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trumpai apie aLytaus KoLegiJĄ

Alytaus kolegija – vienintelė aukštojo mokslo institucija Alytaus regi-
one, įkurta 2000 metais. Alytaus kolegijos istorija ir patirtis sukaup-
ta bei vertybės puoselėjamos nuo 1960 metų, kai čia buvo įkurtas 
Alytaus mechanikos technikumas, vėliau reorganizuotas į Alytaus 
politechnikumą. Keičiantis mokyklos profi liui, vyko visų procesų 
modernizacija, buvo įgyvendinami dinamiški kokybės užtikrinimo 
reikalavimai, ženklia tapo akademinės bendruomenės erudicijos ir 
kompetencijų pažanga.
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misiJa

Rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą įgyjančius kvalifi kuotus vers-
lo, technologijų krypčių specialistus, gebančius savarankiškai dirbti 
konkurencinės rinkos sąlygomis bei tenkinti Lietuvos ir tarptautinės 
rinkos poreikius; sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą; užtikrinti 
ir nuolat gerinti AK veiklos kokybę vadovaujantis Europos nuostato-
mis ir gairėmis.

viZiJa

Alytaus kolegija – aukštoji mokykla, tenkinanti specialistų rengimo 
poreikius besikeičiančioje globalioje rinkoje; taikanti naujausias 
technologijas studijų procese; aktyviai ir sėkmingai veikianti tarp-
tautinėje erdvėje kaip mokymo institucija, mokslo taikomųjų tyrimų 
centras; kultūros ir mokslo židinys; neatsiejama teigiamo Lietuvos 
įvaizdžio dalis; atvira visuomenei, konkurencinga, teikianti galimybę 
kiekvieno jos nario saviraiškai.

vertybės

• Profesionalumas ir kompetencija
• Veiklos kokybė
• Tolerancija ir pagarba kitiems
• Socialinė atsakomybė
• Atvirumas

strateginiai tiKsLai

Sudaryti sąlygas asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesinę 
kvalifi kaciją, atitinkančius Lietuvos ūkio reikmes, mokslo ir naujausių 
technologijų lygį; 

Ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios 
technologijų kaitos sąlygomis, pasirengusią integruotis į Lietuvos ir 
tarptautinę rinką.
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KoKybės poLitiKa 
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proJeKtas

Projektas „Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir 
įdiegimas, Alytaus kolegijoje“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-018. Projek-
to tikslas – užtikrinti Alytaus kolegijos mokslo ir studijų veiklos koky-
bę, atsižvelgiant į europinę dimensiją.

Projekto lėšomis kolegijoje įdiegta Studijų kokybės vadybos sistema 
atitinkanti standarto ISO 9001:2008 reikalavimus, apimanti visus Aly-
taus kolegijos lygmenis. Prieš pertvarkydami kokybės vadybos sis-
tema Alytaus kolegijos administracijos darbuotojai mokymosi visą 
gyvenimą proceso dalyviai dalyvavo mokymuose bei stažuotėse.

Projekto metu buvo parengta kokybės politika bei parengta ir skait-
menizuota Kokybės vadybos informacinė sistema.
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proCesŲ ŽemėLapis

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS GERINIMO PROCESAI
VEIKLOS PLANAVIMAS IR ANALIZĖ       KOREKCINIAI IR PREVENCINIAI VEIKSMAI

DOKUMENTŲ IR ĮRAŠŲ 
VALDYMAS

NEATITIKČIŲ 
VALDYMAS

PERSONALO 
VALDYMAS

PAGALBINIAI PROCESAI

PAGRINDINIAI PROCESAI

PROJEKTŲ 
VALDYMAS

VIDAUS AUDITAS

INFRASTRUKTŪROS 
VALDYMAS

STUDENTŲ PRI
TRAUKIMAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS, 
PRIEŽIŪRA IR ATNAUJINIMAS

STUDIJŲ ORGANIZA
VIMAS

MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS 
ORGANIZAVIMAS

KL
IE

NT
AI

KLIENTAI

VALDYMO PROCESAI
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VEIKLOS PLANAVIMAS IR ANALIZĖ
• Strateginis planavimas

• Metinis planavimas

• Analizė

KOREKCINIAI IR PREVENCINIAI VEIKSMAI
• Korekciniai veiksmai

• Prevenciniai veiksmai

STUDENTŲ PRITRAUKIMAS
• Studentų pritraukimas (Lietuvos)

• Erasmus studentų pritraukimas

• Užsienio (ne ES) studentų pritraukimas

STUDIJŲ PROGRAMŲ RENGIMAS, PRIEŽIŪRA IR ATNAUJINIMAS
• Studijų programos rengimas (atnaujinimas)
• Studijų programos rezultatyvumo matavimas
• Studijų programos savianalizė

