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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO
TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO
PEDAGOGŲ RENGIMO PROGRAMŲ STUDENTAMS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tikslinių stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams nuostatai (toliau –
nuostatai) reglamentuoja stipendijų paskirstymą, stipendijų skyrimo sąlygas bei tvarką Lietuvos sporto
universiteto (toliau – Universitetas) studentams, studijuojantiems pirmosios pakopos valstybės
finansuojamose vietose pagal pedagogikos studijų krypčių programas, skirtas pedagogams rengti.
2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 75
straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl tikslinių
stipendijų skyrimo pedagogų rengimo programų studentams“.
3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
Stipendija – tai negrąžinama finansinė parama studentams.
Tikslinė stipendija pedagogų rengimo programų studentams (toliau – tikslinė stipendija) –
stipendija, skiriama pirmosios pakopos studentams, priimtiems ne anksčiau kaip 2010 metais ir
studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypčių programas,
skirtas pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje
nurodytus asmenis.
II. TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
4. Tikslinės stipendijos skiriamos tik Universitetui gavus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
tam skirtas lėšas studentams, priimtiems į Universitetą ne anksčiau kaip 2010 metais ir studijuojantiems
valstybės finansuojamose studijų vietose pagal pedagogikos studijų krypties programas, skirtas
pedagogams rengti, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnyje nurodytus
asmenis.
5. Tikslinė stipendija skiriama atsižvelgiant į studijų rezultatus (pirmąjį studijų semestrą –
atsižvelgiant į stojimo rezultatus) geriausiems valstybės finansuojamiems studentams neviršijant šiam
tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
6. Skiriant tikslinę stipendiją visų pedagogus rengiančių studijų programų valstybės finansuojami
studentai surikiuojami į bendrą nuolatinės ir ištęstinės studijų formos eilę pagal semestro studijų
pažangumo rodiklį – svertinį vidurkį (pirmąjį studijų semestrą – pagal stojimo konkursinį balą). Jeigu
semestro studijų svertiniai vidurkiai kelių studentų yra vienodi, atsižvelgiama į ankstesnių semestrų
svertinius vidurkius. Jeigu kelių pirmakursių stojimo konkursiniai balai yra vienodi, atsižvelgiama į
konkursinį mokomąjį dalyką, turintį didžiausią svertinį koeficientą.
7. Neaiškius arba kitus nenumatytus tikslinių stipendijų skyrimo atvejus nagrinėja Rektoratas
teikiant dekanui.
8. Tikslinė stipendija nėra skiriama studentams:
8.1. turintiems akademinių skolų;
8.2. atnaujinantiems studijas ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną semestrą.

9. Studentams, išvykusiems dalinėms studijoms užsienyje, tikslinė stipendija skiriama visam
studijų užsienyje laikotarpiui, o grįžus po dalinių studijų, stipendija vieną semestrą skiriama pagal
ankstesnės sesijos rezultatus.
10. Tikslinės stipendijos dydis – 400 litų per mėnesį.
11. Studentui, gaunančiam tikslinę stipendiją, gali būti skiriamos ir kitos stipendijos.
12. Tikslinės stipendijos skiriamos du kartus per metus: rudens ir pavasario semestre dekanų
teikimu rektoriaus įsakymu.
III. TIKSLINIŲ STIPENDIJŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS
13. Tikslinių stipendijų mokėjimas už einamąjį mėnesį nutraukiamas dekanų teikimu rektoriaus
įsakymu:
13.1. išbraukus studentą iš Universiteto studentų sąrašų;
13.2. suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
13.3. už Studijų reguliamine nustatytos akademinės tvarkos pažeidimus.
14. Nepanaudotas stipendijų fondas skiriamas pagal 6 punkte numatytą eiliškumą sekančiam iš
eilės valstybės finansuojamoje studijų vietoje pagal pedagogikos studijų krypties programą
studijuojančiam studentui.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Valstybės biudžeto lėšos tikslinėms stipendijoms gaunamos pagal lėšų naudojimo sutartis,
atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų valstybės biudžeto
asignavimų. Jos aukštosioms mokykloms paskirstomos proporcingai atitinkamam studentų skaičiui
kiekvienoje aukštojoje mokykloje.
16. Šie Stipendijų skyrimo nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.
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