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PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Senato Komisijos 

2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014- 5-11 

 

DR. BRONISLOVO LUBIO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO 

STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dr. Bronislovo Lubio  vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus  universiteto studentams nuostatai (toliau  – 

Nuostatai) reglamentuoja dr. Bronislovo Lubio vardinės stipendijos (toliau – Stipendija), kuri steigiama 

atsižvelgiant į dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo (toliau – Fondas)  ir Vilniaus 

universiteto (toliau – VU) bendradarbiavimą, skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti atrankos 

kriterijus. 

2. Nuostatai parengti vadovaujantis 2012 m. kovo 8 d. VU Senato komisijos nutarimu Nr. SK-2012-5 

patvirtintais VU Stipendijų nuostatais. 

3. Stipendiją steigia  Fondas. Ji mokama iš Fondo lėšų,  pervestų kaip parama VU pagal 2013 m. rugsėjo 10 

d. Fondo ir VU sudarytą paramos sutartį Nr. ParS-14100-1938.  

4. Stipendijos tikslas – skatinti VU Chemijos, Ekonomikos bei Matematikos ir informatikos fakultetų 

studentus, studijuojančius finansų ekonomikos, chemijos technologijų bei informacinių technologijų 

srityse, siekti geresnių studijų rezultatų, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros šiose srityse. 

Ši Stipendija skiriama už tais metais apgintus geriausius magistro baigiamuosius darbus. 

5. 2013/2014 m. m. pavasario semestre skiriamos trys Stipendijos Chemijos, Ekonomikos bei Matematikos 

ir informatikos fakultetų antros pakopos studentams: viena 12 000 Lt (dvylikos tūkstančių litų) dydžio 

Stipendija, viena 8 000 Lt (aštuonių tūkstančių litų) dydžio Stipendija ir viena 5 000 Lt (penkių tūkstančių 

litų) dydžio Stipendija. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

6. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs Chemijos fakulteto Chemijos studijų programos, Ekonomikos 

fakulteto Finansų studijų programos bei Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos ir 

Kompiuterinio modeliavimo studijų programų antros pakopos antro kurso studentai (toliau – Studentai). 

7. Kiekvienų metų  balandžio mėnesio pradžioje Studijų direkcija skelbia konkursą  Stipendijoms gauti. 

8. Stipendijai skirti sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija). 
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9. Komisiją sudaro septyni nariai. Po vieną narį deleguoja Ekonomikos, Chemijos ir Matematikos ir 

informatikos fakultetų vadovai, du narius deleguoja VU Studentų atstovybė, du narius deleguoja Fondo 

valdyba. 

10. Pretenduoti gauti Stipendiją gali Studentai už magistro baigiamąjį darbą gavę įvertinimą „puikiai “ arba 

„labai gerai“. 

11. Apgynęs baigiamąjį darbą ir gavęs įvertinimą „labai gerai“ arba „puikiai“ Studentas, norintis gauti 

Stipendiją (toliau – Kandidatas)  per tris darbo dienas po paskutinio baigiamųjų darbų gynimo komisijų 

posėdžio pateikia Komisijai prašymą Stipendijai gauti, užpildytą anketą (1 priedas) bei dokumentus, 

įrodančius pasiekimus mokslinėje  veikloje (pageidautina). 

12. Gavusi Kandidatų prašymus Stipendijai gauti ir kitus Nuostatų 11 punkte nurodytus dokumentus, Komisija 

atrenka  tris Kandidatus Stipendijai gauti pagal šiuos kriterijus: 

12.1. didžiausia Stipendija (12 000 Lt dydžio) skiriama Kandidatui, kurio baigiamojo darbo įvertinimas 

yra „puikiai“, paskutinės sesijos studijų rezultatų svertinis vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,8 balo, bei  

turi pasiekimų mokslinėje veikloje (pageidautina); 

12.2.  vidutinio dydžio Stipendija (8 000 Lt) skiriama Kandidatui, kurio baigiamojo darbo įvertinimas yra 

„puikiai“, paskutinės sesijos studijų rezultatų svertinis vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,5 balo, turi 

pasiekimų mokslinėje veikloje (pageidautina); 

12.3. mažiausia Stipendija (5 000 Lt dydžio) skiriama Kandidatui, kurio baigiamojo darbo įvertinimas yra 

ne mažesnis negu „labai gerai“, paskutinės sesijos studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis kaip 9 

balai. 

12.4. esant keliems Kandidatams, skiriant atitinkamo dydžio Stipendijas, atrenkamas Kandidatas, kurio 

studijų rezultatų svertinis vidurkis yra aukštesnis ir kuris turi pasiekimų mokslinėje veikloje; neturint 

pasiekimų mokslinėje veikloje, Stipendija skiriama studentui, kurio studijų rezultatų svertinis vidurkis 

yra aukščiausias. 

13. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma ir įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus 

vertinę Komisijos nariai. 

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

14. Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus įsakymu ir pervedama į Studento, kuriam buvo paskirta 

Stipendija, sąskaitą banke.  

15. Studijų direkcija parengia Stipendijos gavėjo pažymą, kurią iškilmingai įteikia Studentui, kuriam buvo 

paskirta Stipendija, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo diplomų 

įteikimo metu. 
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16. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias norminiuose ir/ar 

Universiteto teisės aktuose numatytas stipendijas. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Nuostatai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Universiteto Informaciniame biuletenyje. 


