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PATVIRTINTA 

2007 m. spalio 11 d.  Senato komisijos posėdyje, 

protokolas Nr. SK-2007-16 

 

“TIETOENATOR” VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATAI 

 

1. Siekiant skatinti informacinių technologijų (IT) studijas, paremti motyvuotus studentus, 

kryptingai gilinančius žinias šioje srityje ir siejančius savo ateitį su programavimu bei 

naujausiomis IT technologijomis, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas, 

dalyvaujant ir finansuojant UAB “TietoEnator”, 2007 m. spalio mėn. 11 d. įsteigė TietoEnator 

vardines stipendijas Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto, informatikos 

studijų krypties 3-4 kurso studentams.  

2. Kandidatai vardinei stipendijai renkami konkurso būdu, siunčiant gyvenimo aprašymus ir 

motyvacinius laiškus (anglų kalba) tema – „Describe your career plans for next 5 years !“. Apie 

konkursą bus skelbiama: Vilniaus universiteto bei UAB „TietoEnator“ internetiniuose 

puslapiuose ir reklaminiuose plakatuose. 

3. Konkursą organizuoja UAB „TietoEnator“ kartu su Matematikos ir informatikos fakultetu, 

paskirdama jo vykdymui konkursinę komisiją. 

4. Konkursinė komisija laimėjusių dalyvių sąrašą pateikia VU Matematikos ir informatikos 

fakulteto dekanatui. 

5. UAB „TietoEnator“ sprendimu stipendijos skiriamos vienam mokslo metų semestrui. 

Skiriamos 1200 Lt per semestrą dydžio stipendijos trims studentams. 

6. Stipendijas išmoka Vilniaus universitetas lygiomis dalimis arba viena dalimi, pradedant mokėti 

ne vėliau kaip 1 mėn. po komisijos nutarimo skirti stipendiją. 

7. Vardinės stipendijos konkurse gali dalyvauti aktyvūs, gerai besimokantys pagrindinių (bakalauro) 

informatikos studijų krypties 3-4 kurso studentai: jei paskutiniame semestre gerai mokėsi 

(paskutinės sesijos įvertinimų vidurkis ne mažesnis nei 8) ir pasižymėjo studijose, neturi skolų. 

Konkurse negali dalyvauti studentai, dirbantys UAB „TietoEnator“. 

8. Vertinant kandidatus analizuojamas jų gyvenimo aprašymas bei motyvacinis laiškas tema: 

„Describe your career plans for next 5 years“. Stipriausi kandidatai kviečiami į pokalbį. Jo metu 

atsižvelgiama į bendrą studento pažangumą, polinkius ir rezultatus studijuojant IT disciplinas, 

ateities planus, motyvaciją, siekius, anglų kalbos žinias. Po pokalbio atrenkami 3 stipriausi 

dalyviai - laimėtojai, kuriems skiriama stipendija. 

9. Studentas, gavęs TietoEnator vardinę stipendiją nepraranda teisės gauti valstybės ar kitas 

stipendijas. 

10. „TietoEnator“ vardinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas: 
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10.1. jei studentas nutraukia arba sustabdo studijas; 

10.2. studentui Vilniaus universitetas taiko drausmines nuobaudas. 