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
• Studijų organizavimas

• Studentų duomenų administravimas

• Stipendijų, paskolų ir išmokų administravimas

• Erasmus studijos

• Studijų programų vykdymo kokybės užtikrinimas

MOKSLO TAIKOMOSIOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
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DOKUMENTŲ IR ĮRAŠŲ VALDYMAS
• Nauji dokumentai ir keitimai

• Dokumentacijos planas

• Kokybės vadovo valdymas

• Kokybės vadybos procedūrų valdymas

• KVS įrašų valdymas

• Veiklą reglamentuojančių teisės aktų valdymas

PERSONALO VALDYMAS
• Darbuotojų priėmimas ir atleidimas

• Vietinių komandiruočių dokumentų įforminimas ir atsiskaitymas

• Komandiruočių už Lietuvos ribų dokumentų įforminimas ir 
atsiskaitymas

• Darbuotojų mokymosi (dalyvavimo mokymuose) valdymas

• Darbuotojų atostogų planavimas

• Darbuotojų darbo laiko apskaita

• Duomenų apie personalą valdymas

PROJEKTŲ VALDYMAS

INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS
• Infrastruktūros priežiūra

• Viešieji pirkimai

• IT priežiūra

NEATITIKČIŲ VALDYMAS

VIDAUS AUDITAS
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priėmimo tvarKa

Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokykla organizuoja ir vykdo Lietu-
vos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti 
(LAMA BPO). Priėmimas į Alytaus kolegiją vykdomas, vadovaujantis 
Bendrojo priėmimo taisyklėmis www.lamabpo.lt. Priėmimas vyksta 
dviem etapais – bendrojo priėmimo ir papildomo priėmimo. Infor-
macija apie priėmimo į studijas tvarką ir studijas teikiama ir dėl stu-
dijų programos pasirinkimo konsultuojama Karjeros ir ryšių su visuo-
mene centre, Studijų centre bei fakultetų dekanatuose. 

Daugiau informacijos apie priėmimą tinklalapyje
http://akolegija.lt/?id=show&nr=110.

studiJŲ programos

Alytaus kolegijoje vykdomos socialinių ir technologijos mokslų sri-
ties studijų programos.

Daugiau informacijos apie studijų programas tinklalapyje
http://akolegija.lt/?id=show&nr=14.
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Lietuvos studento paŽymėJimas (Lsp), 
Jo iŠdavimas ir grĄŽinimas

LSP – dokumentas, įrodantis studento statusą. Turėdamas šį pažy-
mėjimą studentas gali naudotis aukštųjų mokyklų bibliotekomis, 
kitu inventoriumi, laikyti egzaminus. Studento pažymėjimas suteikia 
transporto lengvatas, kopijavimo bei kitoms paslaugoms. Tai doku-
mentas studijoms ir laisvalaikiui.

Laisviesiems klausytojams LSP neišduodami. 

Studentas, baigęs ar nutraukęs studijas Alytaus kolegijoje, privalo grą-
žinti LSP Alytaus kolegijos Studentų atstovybei (AK SA).

Studentas, praradęs studento pažymėjimą, privalo:
• jei pažymėjimas buvo pavogtas – apie tai turi raštu pranešti bet 

kuriam Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) teritoriniam skyriui, 
nurodant LSP praradimo aplinkybes ir LSP blanko seriją ir numerį. 
Studentas Alytaus kolegijos Studentų atstovybei turi pateikti VPK 
išduotos pažymos kopiją. Pažymėjimas skelbiamas negaliojančiu;

• jei pažymėjimas buvo pamestas ir studentas baigia studijas – re-
miantis prašymo susitarimo išduoti Lietuvos studento pažymėji-
mą 2.1.7 punktu sumokėti 60 Lt baudą. Pažymėjimas skelbiamas 
negaliojančiu.

Daugiau informacijos apie LSP išdavimą, pratęsimą ir jo grąžinimą 
tinklalapyje http://atstovybe.lt/lsp. 
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aLytaus KoLegiJos studentŲ atstovybė

Alytaus kolegijos studentų atstovybė (AKSA) – savarankiška, nepo-
litinė, ne pelno siekianti, visų Alytaus kolegijos studentų interesams 
atstovaujanti organizacija. 

Pagrindinis AKSA tikslas – studentų atstovavimas ir studentų teisių 
gynimas vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

AKSA aktyviai dalyvauja kolegijos valdyme ir visuomeniniame gyve-
nime, organizuoja sociologines studentų ir dėstytojų apklausas, ku-
rių pagalba sužino jų lūkesčius ir juos apibendrinus teikia siūlymus 
studijų proceso gerinimui. Alytaus kolegijos Akademinėje taryboje 
studentų skiriami atstovai sudaro daugiau kaip 20 procentų Akade-
minės tarybos narių.

Be pramoginių renginių studentų atstovybė organizuoja įvairius 
konkursus, seminarus, konferencijas bei diskusijas su verslo ir poli-
tikos atstovais.

