
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO  

REKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO DOKTORANTŪROS FONDO PANAUDOJIMO  

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 37 ir 42 punktais ir Vilniaus 

universiteto lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. T-2017-2-10 „Dėl Vilniaus universiteto 

lėšų naudojimo ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 5 ir 52 

punktais ir atsižvelgdamas į Mokslo doktorantūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-739 „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 29 punktą ir įgyvendindamas Vilniaus universiteto mokslo 

doktorantūros reglamento, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. S-

2017-10-3 „Dėl Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento tvirtinimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais), 101 punktą: 

1. T v i r t i n u  Vilniaus universiteto doktorantūros fondo panaudojimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę Virginijai Uksienei, Vilniaus universiteto Centrinės 

administracijos Mokslo ir inovacijų departamento Doktorantūros ir podoktorantūros skyriaus vadovei. 
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VILNIAUS UNIVERSITETO DOKTORANTŪROS FONDO PANAUDOJIMO  
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto doktorantūros fondo panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) doktorantūros fondo (toliau – Fondas) 

lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.  

2. Fondas yra Universiteto tarybos patvirtintoje Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatoje 

numatyta lėšų dalis, skirta skatinti Universiteto doktorantų mokslinę kūrybinę veiklą, mobilumą, 

gerinti doktorantų studijų kokybę, bendrųjų gebėjimų kompetencijų ugdymą, mokslinių straipsnių ir 

disertacijos rengimą.  

3. Fondo lėšomis, kurios kiekvienais kalendoriniais metais numatomos Universiteto 

kamieninio akademinio padalinio (toliau – Padalinys) pajamų ir išlaidų sąmatoje ir išskiriamos atskiru 

veiklos objektu, gali naudotis tiek valstybės finansuojami (įskaitant finansuojamus ES struktūrinių 

fondų lėšomis), tiek valstybės nefinansuojami doktorantai.  

4. Už tinkamą Fondo lėšų panaudojimą atsakingas Padalinio vadovas arba doktorantūros 

mokyklos, jeigu tokia yra įsteigta Padalinyje, vadovas. 

 

II SKYRIUS 

FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  

 

5. Kiekvienam nuolatinės studijų formos doktorantui skiriama ne mažiau kaip 1500 eurų per 

metus, o ištęstinės studijų formos doktorantui – ne mažiau kaip 1000 eurų per metus. Jeigu 

Universitete patvirtinta mokslo krypties metinė doktorantūros studijų kaina yra mažesnė nei tų metų 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nustatyta norminė doktorantūros 

studijų kaina, doktorantui skiriama suma proporcingai sumažinama. Padalinys lėšų sumą skiriamą 

doktorantui einamiesiems doktorantūros studijų metams numato lapkričio 1 d.,  jeigu jis nėra 

akademinėse atostogose. Doktorantui, kuris yra  akademinėse atostogose, lėšos nenumatomos. 

6. Bendra per kalendorinius metus planuojama išleisti Fondo lėšų suma yra numatoma 

Padalinio pajamų ir išlaidų sąmatoje.  

7. Fondo lėšomis gali naudotis doktorantai, kuriems nėra suteiktos akademinės atostogos, yra 

atestuoti už praėjusius doktorantūros studijų metus (jų atestacija už praėjusius doktorantūros studijų 

metus nėra atidėta), taip pat pirmųjų doktorantūros studijų metų doktorantai. 

8. Fondo lėšos gali būti naudojamos: 

8.1. doktoranto studijų kitoje šalies ar užsienio institucijoje išlaidoms (t. y. doktorantūros 

moduliui ar jo daliai, kuris atitinka jo disertacijos temą, išklausyti) padengti;  

8.2. doktoranto stažuotės, kursų ar dalyvavimo vasaros / žiemos mokykloje, kurie skirti 

doktoranto kompetencijų rengiamos disertacijos tema ar bendrųjų gebėjimų tobulinimui, išlaidoms 

padengti; 

8.3. doktoranto kelionės ir su ja susijusioms išlaidoms, kai doktorantas vyksta dalinėms 

studijoms, į stažuotes, vasaros / žiemos mokyklas, mokslines konferencijas, simpoziumus ir pan., taip 

pat renginio registracijos mokesčiui sumokėti;  

8.4. išlaidoms, kurios patiriamos įsigyjant prekes (įskaitant ilgalaikį turtą), medžiagas ar 

paslaugas, reikalingas doktoranto moksliniams tyrimams disertacijos tema vykdyti, padengti; 

8.5. mokslinio straipsnio, kuriame apibendrinami doktoranto atlikti moksliniai tyrimai 

disertacijos tema, rengimo ir / ar spausdinimo išlaidoms padengti; 

8.6. doktoranto rengiamos disertacijos ar jos santraukos redagavimo, spausdinimo ar 

vertimo išlaidoms padengti. 
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9. Doktorantas Fondo lėšų panaudojimą turi derinti su savo disertacijos moksliniu vadovu 

ir gauti jo pritarimą. Doktorantas ir jo disertacijos mokslinis vadovas turi užtikrinti, kad lėšos būtų 

naudojamos išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su rengiama daktaro disertacija. 

10. Padalinio vadovas užtikrina, kad naudojant Fondo lėšas, išlaidų dokumentams būtų 

priskirta Doktorantūros fondo veiklos objekto reikšmė. 

11. Rekomenduojama, kad doktorantas Fondo lėšų panaudojimą planuotų visam 

doktorantūros laikotarpiui. Doktorantas gali kaupti jam skirtas Fondo lėšas ir jas panaudoti kitais 

kalendoriniais metais (bet ne vėliau, kaip paskutiniais doktorantūros studijų metais). Doktorantas jam 

skirtas Fondo lėšas gali panaudoti ir avansu, jeigu tai suderinta su Padalinio arba doktorantūros 

mokyklos vadovu.  

12. Rekomenduojama ketvirtaisiais doktorantūros studijų metais doktorantui skiriamų Fondo 

lėšų dalį panaudoti disertacijos rengimo ir spausdinimo išlaidoms apmokėti. 

13. Doktorantai Fondo lėšomis naudojasi ir atsiskaito už jas Padalinio, kuriame studijuoja, 

vadovo nustatyta tvarka, kuri be kita ko gali konkretizuoti Aprašo 8 punkte numatytų išlaidų rūšis, 

apibrėžti jų panaudojimo paskirtį, proporcijas ir limitus.  

14. Doktorantui pageidaujant, jis turi teisę gauti informaciją apie jam skirtas ar išleistas 

Fondo lėšas ir jam skirtų Fondo lėšų likutį. 

 

_______________________  
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