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NUOSTATAI 

 

1. Siekiant paskatinti ir paremti gabius matematikos bei statistikos studijų programų studentus 

Matematikos ir informatikos institutas (toliau - Institutas) nuo 2005 metų steigia žymaus mokslininko ir 

visuomenės veikėjo, buvusio Instituto ilgamečio direktoriaus Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendiją. 

2. Šia stipendija siekiama ne tik įprasminti Vytauto Statulevičiaus atminimą, bet ir skatinti matematikos 

studentus siekti geresnių studijų rezultatų, kaupti aktualias matematikos žinias, dalyvauti Instituto mokslinėje 

veikloje. 

3. Stipendija skiriama vienam mokslo metų semestrui; jos minimalus dydis - 200 litų per mėnesį. 

Stipendijų skaičių Instituto direktorius teikimu tvirtina Instituto taryba. 

4. Konkursą stipendijai gauti skelbia direktorius instituto internetinėje svetainėje. Skelbimas apie 

konkursą taip pat išsiuntinėjamas universitetams, kuriuose vykdomos matematikos krypties studijų programos. 

5. Konkursą vykdo ir atrenka stipendininkus instituto direktoriaus sudaryta Akademiko V. 

Statulevičiaus stipendijos komisija (toliau - Stipendijos komisija), kurios sudėčiai pritarė instituto Taryba: 

pirmininkas Mifodijus Sapagovas, nariai Vidmantas Bentkus, Albertas Čaplinskas, Bronius Grigelionis, 

Kęstutis Kubilius, Stasys Rutkauskas. 

6. Konkursas stipendijai gauti nuo 2006 metų skelbiamas vasario ir rugsėjo mėnesiais. Stipendijos 

Instituto direktoriaus įsakymu pradedamos mokėti nuo einamųjų metų studijų semestro pradžios. 

7. Kandidatai stipendijai gauti iki konkurse nurodytos datos pateikia:  

• prašymą instituto direktoriaus vardu;  

• duomenis apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus;  

• dvi fakulteto, kuriame mokomasi, dėstytojų rekomendacijas;  

• turimų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas; 

• kitus pretendento manymu svarbius dokumentus. 

8. Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į pretendento pažangumą, gebėjimą atlikti mokslinius tyrimus, 

nusiteikimą dirbti mokslinį darbą. Stipendijos komisija sprendimą priima posėdyje paprastąja balsų dauguma. 

9. Stipendijos komisijos sprendimas įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę 

Stipendijos komisijos nariai. Stipendininkai paskelbiami viešai Matematikos ir informatikos instituto bei 

universitetų, kuriuose jie studijuoja, internetinėse svetainėse.  
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10. Pagal susitarimą su universitetu, institutas perveda pinigines lėšas stipendijoms į universiteto 

nurodytą sąskaitą, nurodydamas stipendininkų pavardes ir jiems skirtos stipendijos dydį.  

11. Stipendijos mokėjimas Stipendijos komisijos sprendimu gali būti nutrauktas, jeigu studentas: 

• pradėjo blogai mokytis,  

• nutraukė mokslinę veiklą,  

• pažeidė akademinę drausmę arba teisėtvarką. 

  

  

Tarybos pirmininkas         Kęstutis Kubilius  
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