Be studentų atstovavimo AKSA organizuoja studentiškus renginius 
bei rengia įvairius projektus, į kuriuos įtraukiami ne tik Alytaus ko-
legijos studentai, bet ir visas Alytaus jaunimas. Be pačių vykdomų 
projektų AKSA yra aktyvi tarptautinių projektų dalyvė, taip pat puo-
selėja senąsias studentiškas tradicijas (Fuksų krikštynas, Šauniausio 
Lietuvos kolegijų studento rinkimus, pirmakursių cementuotę ir kt.) 
bei kuria naujas. AKSA yra aktyvi ir kitose jaunimo organizacijose 
(AVJOSAS ir kt.) yra Lietuvos studentų sąjungos (LSS) narė.

Studentų atstovybė turi „Alumnus“ klubą, kurį sudaro visi studentų 
atstovybėje dirbę nariai.
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studiJas regLamentuoJantys doKumentai

• AK strateginis planas;
• Studijų reglamentas;
• Studijų rezultatų įskaitymo tvarka Alytaus kolegijoje;
• Studentų studijų pagal individualų studijų planą tvarka;
• Studentų konkursinių eilių pagal egzaminų sesijos rezultatus suda-

rymo tvarka;
• Baigiamųjų darbų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka;
• Praktikų (pažintinės, profesinės, baigiamosios) organizavimo, jų 

ataskaitų rengimo, pateikimo, gynimo ir vertinimo tvarka;
• Savarankiškų ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniai reikalavimai.

Kiti svarbŪs doKumentai

Akademinės etikos kodeksas;

Studijų programų komitetų veiklos nuostatai.

studiJŲ programos Keitimas

Studijų formos keitimas. Studentai gali keisti savo studijų programos 
studijų formą (nuolatinę – į ištęstinę, ir ištęstinę – į nuolatinę), jeigu 
Alytaus kolegijoje vykdomos tos formos studijų programos. Studijų 
formą norintis keisti studentas turi kreiptis į fakultetą.

Studijų programos keitimas. Studentai turi galimybę keisti savo studi-
jų programą į kitą. Norintis keisti studijų programą studentas neturi 
turėti akademinių skolų bei prieš semestro pradžią kreiptis į naują 
studijų programą vykdantį fakultetą ar kitą aukštąją mokyklą. Naują 
studijų programą vykdantis fakultetas ar aukštoji mokykla apsvarsto 
norinčiojo keisti studijų programą prašymą, priima sprendimą bei 
atitinkamai informuoja jį. Fakultetai gali numatyti ir papildomas stu-
dijų programų keitimo sąlygas.

Keisti studijų programą, neprarandant valstybės fi nansavimo, galima 
toje pačioje studijų srityje. Tais atvejais, kai naujos studijų programos 
norminė studijų kaina yra didesnė už esamos studijų programos kai-
ną, kainų skirtumą turi padengti programą norintis keisti studentas. 
Keičiant studijų programą, nutraukiama esama ir sudaroma nauja 
studijų sutartis.
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rotaCiJa 

Valstybės fi nansuojamo studento, priimto į Alytaus kolegiją iki 2012 
metų, dvejų studijų metų svertinis studijų rezultatų vidurkis lygi-
namas su atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso 
atitinkamai dvejų metų arba pusės studijų programos kurso studijų 
rezultatų vidurkiu.

Valstybės fi nansuojamo studento, priimto į Alytaus kolegiją nuo 
2012 metų, vienerių studijų metų svertinis studijų rezultatų vidurkis 
lyginamas su atitinkamos studijų programos ir formos to paties kur-
so vienerių metų kurso studijų rezultatų vidurkiu.

Studentas, priimtas į Alytaus kolegiją iki 2012 metų, netenka valsty-
bės fi nansavimo, jeigu jo dvejų studijų metų svertinis studijų rezul-
tatų vidurkis yra daugiau kaip 20 proc. punktų mažesnis negu atitin-
kamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančių tą 
patį laikotarpį kurso studijų rezultatų vidurkis. Studentas, priimtas į 
Alytaus kolegiją nuo 2012 metų, netenka valstybės fi nansavimo, jei 
jo vienerių studijų metų svertinis studijų rezultatų vidurkis yra dau-
giau kaip 20 proc. punktų mažesnis negu atitinkamos studijų prog-
ramos ir formos to paties kurso studijuojančių tą patį laikotarpį kurso 
studijų rezultatų vidurkis.

Valstybės fi nansavimo netekusiam studentui studijuoti valstybės 
nefi nansuojamoje studijų vietoje pakeičiant studijų sutartį ir mokant 
studijų programos priėmimo metais nustatytą studijų kainą. Studen-
tui nesutikus pakeisti studijų sutarties, laikoma, kad jis nutraukė stu-
dijas savo noru. 

