia dalyko dėstytojai, katedros, kolegijos 

studijų ir karjeros centras, tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius, biblioteka, praktinio mokymo 

vadovai. 

5. Dalyko dėstytojai parengia ir virtualioje mokymosi aplinkoje talpina paskaitų tezes, 

praktines užduotis, savikontrolės testus, konsultuoja studijuojamų dalykų klausimais. 

6. Katedra viešai skelbia kiekvieno dėstytojo konsultavimo valandas ir elektroninio pašto, 

kuriuo konsultuoja dėstytojas, adresą, konsultuoja ir pataria studentams dėl studijų proceso 

organizavimo tvarkos, skatinamųjų stipendijų skyrimo, akademinių atostogų suteikimo klausimais. 

7. Studijų ir karjeros centras konsultuoja ir pataria studentams dėl studijų proceso 

organizavimo tvarkos kolegijoje, konsultuoja studentus apie laisvai pasirenkamųjų dalykų rinkimosi 

galimybę, konsultuoja būsimus studentus priėmimo į Kolegiją klausimais. 

8. Tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyrius konsultuoja studentus apie galimybes dalyvauti 

ERASMUS mainų judumo programoje, parengia dokumentus, reikalingus mainų studijoms užsienio 

aukštosiose mokyklose. 

9. Kolegijos biblioteka, siekdama tenkinti studento poreikius aktyviai dalyvauja studijų 

procese, užtikrinant prieigą prie mokslinės informacijos išteklių, teikia pagalbą studentams 

pasirenkant informacijos paieškos strategiją. 

10. Praktinio mokymo vadovai konsultuoja ir pataria studentams dėl praktinio mokymo 

organizavimo tvarkos, tarpininkauja surandant praktikos atlikimo vietas ir bendraujant su 

tiesioginiais praktikos vadovais. 
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III. KARJEROS PLANAVIMO PARAMA 

 

11. Kolegijos studentams karjeros planavimo paramą teikia studijų ir karjeros centras. 

12.  Studijų ir karjeros centras konsultuoja studentus, moksleivius asmeninės karjeros 

valdymo klausimais, padeda studentams įsivertinti savo galimybes ieškant darbo. 

13.  Studijų ir karjeros centras organizuoja studentams susitikimus su įmonių, organizacijų 

atstovais. 

14. Studijų ir karjeros centras rengia karjeros muges, karjeros dienas, karjeros akademiją, 

diskusijas, seminarus ir konferencijas asmeninės karjeros valdymo klausimais. 
15.  Studijų ir karjeros centras plėtoja glaudžius ryšius su įmonėmis ir organizacijomis, 

 informuoja jas apie rengiamus specialistus. 
16. Studijų ir karjeros centras leidžia informacinius, edukacinius, reklaminius leidinius. 

Rengia ir vykdo projektus, susijusius su studentų įsitvirtinimu darbo rinkoje. 

 

IV. FINANSINĖ PARAMA 

 

17. Kolegijos studentams gali būti skiriama finansinė parama:  

17.1. Valstybės finansuojamose vietose nuolatinėje studijų formoje studijuojantiems 

studentams gali būti skiriamos: 

17.1.1. Skatinamosios stipendijos; 

17.1.2. Stipendijos vykstantiems pagal ERASMUS mainų programą į užsienio aukštąsias 

mokyklas; 

17.1.3. Vienkartinės stipendijos šio Aprašo 25 ir 26 punktuose numatytais atvejais; 

17.1.4. Valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms; 

17.1.5. Socialinės stipendijos; 

17.1.6. Išmokos  neįgaliesiems. 

17.2. Studentams, studijuojantiems  nuolatinėje studijų formoje savo lėšomis gali būti 

skiriamos: 

17.2.1. Už studijas sumokėtos kainos kompensacijos studentams, pasiekusiems geriausių 

studijų rezultatų; 

17.2.2. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti; 

17.2.3. Valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms; 

17.2.4. Socialinės stipendijos; 

17.2.5. Išmokos  neįgaliesiems; 

17.2.6. Kompensuojama dalis studijų kainos Kolegijos lėšomis; 

17.3. Valstybės finansuojamose vietose ištęstinėje studijų formoje studijuojantiems 

studentams gali būti skiriamos: 

