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SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO
TVARKA
Socialinių mokslų kolegijos (toliau – SMK) studijų stipendijos – tai SMK įsteigtos studijų
stipendijos, padengiančios visą arba pusę studijų kainos, ir konkurso būdu skiriamos asmenims, kurie
2017 metų stojančiųjų konkursinėje eilėje SMK stipendijoms gauti surenka aukščiausius
konkursinius balus pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017
metais tvarkos aprašo kriterijus, ir demonstruoja stiprią motyvaciją stropiai mokytis, tinkamai
atstovauti SMK bei aktyviai dalyvauti SMK veikloje.
Stojantieji į SMK galės pretenduoti į pilnas SMK studijų stipendijas, dengiančias visą studijų
kainą, arba į dalines SMK studijų stipendijas, dengiančias pusę studijų kainos. Pretenduoti į SMK
studijų stipendijas galės asmenys 2017 m. stojantys į 1 kursą.
Konkursas SMK studijų stipendijai gauti vykdomas dviem etapais. Pretendavimo į SMK
studijų stipendijas etapai, procedūros ir terminai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Pretendavimo į SMK studijų stipendijas procedūros ir terminai
Procedūros, etapai

Pirmasis etapas

Antrasis etapas

Datos

Prašymų pretenduoti į SMK studijų stipendijas pateikimas

2017-07-01 – 2017-07-24
iki 24 val.

Kvietimo studijuoti su SMK studijų stipendija paskelbimas

2017-07-25 iki 12 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas SMK

2017-07-25 – 2017-07-27
iki 17 val.

Prašymų pretenduoti į SMK studijų stipendijas pateikimas

2017-07-25 – 2017-08-01
iki 24 val.

Kvietimo studijuoti su SMK studijų stipendija paskelbimas

2017-08-02 iki 12 val.

2017-08-02 - 2017-08-03
iki 17 val.
Pastaba: Asmenys, stojantys SMK atskiruoju priėmimu į Audiovizualinės kūrybos studijų programą ir
pretenduojantys gauti SMK studijų stipendiją, atrenkami vadovaujantis SMK Stojančiųjų į menų krypčių grupės
audiovizualinės kūrybos studijų programą atrankos tvarkos apraše numatytais terminais ir procedūromis.
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas SMK

Į SMK studijų stipendijas galima pretenduoti pateikiant prašymą SMK studijų stipendijai gauti
2 lentelėje nurodomais būdais:
2 lentelė. Prašymo SMK studijų stipendijai gauti pateikimo būdai bei reikalingi dokumentai
Prašymo pateikimo būdas
Stojantieji į SMK atskiruoju priėmimu

Dokumentai, pildymo procedūros
1. Pildomas prašymas studijuoti SMK Prašymas gali būti
pateikiamas internetu arba atvykus į SMK priėmimo
komisijas Klaipėdoje (Nemuno g. 2) ir Vilniuje (Kalvarijų
g. 137E).
2. Pateikiamas prašymas SMK studijų stipendijai gauti,
kuriame pagrindžiama stojančiojo motyvacija. Prašymas
gali būti pateikiamas internetu arba atvykus į SMK
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Stojantieji į SMK per LAMA BPO

priėmimo komisijas Klaipėdoje (Nemuno g. 2) ir Vilniuje
(Kalvarijų g. 137E).
3. Pateikiami kiti SMK Priėmimo taisyklėse nurodyti
stojimo dokumentai.
1. LAMA BPO sistemoje pildomas prašymas studijuoti
SMK. Pasirenkamas finansavimo pobūdis - vnf.
2. Pateikiamas prašymas SMK studijų stipendijai gauti,
kuriame pagrindžiama stojančiojo motyvacija. Prašymas
gali būti pateikiamas internetu arba atvykus į SMK
priėmimo komisijas Klaipėdoje (Nemuno g. 2) ir Vilniuje
(Kalvarijų g. 137E).

Pasibaigus prašymų teikimo terminui sudaroma kandidatų konkursinė eilė SMK studijų
stipendijai gauti.





SMK studijų stipendijų skyrimo kriterijai:
konkursinis balas, kuris apskaičiuojamas pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą
baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo kriterijus;
stojančiojo motyvacija, kurią jis raštu išdėsto prašyme SMK stipendijai gauti;
įsipareigojimas stropiai mokytis ir tinkamai atstovauti SMK;
įsipareigojimas savanorystės pagrindais dalyvauti SMK padalinių (Studentų atstovybės,
atžalinių įmonių (spin-off’ų), kitų padalinių) veikloje, atlikti juose praktiką.

Aukščiausius balus konkursinėje eilėje surinkusiems kandidatams išsiunčiamas kvietimas,
kuriame nurodoma, jog kandidatui skiriama pilna SMK studijų stipendija arba dalinė SMK studijų
stipendija.
Priėmę kvietimą studijuoti su SMK studijų stipendiją asmenys turi sudaryti studijų sutartį 1
lentelėje nurodytais terminais. Studijų sutarties nesudarius per nurodytą laiką, kvietimas studijuoti su
SMK studijų stipendija anuliuojamas.
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