Laisvas valstybės fi nansuojamas vietas užima geriausieji tos pačios 
studijų formos toje pačioje studijų programoje tame pačiame kur-
se valstybės nefi nansuojamoje vietoje studijuojantys studentai arba 
kitos studijų formos, kitos studijų programos tos pačios studijų kryp-
ties valstybės nefi nansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, 
jeigu studijų programoje, kurioje atsirado laisva valstybės fi nansuo-
jama vieta, nėra studentų, galinčių užimti laisvą valstybės fi nansuo-
jamą vietą.

Studentų studijų valstybės fi nansavimo netekimas dėl prastų moky-
mosi rezultatų, o taip pat perkėlimas į atsiradusias laisvas valstybės 
fi nansuojamas vietas bei už studijas sumokėtos kainos kompensavi-
mas vyksta pagal Alytaus kolegijos nustatytą tvarką.
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Daugiau informacijos galite rasti:
• Alytaus kolegijos tinklalapiuose 

http://akolegija.lt/library/docfi les/1343627887.pdf ir 
http://akolegija.lt/library/docfi les/1343627725.pdf 

• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 
arba tel. 8 693 91 581.
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studiJos ir praKtiKa europos ŠaLiŲ auKŠtosiose 
moKyKLose ir Įmonėse (erasmus ir kitos galimybės)

erasmus programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui, 
studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, bendros 
studijų programų pripažinimo sistemos visoje Europos Sąjungoje 
kūrimui. Didžiausias dėmesys Erasmus programoje skiriamas stu-
dentų mainams. 

Programoje gali dalyvauti tik institucijos, turinčios Erasmus Univer-
siteto Chartiją. Erasmus universiteto chartija (EUC) nurodo pagrin-
dinius principus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas 
tarp aukštojo mokslo institucijų įgyvendinant Erasmus programą. 
Tai būtina sąlyga norint organizuoti studentų ir dėstytojų mobilumą, 
taip pat vykdyti Erasmus intensyvių programas bei koordinuoti dau-
giašalius projektus ir tinklus.

erasmus studijų mobilumas sudaro sąlygas Alytaus kolegijos stu-
dentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 
mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje programoje ar atlikti prakti-
ką. Alytaus kolegijos studentai turi galimybę studijuoti 32 užsienio 
aukštojo mokslo institucijose ES šalyse, Norvegijoje, Turkijoje. Stu-
dijų mobilumu laikomas ir toks periodas, kuris apima studijų ir prak-
tikos veiklas, einančias viena po kitos ir organizuojamas tos pačios 
priimančiosios aukštojo mokslo institucijos. 

erasmus praktika – tai laikotarpis įmonėje arba organizacijoje, 
kurio metu asmenims padedama prisitaikyti prie visos Bendrijos 
rinkos reikalavimų, įgyti konkrečius įgūdžius bei išplėsti supratimą 
apie tam tikros šalies ekonominę ir socialinę sistemą bei kultūrą 
darbo patirties įgijimo kontekste. Šiuo laikotarpiu prireikus gali-
mi parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba 
arba darbine kalba. Studentų praktikos gali vykti ir įmonėse, moky-
mo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijo-
se. Praktikos trukmė – ne trumpiau nei 3 mėnesiai ir ne ilgiau kaip 
1 metai.

Alytaus kolegijoje skelbiami ir organizuojami vieši konkursai Eras-
mus programos studijoms/praktikai užsienyje du kartus per metus 
(t. y. balandžio ir rugsėjo mėn.). Pagrindiniai bendri studentų atran-
kos kriterijai: 
• Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai; 
• Priimančios institucijos pasiūlyta studijų / praktikos programa; 
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• Užsienio kalbos žinios; 
• Motyvacija studijuoti užsienyje; 
• Asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas. 

Kiekvienas studentas, konkurso būdu atrinktas dalyvauti Erasmus 
programoje, turi galimybę gauti erasmus stipendiją:
• Kuri skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės 

išlaidas bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius) ir 
kuri nepadengia visų studijų ir/ar praktikos užsienyje išlaidų;

• Kurią sudaro dalis pinigų, skirtų iš Europos Komisijos bei dalis iš na-
cionalinio biudžeto;

• Kuri neskiriama antrą kartą tam pačiam studentui tam pačiam mo-
bilumo tipui.

Daugiau informacijos apie Erasmus programą bei jos teikiamas 
galimybes studentams Alytaus kolegijos tinklalapyje 
http://akolegija.lt/?id=show&nr=122.
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KarJera

Karjeros ir ryšių su visuomene centras informuoja apie galimybes 
studijuoti, kelti kvalifi kaciją ir vykdyti tęstinį mokymąsi Kolegijoje, 
konsultuoja studentus karjeros srityje.

Karjeros ir ryšių su visuomene centre studentai gali susipažinti su 
Karjeros ir ryšių su visuomene centro veikla, sužinoti įsidarbinimo 
galimybes, gauti su karjeros planavimu susijusios informacijos, pa-
rengti tinkamą CV ir motyvacinį laišką, gauti individualias konsulta-
cijas karjeros planavimo klausimais.