17.3.1. Valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms; 

17.3.2. Socialinės stipendijos; 

17.3.3. Išmokos  neįgaliesiems. 

17.4. Studentams, studijuojantiems  ištęstinėje studijų formoje savo lėšomis gali būti 

skiriamos: 

17.4.1. Už studijas sumokėtos kainos kompensacijos studentams, pasiekusiems geriausių 

studijų rezultatų; 

17.4.2. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti; 

17.4.3. Valstybės remiamos paskolos gyvenimo išlaidoms; 

17.4.4. Socialinės stipendijos; 

17.4.5. Išmokos  neįgaliesiems; 

17.4.6. Kompensuojama dalis studijų kainos Kolegijos lėšomis. 

18. Studentų  skatinimas, lengvatų suteikimas ir rėmimas turi būti suderintas su katedros 

vedėju, išskyrus tuos atvejus, kai parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais. 



19. Kiekvienais finansiniais metais  Kolegija metinio biudžeto plane numato tikslinių  lėšų 

dalį, tokiu būdu sudarydama studentų paramos  ir stipendijų fondus, taip pat skiria kitas, savo 

turimas ar iš kitų finansinių šaltinių gaunamas lėšas, kurių pagalba yra realizuojama šiame Apraše 

numatyta studentų skatinimo, lengvatų suteikimo ir rėmimo sistema. 

20. Studentai gali gauti kelias finansinės paramos rūšis vienu metu, neatsižvelgiant į 

išmokamos paramos dydį. 

21. Už gerus mokymosi rezultatus studentai  yra skatinami paskiriant jiems skatinamąsias 

stipendijas, kurios skiriamos ir mokamos vadovaujantis kolegijos Stipendijų skyrimo nuostatais.  

22. Studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas pagal studijų 

mainų programas, konkurso tvarka skiriamos mainų programų stipendijos, vadovaujantis  Kolegijos  

ERASMUS mainų programos taisyklėmis. 

23. Studentams  už pasiekimus mokslinėje, meninėje,  kūrybinėje, sportinėje srityse ir (ar)  

aktyvų dalyvavimą visuomeninėje kolegijos veikloje skiriamos vienkartinės stipendijos. Stipendijos 

skiriamos ir mokamos vadovaujantis Stipendijų skyrimo nuostatais. 

24. Kolegija, vadovaujantis Stipendijų skyrimo nuostatais,  gali skirti papildomas 

vienkartines stipendijas studentams: 

24.1. Vieno iš tėvų (globėjų) netekties atveju, skiriama pateikus šiuos dokumentus: 

24.1.1. Prašymą, kuris pateikiamas ne vėliau kaip 3 mėnesiai po vieno iš tėvų (globėjų) 

mirties datos; 

24.1.2. Tėvų (globėjų) mirties liudijimo kopiją; 

24.1.3. Studento gimimo liudijimo kopiją. 

24.2. Įvykus nelaimei ir (ar)  pasikeitus socialinei šeimos padėčiai, skiriama pateikus šiuos 

dokumentus: 

24.2.1. Šeimos sudėties pažymą; 

24.2.2. Dokumentus apie šeimos narių gaunamas pajamas; 

24.2.3. Kitus dokumentus, turinčius įtaką stipendijos skyrimui. 

24.3. Kitais  Stipendijų skyrimo nuostatuose nenumatytais atvejais, skiriama vadovaujantis 

motyvuotu studentų prašymu, tarpininkaujant katedrų vedėjams.  

25. Studentams už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) 

aktyvų dalyvavimą visuomeninėje kolegijos veikloje gali būti skiriamos mokestinės lengvatos: 

25.1. Studentams, neturintiems akademinių skolų, gali būti skiriama mokesčio už studijas 

lengvata; 

25.2. Studentams, gyvenantiems bendrabutyje, gali būti sumažintas apgyvendinimo 

bendrabutyje mokestis vadovaujantis Panevėžio kolegijos bendrabučio taisyklėmis; 

25.3. Mokestinės lengvatos yra skiriamos vadovaujantis motyvuotais katedrų vedėjų  arba 

Studentų atstovybės prezidento prašymais. 

