
Patvirtinta VU TF tarybos nutarimu 

2013-09-12 

ADVOKATŲ PROFESINĖS BENDRIJOS  MAGNUSSON IR 

PARTNERIAI VARDINĖS VIENKARTINĖS STIPENDIJOS 

NUOSTATAI 

(Komercinės teisės šakos studentams) 

1. Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai, siekdama skatinti pažangius ir 

visuomeniškai aktyvius studentus bei skatinti studentų motyvaciją komercinės teisės srityje, 

įsteigė Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinę vienkartinę stipendiją. 

2. Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinė vienkartinė stipendija kasmet 

skiriama ne žemesnio nei IV kurso, socialiai aktyviems, motyvuotiems bei turintiems ne 

žemesnį vidurkį nei 8, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, komercinės teisės šakos 

studentams. 

3. Įsteigta vardinė vienkartinė stipendija: 
 

3.1. Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinė stipendija - 

studentui už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime bei esant motyvuotam 

suinteresuotumui komercinės teisės srityje; 
 

4. Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vienkartinės vardinės stipendijos 

dydis -  1500 Lt.  

5. Vardinę vienkartinę stipendiją skiria Stipendijos Taryba, į kurią lygiomis teisėmis įeina: 2 

(du) Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai partneriai ir 1 (vienas) VU TF 

atstovas. Tarybą į posėdžius kviečia pirmininkas, kuris išrenkamas pirmame Tarybos 

posėdyje. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai - 

Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai atstovo balsas. Į Tarybos posėdžius 

gali būti kviečiami ir Stipendijos nominantai.  

6. Atsižvelgdama į stipendijoms mokėti surinktų lėšų kiekį, Stipendijos Taryba gali nuspręsti 

atskirais metais neskirti šių nuostatų 3.1 punkte nurodytos stipendijos. Stipendija tam pačiam 

studentui gali būti skiriama tik vieną kartą. 

7. Penkis kandidatus vardinei vienkartinei stipendijai gauti Stipendijos Tarybai atrenka Vilniaus 

universiteto Teisės fakultetas, atsižvelgdamas į šių nuostatų 2 punkte nustatytus kriterijus. 

Siekdami gauti Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinę vienkartinę 

stipendiją, studentai prašymus gali pateikti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanui 

arba Vilniaus universiteto Teisės fakultete veikiančioms studentiškoms organizacijoms, 

Stipendijos tarybos susirinkimo nustatyta tvarka ir terminais. Prie prašymo turi būti pridėtas 

gyvenimo aprašymas, motyvuotas paaiškinimas (laisva forma), dėl šių nuostatų 3 punkte 



nurodytos vardinės vienkartinės stipendijos gavimo suinteresuotumo bei dokumentai (jei tokie 

yra), kurie pagrįstų paraiškoje nurodytas aplinkybes (arba jų nuorašai).  

8. Vardinė vienkartinė stipendija mokama iš Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir 

partneriai lėšų, paramos forma pervestų Vilniaus universitetui. Vardinę vienkartinę stipendiją 

išmoka Vilniaus universitetas nuo to mėnesio, kurį stipendijoms skirtos lėšos buvo pervestos 

į Vilniaus universiteto sąskaitą. 

9. Vardinės vienkartinės stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas Stipendijos 

tarybos susirinkimo nutarimu, jeigu stipendijos gavėjas nutraukia arba suspenduoja studijas 

Vilniaus universiteto Teisės fakultete arba jeigu studentui Vilniaus universitetas taiko 

drausmines nuobaudas, arba jeigu stipendijos skyrimas buvo pagrįstas klaidingais 

duomenimis. Tokiais atvejais Stipendijos Taryba nurodo Vilniaus universitetui išmokėti 

likusią stipendijos dalį kitam šių nuostatų 2 punkte nurodytus kriterijus atitinkančiam ir 

Stipendijos Tarybos susirinkimo nustatytam stipendijos gavėjui. Studijų suspendavimo ir 

stipendijos mokėjimo sustabdymo atveju gali būti   nurodyta baigti išmokėti stipendiją 

pradiniam jos gavėjui, jeigu šis per kalendorinius metus atnaujins studijas.   

10. Stipendija teikiama Teisės fakulteto Tarybos posėdyje. 

11.  Vardinių vienkartinių stipendijų gavėjams Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir 
partneriai išduoda liudijimus. 