Karjeros ir ryšių su visuomene centre teikiamos individualios konsul-
tacijos konkrečiais karjeros klausimais: 
• informacija karjeros valdyme;
• darbo paieška;
• mokymasis ir karjera;
• karjeros sprendimai;
• karjeros pokyčiai;
• karjeros planavimas ir asmeninio karjeros plano sudarymas.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Alytaus kolegijos tinklalapyje http://akolegija.lt/?id=show&nr=48 
• Alytaus kolegijos Karjeros ir ryšių su visuomene centre adresu Stu-

dentų g. 17, 213 kab. , el. p. karjera@akolegija.lt, tel. 8 315 79 411.
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stipendiJos

skatinamosios stipendijos skiriamos akademinių skolų neturin-
tiems bet kurios studijų formos studentams, studijuojantiems vals-
tybės fi nansuojamose studijų vietose, atsižvelgus į jų studijų re-
zultatus. Taip pat gali būti skiriamos našlaičio, mobilumo ir rėmėjų 
stipendijos, vienkartinės socialinės išmokos bei premijos. Stipen-
dijos bei kitos išmokos skiriamos vadovaujantis Alytaus kolegijos 
stipendijų ir išmokų skyrimo nuostatais (http://www.akolegija.lt/
library/docfi les/1355815096.pdf ).

socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pako-
pos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studen-
tai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas 
(išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės fi nansuojamose 
vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, 
kurie:
• neturi teisės į valstybės fi nansuojamą studijų vietą ar į studijų kai-

nos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo 72 straipsnį;

• yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akade-
minėse atostogose;

• aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademi-
nę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš 
šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys 

teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Res-
publikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyvento-
jams įstatymą;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį 
darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų 
nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (tu-
rėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
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Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu 
būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę 
bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Paraiškos pildo-
mos du kartus per metus:
• rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų 

metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
• pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): eina-

mųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt per mėnesį). 
Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų se-
mestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąs-
kaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos 
nurodytos semestro pabaigos datos.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
• studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
• nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
• suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius 

studijas;
• atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų moky-

klų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte 
nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta 
socialinė stipendija.

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas 
iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigi-
mo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat 
pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/index.php?id=1102 
• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 

arba tel. 8 693 91 581
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studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukš-
čiausiais balais įstoja į valstybės nefi nansuojamas studijų vietas. 
Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią 
įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos 
nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kai-
ną, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų 
kainos dydį.

Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo 2012–2013 studijų metų 
įstoję į valstybės nefi nansuojamas studijų vietas su teise į studijų sti-
pendiją ir pasirašę studijų sutartis su Alytaus kolegija, profesinio ba-
kalauro studijų programose, kurie surinko aukščiausius konkursinius 
balus pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 
sudarymo tvarkos aprašą.

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:
• priimti į valstybės fi nansuojamas studijų vietas;
• neturintys teisės užimti valstybės fi nansuojamų studijų vietų ar 

gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;

• pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pako-
pos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio 
gavo studijų stipendiją.

Fondo direktoriaus patvirtintos formos pasirašyti prašymai studijų 
stipendijai išmokėti teikiami Valstybiniam studijų fondui ne vėliau 
kaip iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos. Prašymus siųsti adresu: 
Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12-306, 01108 Vilnius.

Studijų stipendijos skiriamos visam studijų laikotarpiui, išskyrus 
atvejus, kai stipendijų mokėjimas nutraukiamas arba sustabdomas.

Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
• jeigu, pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidur-

kis mažesnis už jo kurso studentų studijų rezultatų vidurkį;
• kai studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Alytaus ko-

legijos jos nustatyta tvarka;
• atsiradus ar paaiškėjus aplinkybėms, kad studentas neturėjo teisės 

gauti studijų stipendijos.

Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išeina 
akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, stu-
dijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.
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Jeigu studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Alytaus 
kolegijos jos nustatyta tvarka, gautos studijų stipendijos jam grąžinti 
nereikės. Jeigu studentui studijų stipendijos mokėjimas turi būti nu-
traukiamas dėl to, kad jo vidurkis yra mažesnis už kurso vidurkį, išei-
na akademinių atostogų, pakeičia studijų programą, bet per 5 darbo 
dienas raštu apie tai neinformuoja fondo, permokėtas studijų stipen-
dijų lėšas studentas privalo grąžinti Valstybiniam studijų fondui.

Studijų stipendijų mokėjimas. Fondas, studentui skirtą studijų stipen-
diją, perveda į jo prašyme nurodytą studento asmeninę sąskaitą arba 
į Alytaus kolegijos sąskaitą, už studijas mokamai kainai padengti, kas 
mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kai studen-
tas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama 
Alytaus kolegijai – nurodyti Alytaus kolegijos sąskaitos nereikia.

