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UAB „CSC Baltic“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB „CSC Baltic“ (toliau – CSC Baltic) vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

(toliau – VU) studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja CSC Baltic stipendijos 

(toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis 2012 m. kovo 8 d. VU Senato komisijos nutarimu Nr. SK-

2012-5 patvirtintais VU nuostatais. 

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

4. Stipendijos tikslas – skatinti VU Kauno humanitarinio fakulteto (toliau – VU KHF) studentus, 

studijuojančius Finansų informatikos, Kultūros vadybos, Marketingo ir prekybos vadybos, 

Meno vadybos, Tarptautinio verslo vadybos, Vadybos ir verslo administravimo, Verslo 

administravimo, Verslo informatikos arba Verslo informacijos sistemų studijų programose. Ši 

stipendija skiriama už ginamus geriausius bakalauro ir magistro darbus. 

5. Pavasario semestre VU KHF studentams skiriamos dvi stipendijos: viena 725 Eur (septynių 

šimtų dvidešimt penkių eurų) dydžio Stipendija už bakalauro darbą ir viena 725 Eur (septynių 

šimtų dvidešimt penkių eurų) dydžio Stipendija už magistro darbą. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA 

IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

6. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs VU KHF Kultūros vadybos, Vadybos ir verslo 

administravimo, Verslo informatikos arba Finansų informatikos bakalauro studijų baigiamojo 

kurso bei Marketingo ir prekybos vadybos, Meno vadybos, Tarptautinio verslo vadybos,  

Verslo administravimo, Verslo informatikos arba Verslo informacijos sistemų magistro 

studijų baigiamojo kurso studentai (toliau – Studentai). 

7. Gegužės mėnesio pradžioje VU KHF dekanatas apie konkursą Stipendijoms gauti informuoja 

VU KHF internetinėje svetainėje. 
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8. Stipendijai skirti VU KHF dekano įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

9. Komisiją sudaro šeši nariai. Keturis narius deleguoja VU KHF dekanas, du narius deleguoja 

CSC Baltic. 

10. Konkurse gali dalyvauti einamų mokslo metų baigiamųjų VU KHF bakalauro ir magistro 

kursų 6 punkte minėtų studijų programų studentai (toliau – Pretendentai). 

11. Pretendentai į Stipendiją iki gegužės 24 d. turi pateikti paraiškas VU KHF kuruojančios 

katedros el. paštu: ilona.veitaite@khf.vu.lt (Informatikos katedros studentai) arba 

vaidilute.kaminskiene@khf.vu.lt (Verslo ekonomikos ir vadybos katedros studentai). 

12. Paraiškos turi būti pateikiamos viename dokumente elektroniniu būdu, MS Word arba PDF 

formatu anglų kalba. Popierinės paraiškos nebus priimamos. Paraišką turi sudaryti šia eilės 

tvarka pateikti dokumentai: 

12.1. VU KHF dekanate išduodama pažyma apie studijas, kurioje nurodyta studento vardas, 

pavardė, studijų programa, kursas. 

12.2. Darbo santrauka (1000–1500 žodžių). Santrauka turi būti parašyta ne technine, 

nespecialistams lengvai suprantama anglų kalba, apibūdinant darbo mokslinę reikšmę 

tiriamajai sričiai. 

12.3. Katedros vadovo, darbo vadovo ar studijų programos vadovo rekomendacija, 

patvirtinanti išskirtinius pretendento gebėjimus. 

12.4. Pretendento CV, parengtas pagal pridedamą formą (Priedas Nr. 1). 

13. Komisija išrinks tris bakalauro ir tris magistro geriausias paraiškas pagal šiuos žemiau 

pateiktus kriterijus:  

13.1. Originalumas (30 procentų); 

13.2. Darbo aktualumas, reikšmė, aprašyta ne technine kalba (30 procentų); 

13.3. Darbo kokybė (20 procentų); 

13.4. Pristatymo kokybė (20 procentų). 

14. Šeši finalininkai turės pateikti spausdintą darbo kopiją. Galimos darbų kalbos: lietuvių arba 

anglų. 

15. Komisijos nariai dalyvaus šešių atrinktų Pretendentų (trijų bakalaurų ir trijų magistrų) 

baigiamųjų darbų gynimuose ir išrinks laimėtoją. 

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

Pretendentus vertinę Komisijos nariai. 
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III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

17. Stipendija skiriama VU Rektoriaus įsakymu ir pervedama į Studento, kuriam buvo paskirta 

Stipendija, sąskaitą banke. 

18. VU KHF dekanas arba jo įgaliotas asmuo diplomų įteikimo metu iškilmingai įteikia 

Studentams, kuriems buvo paskirta Stipendija, Stipendijos gavėjo pažymą. 

19. Studentas, gavęs CSC Baltic vardinę stipendiją, nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokias 

norminiuose ir/ar Universiteto teisės aktuose numatytas stipendijas. 
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Priedas Nr. 1 prie 

UAB „CSC Baltic“ VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATŲ 

 

 

Pretendento į CSC Baltic vardinę stipendiją CV forma 

 

Name, last name:  Mandatory 
<Photo>  

Optional 

 
E-mail: Mandatory 

Tel. No.: Mandatory 

Study program: Mandatory 

Degree Mandatory 

Education 

Institution, subject, 

degree, years 
Mandatory 

Institution, subject, 

degree, years 
Mandatory 

Institution, subject, 

degree, years 

Mandatory 

Please, insert as many rows as needed. Do not forget to include internships in 

other university or exchange programs. 

Work experience  

Institution, position, 

years 
Mandatory 

Institution, position, 

years 
Mandatory 

Institution, position, 

years 

Mandatory 

Please, insert as many rows as needed. Do not forget to include internships in 

other university or exchange programs. 

Personal skills and competences   

Languages (spoken, written, 

oral) 

 

Social skills and competences 
Optional 

 

Organizational skills and 

competences  

Optional 

 

Technical skills and  

competences 

Optional 

 

Personal characteristics 
Optional 

 

Computer skills and 

competences 

Optional 

 

Additional information 
Optional 

 

 


