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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto skatinamosios stipendijos (toliau – Stipendija) nuostatai 

(toliau - Nuostatai) reglamentuoja šios Stipendijos skyrimo tikslus, tvarką, taip pat asmens, 

gavusio Stipendiją (toliau - Stipendiatas) ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto (toliau – 

Fakultetas) tarpusavio santykius, jų teises ir pareigas, susijusias su stipendijos skyrimu ir 

mokėjimu bei atskaitomybe.  

2. Stipendijos tikslas – ugdyti socialiai atsakingą jaunąją teisininkų kartą ir skatinti studentų 

asmeninį, socialinį, kultūrinį, visuomeninį bei profesinį aktyvumą, sudarant papildomas 

galimybes tobulėti, siekti geriausių rezultatų.   
 

II. STIPENDIJŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI 
 

3. Stipendijos gali būti skiriamos: 

 3.1. visų pakopų studentams už išskirtinius studijų ir mokslo rezultatus - profesoriaus 

 Konstantino Jablonskio vardo stipendija (vienkartinė stipendija iki 200 EUR); 

 3.2. visų pakopų studentams už aktyvią savanorišką, sporto, kultūros ar visuomeninę 

 savanorišką veiklą - docento Alfonso Žiurlio vardo stipendija (vienkartinė stipendija 

 iki 100 EUR); 

 3.3. doktorantams, siekiantiems vykdyti mokslinius tyrimus ar pradėti mokslininko 

 karjerą išskirtinai Fakultete - profesoriaus Stasio Vansevičiaus vardo stipendija, 

 (periodinė stipendija iki 500 EUR per mėnesį); 

 3.4. visų pakopų studentams, atliekantiems savanoriškąją praktiką Fakultete,  

 paskatinti - docento Marceliaus Kazlausko vardo stipendija (periodinė stipendija 

 iki 50 EUR per mėnesį, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius). 

4. Siūlyti kandidatus Stipendijai gauti gali SMD kuratoriai, katedrų vedėjai, institutų vadovai, 

doktorantūros komitetas, Dekanas. Siūlymai pateikiami Dekanui. Įteiktas pasiūlymas nėra 

pagrindas Stipendijai gauti. 
 

III STIPENDIJOS SKYRIMAS, MOKĖJIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS 

 

5. Stipendija skiriama Dekano įsakymu sudarytos Komisijos, kurios sudėtyje yra VU SA TF 

atstovas, sprendimu. Sprendimą Komisija priima sutarimu arba balsų dauguma.  

6. Teikimą teikti Komisijai kandidatą Stipendijai gauti priima Dekanas, atsižvelgdamas į 

Fakulteto veiklos tikslus ir finansines galimybes. Sprendime skirti periodinę Stipendiją turi 

būti nurodoma jos mokėjimo trukmė, ne ilgesnė kaip 12 mėnesių. 

7. Stipendija pervedama į Stipendiato nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

8. Šių Nuostatų 3.1. ir 3.2 punktuose nurodytų Stipendijų sertifikatai įteikiami Fakulteto Tarybos 

posėdyje. 

9. Stipendija išmokama iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslo veiklos ir studijų 

kokybės užtikrinimo programos lėšų. 



 

 

10.Periodinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus studijų sutarčiai, Stipendiatui 

padarius Studijų nuostatuose numatytą ar kitą akademinės veiklos pažeidimą, taip pat  

doktorantūros komiteto teikimu ar pasibaigus savanoriškai praktikai. 
 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.Stipendijos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 

12.Šie Nuostatai gali būti keičiami Tarybos sprendimu.  

13.Ginčai dėl šių Nuostatų nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami teisės aktų nustatyta 

tvarka. 


