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Advokatų profesinė bendrija „Motieka & Audzevičius“
VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“ vardinės stipendijos
skyrimo nuostatai reglamentuoja šios stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo
tvarką, pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus.
2. Stipendiją steigia advokatų profesinė bendrija „Motieka & Audzevičius“ (toliau –
Motieka & Audzevičius). Stipendija mokama iš advokatų profesinės bendrijos
„Motiekos & Audzevičiaus“ lėšų kaip parama Vilniaus universitetui (toliau –
VU) suteiktų lėšų.
3. Stipendijos tikslas – skatinti studijuojančių teisę studentų pažangumą,
visuomeninį bei profesinį aktyvumą, sudaryti papildomas galimybes jiems
tobulėti.
II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI
ATRANKOS KRITERIJAI
4. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs dieninių studijų pirmos pakopos studentai,
studijuojantys Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto pirmame kurse. Detalesni
reikalavimai pretendentams gali būti nustatyti konkrečiai Stipendijai laimėti skirto
konkurso sąlygose.
5. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki spalio 1d., yra
paskelbiamas konkursas pažangiausio I kurso studento Stipendijai gauti, nurodant
stipendijos dydį. Informacija apie konkursą skelbiama kiekvienų metų rugsėjovasario mėnesiais VU Teisės fakultete ir jo tinklalapyje.
6. Konkurso sąlygų rengimą iki kiekvienų mokslo metų pradžios (bet ne vėliau kaip
iki spalio 1 d.) organizuoja ir koordinuoja VU Studijų direkcija ir suderina jas su
išteklių vadovu. Pretendentai yra atrenkami pagal pažangumo rodiklius,
susumavus pirmųjų studijų metų rudens ir pavasario semestrų rezultatus.
7. Dalyvauti konkurse teikiami šie dokumentai:
- pažyma apie dviejų semestrų studentų mokymosi vidurkius, pasirašyta VU TF
dekano.
8. Pateiktoms kandidatūroms vertinti iki antrųjų mokslo metų rugsėjo mėnesio
pabaigos sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija).
9. Komisija sprendimą dėl konkurso nugalėtojo priima iki antrųjų mokslo metų
spalio mėnesio 1 d.
10. Komisija dirba neatlygintinai.
11. Stipendija skiriama studentui/ei, kuris Komisijos sprendimu laimi konkursą.
12. Stipendijos laimėtoju/a yra skelbiamas studentas/ė, kurio/s bendras pirmojo
studijų kurso rudens-pavasario semestrų balų skaičius yra aukščiausias.

13. Paskirta Stipendija mokama vienkartiniu mokėjimu.
14. Paskyrus Stipendiją, Stipendininkas nepraranda galimybės gauti valstybės ar
kitokias stipendijas. Buvęs Stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir jam Stipendija
gali būti paskirta kelis kartus.
III. STIPENDIJOS ĮTEIKIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKA
15. Remiantis Komisijos teikimu (posėdžio protokolu), Stipendija skiriama VU
rektoriaus įsakymu. Stipendininkas apie paskirtą Stipendiją informuojamas
asmeniškai.
16. Stipendijos lėšas apskaito VU Finansų ir ekonomikos direkcija.
17. Stipendijos mokamos iš advokatų profesinės bendrijos „Motieka & Audzevičius“
lėšų, pervestų kaip parama VU.
18. „Motieka & Audzevičius“ nustatyto dydžio Stipendijos mokėjimo tvarką nustato
Komisija ir įformina tai Komisijos susirinkimo protokole, kuris pasirašomas
Komisijos narių ir pateikiamas VU Studijų direkcijai.
19. Stipendiją VU išmoka Stipendininkui vienkartiniu mokėjimu iki antrųjų studijų
metų lapkričio mėnesio paskutinės darbo dienos.
20. Pažymėjimas apie Stipendiją įteikiamas VU TF rengiamos konferencijos, skirtos
Konstitucijos dienai pažymėti, metu.
21. Apie stipendijos laimėtoją ir stipendijos įteikimą yra paskelbiama VU TF
tinklalapyje.