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka už 
pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija studentams gali 
būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/lt/studiju_stipendijos 
• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 

arba tel. 8 693 91 581
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vaLstybės remiamos pasKoLos

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:
• studijų kainai – maksimali suma už vienerius metus mokama stu-

dijų kaina, išmokama į Alytaus kolegijos sąskaitą pagal pateiktą 
prašymą rudens semestre ir pavasario semestre iki liepos 1 dienos;

• gyvenimo išlaidoms (maksimali suma 6 500 Lt). Ši paskola išmoka-
ma lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (pasku-
tinio kurso studentams išmokama iki studijų pabaigos) į paskolos 
gavėjo asmeninę sąskaitą;

• dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis 
(maksimali suma yra 7 800 Lt). Paskola išmokama visa iš karto į pa-
skolos gavėjo asmeninę sąskaitą.

• Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:
• kurių bendra Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų sutei-

kimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka 
gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, ne-
įskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (50 050 Lt);

• kurie yra sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra aka-
deminėse atostogose;

• kurie nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal 
aprašo nustatyta tvarka sudarytas paskolų sutartis ir kitas iki apra-
šo įsigaliojimo Valstybinio studijų fondo sudarytas ir administruo-
jamas paskolų sutartis;

• kurie yra užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir stu-
dijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Eu-
ropos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės 
valstybių piliečius ir nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Rudens semestre paskola teikiama vieneriems studijų metams. Pa-
vasario semestre paskolos studijų kainai suma negali būti didesnė 
nei pavasario semestre mokama studijų kainos dalis, paskola gyve-
nimo išlaidoms negali viršyti 3 250 Lt, bet per vienerius studijų me-
tus negali viršyti 6 500 Lt. Kiekvienais mokslo metais studentas gali 
kreiptis dėl naujos paskolos.
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Paskolos grąžinimas:
• paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutrau-

kimo;
• paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
• palūkanos pradedamos mokėti iš karto po pirmosios paskolos da-

lies išmokėjimo, mokamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos 
sumos;

•  prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui galimi atidėjimai (pa-
skolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku);

• nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, pa-
skolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos 
nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų 
didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, gali kreiptis į fondą;

• 2011 m. liepos 7 d. LR Vyriausybė nutarimu Nr. 831 sudarė galimy-
bes, kad daugiau paskolos gavėjų, imančių paskolas studijų kainai 
apmokėti, studijų metu galėtų gauti palūkanų apmokėjimą fondo 
lėšomis. Taip pat buvo patvirtinta, kad palūkanų apmokėjimas nuo 
rugpjūčio 1 dienos taikomas ir paskoloms studijų kainai bei dali-
nėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, paim-
toms 2009–2011 metais. Paskolos gavėjai, kurie pageidauja, kad už 
juos palūkanos nebūtų apmokamos, privalo fondui pateikti prašy-
mą raštu. Sustabdžius studijas palūkanos neapmokamos.

• sustabdęs studijas, paskolos gavėjas palūkanas moka bankui savo 
lėšomis.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/index.php?id=1343 
• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g.  7, 107 kab. 

arba tel. 8 693 91 581
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studiJŲ Kainos Kompensavimas 

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama studentams, 
pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Teisę į sumokėtos už studi-
jas kainos kompensavimą turi Alytaus kolegijoje valstybės nefi nan-
suojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo:
• kuris turi teisę į valstybės fi nansuojamą studijų vietą ar į studijų kai-

nos kompensavimą (Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis);
• kuris neturi akademinių skolų;
• kurio studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis už Alytaus kolegijos, jo 

studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio 
studijų rezultatų vidurkį.

Pačiam studentui nereikia kreiptis į Fondą ar Alytaus kolegiją dėl už 
studijas sumokėtos kainos kompensacijos skyrimo. Sąrašą geriausiai 
besimokančių asmenų, kurie gali gauti už studijas sumokėtos kainos 
kompensaciją, sudaro pati Alytaus kolegija savo nustatyta tvarka ir 
pateikia fondui. Visus asmenis, esančius sąraše, Valstybės studijų fon-
das informuoja tame sąraše Alytaus kolegijos nurodytu elektroninio 
pašto adresu.

Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip nor-
minė studijų kaina, kompensuojama pagal Už studijas sumokėtos 
kainos kompensavimo Alytaus kolegijoje tvarką http://akolegija.lt/
library/docfi les/1319780280.pdf sudarytą eilę pasibaigus:
• pirmiesiems dvejiems studijų metams;
• nuo trečiųjų studijų metų iki studijų pabaigos.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapiuose 

https://www.vsf.lt/index.php?id=1108 ir
https://www.vsf.lt/lt/studiju-kainos-kompensavimas 

• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 
arba tel. 8 693 91 581
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studiJŲ KrepŠeLio grĄŽinimas 

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės fi nansuoja-
mose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės 
biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos 
atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį 
semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš Alytaus kolegijos jos 
nustatyta tvarka.