(Baudžiamosios teisės šakos studentams) 

1. Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneriai, siekdama skatinti pažangius ir 

visuomeniškai aktyvius studentus bei skatinti studentų motyvaciją baudžiamosios teisės 

srityje, įsteigė Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinę vienkartinę 

stipendiją. 

2. Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinė vienkartinė stipendija kasmet 

skiriama ne žemesnio nei IV kurso, socialiai aktyviems, motyvuotiems bei turintiems ne 

žemesnį vidurkį nei 8, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, baudžiamosios teisės šakos 

studentams. 

3. Įsteigta vardinė vienkartinė stipendija: 
 

3.1 Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinė stipendija - 

studentui už pažangumą ir aktyvumą visuomeniniame gyvenime bei esant 

motyvuotam suinteresuotumui baudžiamosios  teisės srityje; 

4. Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vienkartinės vardinės stipendijos 

dydis -  1500 Lt 

5. Vardinę vienkartinę stipendiją skiria Stipendijos Taryba, į kurią lygiomis teisėmis įeina: 2 

(du) Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai partneriai ir 1 (vienas) VU TF 

atstovas. Tarybą į posėdžius kviečia pirmininkas, kuris išrenkamas pirmame Tarybos 

posėdyje. Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai - 

Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai atstovo balsas. Į Tarybos posėdžius 

gali būti kviečiami ir Stipendijos nominantai.  

6. Atsižvelgdama į stipendijoms mokėti surinktų lėšų kiekį, Stipendijos Taryba gali nuspręsti 



atskirais metais neskirti šių nuostatų 3.1 punkte nurodytos stipendijos. Stipendija tam pačiam 

studentui gali būti skiriama tik vieną kartą. 

7. Penkis kandidatus vardinei vienkartinei stipendijai gauti Stipendijos Tarybai atrenka Vilniaus 

universiteto Teisės fakultetas, atsižvelgdamas į šių nuostatų 2 punkte nustatytus kriterijus. 

Siekdami gauti Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir partneriai vardinę vienkartinę 

stipendiją, studentai prašymus gali pateikti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanui 

arba Vilniaus universiteto Teisės fakultete veikiančioms studentiškoms organizacijoms, 

Stipendijos tarybos susirinkimo nustatyta tvarka ir terminais. Prie prašymo turi būti pridėtas 

gyvenimo aprašymas, motyvuotas paaiškinimas (laisva forma), dėl šių nuostatų 3 punkte 

nurodytos vardinės vienkartinės stipendijos gavimo suinteresuotumo bei dokumentai (jei tokie 

yra), kurie pagrįstų paraiškoje nurodytas aplinkybes (arba jų nuorašai).  

8. Vardinė vienkartinė stipendija mokama iš Advokatų profesinės bendrijos Magnusson ir 

partneriai lėšų, paramos forma pervestų Vilniaus universitetui. Vardinę vienkartinę stipendiją 

išmoka Vilniaus universitetas nuo to mėnesio, kurį stipendijoms skirtos lėšos buvo pervestos 

į Vilniaus universiteto sąskaitą. 

9. Vardinės vienkartinės stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas Stipendijos 

tarybos susirinkimo nutarimu, jeigu stipendijos gavėjas nutraukia arba suspenduoja studijas 

Vilniaus universiteto Teisės fakultete arba jeigu studentui Vilniaus universitetas taiko 

drausmines nuobaudas, arba jeigu stipendijos skyrimas buvo pagrįstas klaidingais 

duomenimis. Tokiais atvejais Stipendijos Taryba nurodo Vilniaus universitetui išmokėti 

likusią stipendijos dalį kitam šių nuostatų 2 punkte nurodytus kriterijus atitinkančiam ir 

Stipendijos Tarybos susirinkimo nustatytam stipendijos gavėjui. Studijų suspendavimo ir 

stipendijos mokėjimo sustabdymo atveju gali būti   nurodyta baigti išmokėti stipendiją 

pradiniam jos gavėjui, jeigu šis per kalendorinius metus atnaujins studijas.   

10.  Stipendija teikiama Teisės fakulteto Tarybos posėdyje. 

11. Vardinių vienkartinių stipendijų gavėjams Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir 

partneriai išduoda liudijimus. 
 

 

 

 

 

 

 

 


