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UAB „BALTIC AMADEUS“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB „Baltic Amadeus“ (toliau – Baltic Amadeus) vardinės stipendijos skyrimo nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja Baltic Amadeus vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir 

pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia Baltic Amadeus. Ji mokama iš Baltic Amadeus lėšų, pervestų kaip parama Vilniaus 

Universitetui (toliau – VU) pagal Baltic Amadeus ir VU sudarytas paramos sutartis. 

3. Stipendijos tikslas – skatinti aktyvius ir motyvuotus VU Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – 

VU MIF) II-IV kurso bakalauro studijų programų pažangius studentus už gerą mokymąsi ir papildomą 

veiklą IT srityje. 

4. Stipendija skiriama ne daugiau kaip 5 studentams per semestrą.  

5. Stipendijos dydis – 500 EUR vienam studentui. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI 

GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

 

6. Konkursas vardinei stipendijai gauti skelbiamas kiekvieno semestro pradžioje. Rudens semestre skelbiama 

iki rugsėjo 10 d., pavasario semestre – iki vasario 14 d. 

7. Studentų registracija į konkursą trunka 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo datos. 

8. Informacija apie konkursą skelbiama VU, Matematikos ir informatikos fakulteto tinklapiuose, Studentų 

atstovybės tinklapyje ir fakulteto Facebook profilyje. Apie vykstantį vardinės stipendijos konkursą 

studentai gali būti informuojami ir elektroniniu paštu. 

9. Studentas, norintis gauti Stipendiją, per nurodytą terminą VU MIF Studijų skyriui turi pateikti: 

9.1. Prašymą skirti Baltic Amadeus Stipendiją; 

9.2. Užpildytą registracijos formą (žr. stipendijos nuostatų priedą); 

9.3. Kitą faktinę informaciją. 

10. Stipendininkų atranką vykdo 5 narių komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro 2 VU MIF atstovai, 2 

Baltic Amadeus atstovai ir 1 VU MIF studentų atstovas. Komisija paskiriama VU MIF dekano įsakymu. 

11. Kandidatų atranka vyksta 2 etapais. 

11.1. Pirmame etape iš visų stipendijai gauti prašymus pateikusių kandidatų Komisija atrenka 10 

geriausių studentų atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 

11.1.1. Studento studijų rezultatus (vertinamas visų VU studijuotų semestrų svertinis vidurkis). 

Stipendija gali būti skiriama tik gerai besimokančiam ir akademinių skolų neturinčiam 

studentui; 

11.1.2. Vertinama studento mokslinė veikla; 

11.1.3. Vertinama studento papildoma veikla Informacinių technologijų srityje; 



11.1.4. Vertinama pateikta argumentacija Stipendijai gauti.  

11.2. Antrame etape 10 atrinktų studentų yra kviečiami į pokalbį. Kiekvienais metais skelbiant 

konkursą pateikiami kriterijai, pagal kuriuos pokalbio metu atrenkami 5 geriausi studentai (toliau 

– Stipendininkai), kuriems skiriama stipendija.  

12. Visi atrankos etapai turi būti įgyvendinami per 14 kalendorinių dienų, pasibaigus studentų registracijai į 

konkursą. 

13. Jei, Komisijos nuomone, pretendentai neatitinka Stipendininkams keliamų reikalavimų, Komisija gali 

skirti mažiau nei 5 stipendijas. 

14. Baltic Amadeus pasilieka teisę neskelbti konkurso vardinei stipendijai gauti. 

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

 

15. Stipendija mokama iš Baltic Amadeus lėšų, pervestų kaip parama į VU atsiskaitomąją sąskaitą. 

16. Stipendiją VU išmoka Stipendininkui lygiomis dalimis per 5 mėnesius (mokama kas mėnesį), pradedant 

mokėti nuo to mėnesio, kurį Stipendijai skirtos lėšos buvo pervestos į VU sąskaitą. 

17. Konkurse Stipendijai gauti negali dalyvauti studentai, dirbantys Baltic Amadeus ir esantys Komisijos 

narių šeimos nariai. 

18. Stipendijos mokėjimas sustabdomas, jei:  

18.1. Studentas nutraukia, sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų;  

18.2. Studentui paskiriama drausminė nuobauda; 

18.3. Atsiranda arba paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta stipendija. 

19. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų klausimą sprendžia Baltic Amadeus. 

20. Studentas, gavęs stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 

21. Stipendininkai paskelbiami ir įteikimo ceremonija vyksta iškilmingo VU Senato posėdžio metu ar Baltic 

Amadeus organizuojamame renginyje. 

22. Informacija apie Baltic Amadeus paskirtą stipendiją ir Stipendininkus viešinama VU informaciniuose 

leidiniuose. VU MIF nurodo Baltic Amadeus kaip rėmėją/partnerį savo interneto tinklapyje, taip pat VU 

MIF dekano leidimu suteikia Baltic Amadeus atstovams galimybę dalyvauti VU Matematikos ir 

informatikos fakulteto organizuojamuose renginiuose ir pristatyti Baltic Amadeus veiklą, rengti profesines 

paskaitas Baltic Amadeus arba VU MIF atstovų pasiūlytomis temomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

BALTIC AMADEUS VARDINEI STIPENDIJAI GAUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga: __________________________________________ 
                                                                                                           (vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiuosi savo 

profesine sritimi ir 

be studijų dar 

užsiimu ... 

 
(Kuo? Kokia veikla? 

Kokius projektus, 

pomėgius realizuoju?) 

 

Manau, esu vertas 

gauti vardinę 

stipendiją, nes ... 

 
(Kodėl Baltic Amadeus 

stipendija turi būti 

skiriama man?) 

 

Ateityje noriu ... 
(Ko noriu pasiekti? 

Kuo noriu tapti?) 

 

Studijuoju 
(Studijų programa, 

kursas) 

 

Aš 
(Vardas, pavardė) 

 

 Mano kontaktai 
(Telefono numeris, 

el.paštas) 

 