26. Studentai gali pretenduoti ir gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, 

kurios yra administruojamos vadovaujantis „Paskolų teikimo studentams nuostatais“ (Žin., 

2009, Nr. 102-4278). 

27. Valstybinis studijų fondas studentams konkurso būdu teikia: 

27.1. Valstybės remiamas paskolas studijų kainai kompensuoti; 

27.2. Valstybės paskolas studijų įmokai mokėti; 

27.3. Paskolas pragyvenimo išlaidas; 

27.4. Paskolas dalinėms studijoms užsienyje. 

28. Studentai gali pretenduoti ir gauti socialinę stipendiją, kuri yra administruojama 

vadovaujantis „Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo 

tvarkos aprašu“ (Žin., 2009, Nr. 158-7187). 

28.1. Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose 

vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis; 

28.2. Socialinių stipendijų negali gauti studentai, kurie neturi teisės į valstybės finansuojamą 

studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
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įstatymo 72 straipsnį; yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse 

atostogose; aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą. 

29. Studentai gali pretenduoti ir gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją 

studentams, pasiekusiems geriausių studijų rezultatų, kuri yra administruojama vadovaujantis „Už 

studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu“, (Žin., 2010, Nr. 125-6426).  

29.1. Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi Lietuvos aukštojoje 

mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris turi 

teisę į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą (Mokslo ir studijų 

įstatymo 72 straipsnis); kuris neturi akademinių skolų; kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis 

už jo aukštosios mokyklos, jo studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio 

studijų rezultatų vidurkį.  

29.2. Kolegijoje pretendentų eilė sudaroma vadovaujantis Kolegijos „Už studijas sumokėtos 

kainos kompensavimo administravimo tvarkos aprašu“,. 

30. Neįgalieji studentai gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią teikia Neįgaliųjų reikalų 

departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinis 

studijų fondas. 

30.1. Neįgaliųjų reikalų departamentas  neįgaliems studentams, kurių darbingumo lygis 

mažesnis nei 45 procentai,  teikia  šią finansinę pagalbą, kuri yra reglamentuojama Finansinės 

pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo 

(Žin., 2006, Nr. 92-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380) 

30.1.1. Išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti; 

30.1.2. Tikslines išmokas už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti; 

30.2. Valstybinis studijų fondas pagal projektą „VP1-2.3-ŠMM-07-V Studijų prieinamumo 

užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ skiria tikslines išmokas, kurias 

reglamentuoja „Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo 

tvarkos aprašas“ (Žin., 2011, Nr. 114-5372).  

31. Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, studijuojantys 

Kolegijoje gali gauti finansinę paramą, kuri teikiama vadovaujantis Valstybės paramos išeivijos ir 

lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose 

mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašu (Žin., 2009, Nr. 152-6859; 2010, 

Nr. 87-4614): 

31.1. Parama, skiriama Valstybinio studijų fondo, gali būti dviejų rūšių – stipendija už 

studijų rezultatus ir (arba) socialinė stipendija; 

31.2. Parama skiriama konkurso būdu du kartus per metus pavasario ir rudens semestre. 

 

V. KITA PARAMA 

 

32. Visi kolegijos studentai turi teisę apsigyventi kolegijos bendrabutyje. 

33. Kolegijos administracija remia kolegijos studentiškas organizacijas, leisdama 

nemokamai naudotis kolegijos patalpomis, organizacine technika ir baldais, skirdama kanceliarinių 

priemonių. 

34. Kolegijos administracija pagal galimybes skiria lėšų finansuoti būsimųjų pirmakursių 

stovyklai, studentų atstovybės renginiams, studentų mokslinės draugijos konferencijų 

organizavimui ir medžiagos publikavimui, ALUMNI klubo veiklai. 

35. Kolegijos administracija skatina studentiškų klubų ir sekcijų, būrelių veiklą, šių 

vadovams darbo krūvį įtraukiant į pedagoginio darbo krūvį. 

36. Kolegijos administracija siekia pritaikyti studijų sąlygas studentams su negalia, 

investuodama savo lėšas ir dalyvaudama įvairiuose projektuose. 

 

______________________ 
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