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                                                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                       VU Ekonomikos fakulteto Tarybos 

                                                                                                       2012 m. gruodžio 11 d. posėdyje 

 

„MG BALTIC“ VARDINĖS 

STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atsižvelgiant į UAB KONCERNO „MG Baltic“ (toliau – MG Baltic) ir Vilniaus universiteto 

(toliau – VU) bendradarbiavimą bei į tai, kad MG Baltic Vilniaus universitetą remia nuo 2005 

metų, steigiami „MG Baltic“ vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo nuostatai (toliau 

– Nuostatai), parengti remiantis 2012 03 08 VU Senato komisijos nutarimu Nr. SK – 2012 – 5 – 

patvirtintais Vilniaus universiteto Stipendijų nuostatais. 

2. Nuostatai reglamentuoja Stipendijos skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti atrankos 

kriterijus. 

3. Stipendiją steigia MG Baltic. Ji mokama iš MG Baltic lėšų, pervestų kaip parama VU. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti VU Ekonomikos fakulteto IV kurso ekonomikos, vadybos ir verslo 

administravimo bei vadybos informacinių sistemų studijų programų geriausiai besimokančius 

studentus. 

5. Vieneriems mokslo metams skiriamos stipendijos dydis 1 (vienam) studentui yra 1800 Lt 

(vienas tūkstantis aštuoni šimtai litų).  

6. Stipendija skiriama pavasario semestre (nuo atitinkamų metų vasario 1 d. iki birželio 30 d.) 3 

(trims) VU Ekonomikos fakulteto IV kurso ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei 

vadybos informacinių sistemų studijų programų geriausiai besimokantiems studentams (toliau – 

Stipendininkai).  

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

7. Kiekvienų mokslo metų pradžioje (tiksli data nustatoma skelbime) skelbiamas konkursas 

vardinei stipendijai gauti. Informacija apie konkursą skelbiama VU, Ekonomikos fakulteto 

tinklalapiuose bei Ekonomikos fakulteto informacinėje lentoje adresu Saulėtekio al. 9, 2-ieji 

rūmai.   
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8. Konkurse gali dalyvauti VU Ekonomikos fakulteto IV kurso ekonomikos, vadybos ir verslo 

administravimo bei vadybos informacinių sistemų studijų programų geriausiai besimokantys 

studentai. 

9. Studentas, norintis gauti Stipendiją, VU Ekonomikos fakulteto dekanui pateikia: 

9.1. prašymą skirti stipendiją; 

9.2. motyvacinį laišką; 

9.3. pasiekimus mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje įrodančius dokumentus 

(pageidautina); 

9.4.  duomenis apie baigtų šešių semestrų studijų programos dalykų įvertinimus.   

10. Pateiktoms kandidatūroms vertinti sudaroma 3 (trijų) narių paraiškų vertinimo komisija (toliau – 

Komisija): vieną narį deleguoja VU Ekonomikos fakulteto studentų atstovybė, du – VU 

Ekonomikos fakulteto dekanas. 

11. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

12. Gavusi pretendentų paraiškas, Komisija iki einamųjų metų vasario 1 dienos nustato 9 (devynis) 

pretendentus Stipendijai gauti pagal šiuos kriterijus: 

12.1. studento šeštojo studijų semestro pažymių vidurkis turi būti ne žemesnis negu 9,5 

balo, bendras šešių studijų semestrų vidurkis – ne žemesnis nei 9 balai; 

12.2. pageidautina, kad studentas turėtų pasiekimų mokslinėje ir (ar) visuomeninėje 

veikloje. 

13. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma ir įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi 

posėdyje dalyvavę komisijos nariai.  

14. Komisija išrinktų pretendentų Stipendijai gauti duomenis (išrinktų pretendentų sąrašas, taip pat 

šių kandidatų motyvaciniai laiškai ir kiti susiję dokumentai) ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo 

dienas pateikia MG Baltic atstovui.  

15. Iš Komisijos pateiktų kandidatų Stipendijai gauti MG Baltic savo nuožiūra išsirenka 3 (tris) 

studentus, kuriems skiria MG Baltic stipendijas, bei apie tai raštu informuoja VU Ekonomikos 

fakulteto dekaną. Komisijos sprendimas skirti Stipendiją MG Baltic nurodytam studentui 

įforminamas atitinkamu protokolu, kurį pasirašo visi komisijos nariai. Stipendija skiriama 

atitinkamam studentui. 

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

 

16. Stipendija mokama iš MG Baltic lėšų, pervestų kaip parama į VU atsiskaitomąją sąskaitą. 
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17. Stipendija skiriama VU Rektoriaus įsakymu ir pervedama į laimėjusio Stipendininko sąskaitą. 

18. VU Ekonomikos fakultetas informuoja MG Baltic apie paskirtą Stipendiją ir pateikia stipendijos 

išmokėjimą Stipendininkui patvirtinantį raštą 

19. Stipendijos gavėjo pažymą rengia VU Studijų direkcija. Stipendijos gavėjo pažymos įteikiamos 

Stipendininkams VU Senato komisijos posėdyje.  

20. Informacija apie Stipendininkus viešinama Vilniaus universiteto informaciniuose leidiniuose ir 

VU organizuojamų renginių metu. VU nurodo MG Baltic kaip rėmėją VU interneto tinklalapyje 

ir informacinėje lentoje adresu Saulėtekio al. 9, 2-ieji rūmai. ir kviečia MG Baltic atstovus į 

svarbiausius VU renginius bei suteikia galimybę pristatyti MG Baltic veiklą ir 

bendradarbiavimą su VU Ekonomikos fakultetu. 

21. Stipendija neskiriama (arba  jos mokėjimas nutraukiamas): 

21.1. VU Ekonomikos fakulteto dekano iniciatyva, jei Stipendininkas pradeda ženkliai 

blogiau mokytis, pažeidžia viešąją tvarką, išeina akademinių atostogų, sustabdo arba 

nutraukia ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba vadybos informacinių 

sistemų studijas VU Ekonomikos fakultete; 

21.2. MG Baltic iniciatyva, jei gaunama informacija apie Stipendininką, kuri gali 

kompromituoti MG Baltic ir (ar) VU Ekonomikos fakultetą; 

21.3. Jeigu Stipendininkui universitete paskirta nuobauda, numatyta Studijų nuostatuose; 

21.4. Visais atvejais stipendijos skyrimas ar mokėjimas nutraukiamas VU Rektoriaus 

įsakymu Ekonomikos fakulteto dekano prašymu. 

 

22. Nutraukus stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo klausimas 

sprendžiamas MG Baltic ir VU atskiru susitarimu. 

23. Stipendininkas, gavęs stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 