Asmuo atleidžiamas nuo kainos grąžinimo, kai:
• studijų semestrą baigė Alytaus kolegijos nustatytu laiku, neturi 

akademinių skolų ir neprasidėjus naujam studijų semestrui raštu 
praneša Alytaus kolegijai apie studijų nutraukimą;

• teisės aktų nustatyta tvarka buvo pripažinti neįgaliais ir pateikia 
fondui tai patvirtinančią pažymą;

• kurie rotacijos metu neteko studijų krepšelio, neturi akademinių 
skolų ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo studijų rezultatų 
palyginimo paskelbimo Alytaus kolegijoje ir raštu pranešė Alytaus 
kolegijai apie studijų nutraukimą;

• kuriems sesija buvo pratęsta ir studijų semestrą jie baigė Alytaus 
kolegijos nustatytu laiku, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip 
per 10 darbo dienų nuo pratęstos sesijos termino pabaigos raštu 
pranešė Alytaus kolegijai apie studijų nutraukimą;

• kurie buvo išvykę dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines 
(tarpžinybines) sutartis, neturi akademinių skolų ir ne vėliau kaip per 
10 darbo dienų nuo studijų semestro užsienio aukštojoje mokykloje 
pabaigos raštu pranešė Alytaus kolegijai apie studijų nutraukimą;

• kurie buvo išleisti akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydyto-
jų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo 
arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų 
terminui raštu pranešė Alytaus kolegijai apie studijų nutraukimą;

• miršta.

Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų stu-
dijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švieti-
mo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne dau-
giau nei 30 bazinės socialinės išmokos dydžių.
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Apie studijų nutraukimą. Pradėdami studijuoti studentas pasirašo tei-
sinį dokumentą – studijų sutartį. Ją nutraukti taip pat reikia ofi cialiu 
būdu. Net jeigu studentas pasirašęs studijų sutartį nenueis nei į vie-
ną paskaitą ir nepasirodys nei viename egzamine, tai nereikš, kad 
jis savo noru nutraukė studijas. Semestro pabaigoje Alytaus kolegi-
ja pašalins studentą už nepažangumą. Nutraukti studijas savo noru 
reiškia: įteikti Alytaus kolegijai studento pasirašytą prašymą. Reko-
menduojama: iš Alytaus kolegijos pareikalauti studento prašymo 
kopijos, kurioje būtų užfi ksuotas prašymo gavimo faktas ir data. 

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/index.php?id=1342 
• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 

arba tel. 8 693 91 581

uŽ studiJas sumoKėtos Kainos daLies 
Kompensavimas nuoLatinĘ privaLomĄJĄ pradinĘ 
Karo tarnybĄ atLiKusiems ar baZinius Karinius 
moKymus baigusiems asmenims

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi as-
muo, kuris:
• pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pako-

pos studijų programas ar baigęs studijas;
• nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius kari-

nius mokymus baigė po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
• visą studijų laikotarpį ar jo dalį studijavo valstybės nefi nansuoja-

moje vietoje;
• neturi akademinių skolų;
• studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo 

nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazi-
nių karinių mokymų baigimo datos;

• nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius ka-
rinius mokymus baigė praėjus ne daugiau negu trejiems metams 
nuo studijų baigimo datos. 
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Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius 
karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne dau-
giau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuoja-
ma, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip 
norminė studijų kaina.

Už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama baigus:
• pirmus dvejus studijų metus; 
• trečiuosius studijų metus iki studijų pabaigos.

Tiems, kurie nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar ba-
zinius karinius mokymus baigė studijų metu, tačiau į Alytaus kolegiją 
buvo priimti iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo (iki 2009 m. 
gegužės 12 d.), už studijas sumokėtos kainos dalis kompensuojama 
baigus studijas. Šiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 
50 procentų faktiškai per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos 
studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė tos studijų 
krypties studijų kaina, patvirtinta tais kalendoriniais metais, kuriais 
atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius 
karinius mokymus.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/lt/karo-tarnybos-kompensavimas 
• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 

arba tel. 8 693 91 581



29

parama uŽsienio Lietuviams

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių 
ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris 
metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą (gimnazijos pir-
mą) klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems 
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) 
rūšių paramą:
• stipendiją;
• socialinę išmoką.

Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas 
mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 
390 Lt) per mėnesį.

Socialinė išmoka – vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pre-
tenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 700 Lt iki 
1 100 Lt).

Teisę gauti paramą turi išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, 
vaikaičiai, provaikaičiai, kurie yra:
• priimti į pirmosios pakopos studijas Alytaus kolegijoje;
• paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaiko-

mas pirmosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir 
studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie 
yra atvykę, kalbas.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/index.php?id=1107 
• Alytaus kolegijos Studijų centre adresu Studentų g. 17, 107 kab. 

arba tel. 8 693 91 581
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Finansinė pagaLba neĮgaLiesiems 

Įgyvendinant Valstybinio studijų fondo projektą „Studijų prieina-
mumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“, 
Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems specialiųjų porei-
kių turintiems studentams skiriamos 520 litų per mėnesį tikslinės 
išmokos.

Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų 
laikotarpį). Studentai, pageidaujantys gauti 520 Lt fi nansinę paramą, 
turi į Karjeros ir ryšių su visuomene centrą (Studentų g. 17, 213 kabi-
netas) ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens ta-

patybės kortelę);
2. Neįgaliojo pažymėjimą;
3. Patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti. 

(Prašymą galima užpildyti ir atvykus į centrą).

Daugiau informacijos galite rasti:
• Valstybinio studijų fondo tinklalapyje 

https://www.vsf.lt/lt/projektas 
• Alytaus kolegijos Karjeros ir ryšių su visuomene centre adresu 

Studentų g. 17, 213 kab., 
el. paštas karjera@akolegija.lt, tel. 8 315 79 411.



31

aLytaus KoLegiJos inFormaCiJos ir savaranKiŠKŲ 
studiJŲ Centras (issC)

ISSC – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymo-
si vieta su modernia informacine bei technine baze. ISSC yra: bibliote-
ka su atvirais fondais, verslo idėjų inkubatorius, akademinio personalo 
skaitykla, išlyginamųjų studijų centras, elektroninė skaitykla, užsienio 
kalbų savarankiškų studijų centras, kuriuose komplektuojama moksli-
nė literatūra, kaupiami mugių, konferencijų, seminarų medžiagos pa-
ketai, organizuojama mokymas(is) nuotoliniu būdu, atliekama mokslo 
taikomoji veikla, formuojami studentų verslumo įgūdžiai.

bendrabutis

AK renovuoto studentų bendrabučio gyvenamieji kambariai aprū-
pinti naujais baldais, virtuvės – modernia įranga, sukurtos bendros 
mokymosi ir poilsio zonos, nemokama interneto prieiga.

Alytaus kolegijos bendrabutis, esantis šalia kolegijos, suteikiamas 
visiems kolegijoje studijuojantiems studentams. Bendrabutyje pato-
gios sąlygos gyventi ir mokytis:
• Studentai kambariuose gyvena po du, už dvigubą mokestį gali gy-

venti po vieną.
• Kiekviename bendrabučio aukšte yra virtuvės, tualetai, dušinės, 

poilsio kambariai.
• Bendrabutyje gyvenantiems nemokamai prijungiamas internetas.
• Saugumui užtikrinti, įrengtos fi lmavimo kameros.
• Mokestis už gyvenimą bendrabutyje vienam studentui – 110 Lt per 

mėnesį.
• Iš užsienio atvykusiam studentui – 200 Lt per mėnesį.

Norint apsigyventi bendrabutyje, būtina prieš 7 dienas iki apgyven-
dinimo bendrabučio valdytojui pateikia: asmens dokumentą, stu-
dento pažymėjimą ir prašymą. 

Visi gyvenantys bendrabutyje turi laikytis Bendrabučio vidaus tvar-
kos taisyklių http://akolegija.lt/?id=show&nr=65.

Daugiau informacijos galite rasti:
• Alytaus kolegijos tinklalapyje http://akolegija.lt/?id=show&nr=64 
• Alytaus kolegijos bendrabutyje adresu Studentų g. 14, 303 kab. 

arba tel. 8 687 45 963
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Kur Kreiptis?

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Adresas: Seirijų g. 2, 62114 Alytus
Dekanatas – 103 kabinetas
tel. (8-315) 65 013

INŽINERIJOS FAKULTETAS
Adresas: Studentų g. 17, 62252 Alytus
Dekanatas – 202 kabinetas
Tel. (8-315) 79 826

VADYBOS FAKULTETAS
Adresas: Studentų g. 17, 62252 Alytus
Dekanatas – 201 kabinetas
Tel. (8-315) 79 342

Kur mus rasti, ŽemėLapis
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apie aLytŲ

Alytus – didžiausias Pietų Lietuvos miestas, įsikūręs šalia Nemuno, 
65 km į pietus nuo Kauno ir 108 km į pietvakarius nuo Vilniaus. Aps-
krities, rajono, miesto savivaldybės, seniūnijos ir katalikų dekanato 
centras, turi savivaldybės statusą. Didžiausias Dzūkijos miestas, lai-
komas neformalia šio etnografi nio regiono sostine.

Per Alytų iš pietryčių Šiaurės vakarų link teka Nemunas. Nuo seno 
miestas dalijamas į dvi dalis: dešiniajame Nemuno krante yra Aly-
tus I, kairiajame – Alytus II (didžioji dabartinio miesto dalis išsidės-
čiusi kairiajame upės krante).



Užrašams






