PATVIRTINTA
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo valdybos 2002 m. liepos 9 d. posėdyje
PAPILDYTA
Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo valdybos 2004 m. gegužės 12 d. posėdyje
CAROL MARTIN GRUODIS ATMINIMO ŠVIETIMO FONDO VARDINIŲ STIPENDIJŲ
SKYRIMO NUOSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondas (toliau – Fondas) numato kiekvienais metais
skirti Fondo vardines stipendijas (toliau – Stipendijos) gabiems jaunuoliams iš socialiai remtinų
šeimų.
2. Šiomis Stipendijomis siekiama: sudaryti galimybę gabiems, tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų
negalintiems studijuoti jaunuoliams siekti mokslo.
3. Stipendijos skiriamos tik valstybinių universitetų I kurso bakalauro studijų studentams.
4. Stipendininkas nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokių stipendijų.
II. Stipendijų skyrimo ir nutraukimo tvarka
5. Stipendijos bakalauro studijų studentams skiriamos nuo pirmo kurso.
6. Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis 140 USD per mėnesį.
7. Konkurse stipendijai gauti norintys dalyvauti jaunuoliai turi atitikti šiuos reikalavimus:
7.1. gerai arba labai gerai baigė bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą arba gimnaziją;
7.2. dalyvavo rajono, šalies mokslo/humanitarinėse olimpiadose arba konkursuose bei
tarptautiniuose menų konkursuose;
7.3. vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.
8. Stipendijos skiriamos vienam semestrui (5 mėnesiams), jų mokėjimas gali būti tęsiamas, jei
pasibaigus semestrui studento pateiktoje Fondui pažymoje apie pažangumą pažymių vidurkis ne
mažesnis nei 8,5. Pažyma turi būti patvirtinta fakulteto dekano.
9. Pasiūlymus Fondui dėl kandidatų (ne daugiau kaip 1–2) stipendijoms gauti kasmet iki liepos 30 d.
teikia Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padaliniai.
10. Siūlant kandidatą stipendijai gauti, pateikiamos Fondo patvirtintos paraiškos formos, iš kurių
Fondo direktorių taryba pagal vidinį reglamentą atrenka tuos, kurie gaus stipendijas.
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11. Pagal susitarimą su aukštąja mokykla Fondas kiekvieno semestro pradžioje perveda pinigines
lėšas stipendijoms į aukštosios mokyklos sąskaitą, o aukštoji mokykla stipendijas perveda
studentams.
12. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, aukštajai mokyklai pateikus duomenų apie studento
blogesnį mokymąsi, mokslinės veiklos nutraukimą ar drausmės pažeidimą.
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