PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto
Tarybos posėdyje 2014 m. kovo 26 d., protokolo Nr. 9
KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto (toliau – VU KHF) vardinės stipendijos
skyrimo Vilniaus universiteto (toliau – VU) studentams nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja VU KHF 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. SK2012-5 patvirtintais VU nuostatais.

3.

Stipendiją steigia VU KHF. Ji mokama iš VU KHF specialiosios programos lėšų.

4.

Stipendijos tikslas – skatinti visuomeniškai aktyvius, gabius abiturientus ir didinti studijų KHF
patrauklumą.

5.

Stipendijos dydis – nuo 2 iki 8 bazinių socialinių išmokų (BSI1). Stipendija gali būti išmokama
dalimis arba visa iš karto.

6.

Gali būti skiriama iki dešimties Stipendijų pirmos pakopos studijų 1 kurso studentams (toliau
– Stipendininkui(-ams)).

7.

Visas finansines operacijas vykdo VU Finansų ir ekonomikos direkcija.

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA
BEI PRETENDENTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
8.

Kiekvienų mokslo metų rudens semestro pradžioje (tiksli data nustatoma skelbime) skelbiamas
konkursas Stipendijai gauti, nurodant Stipendijų dydį ir skaičių. Informacija apie konkursą
skelbiama VU KHF tinklapiuose bei KHF informacinėje lentoje adresu Muitinės g. 8, Kaunas.

9.

Konkurse gali dalyvauti socialiai aktyvūs, motyvuoti, pasiekę gerų rezultatų visuomeninėje,
kultūros ir/ar studijų veikloje abiturientai, įstoję į VU KHF pirmos pakopos studijų programų
valstybės finansuojamas vietas.
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Šių nuostatų tvirtinimo metu BSI – 130 Lt
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10.

Studentas, norintis gauti Stipendiją (toliau – Kandidatas), skelbime nurodytomis datomis
VU KHF dekanui pateikia:

11.

10.1.

prašymą skirti Stipendiją;

10.2.

motyvacinį laišką;

10.3.

pasiekimus visuomeninėje ir (ar) kultūros veikloje įrodančius dokumentus.

VU KHF dekanas, atsižvelgdamas į tais metais numatytą Stipendijų skaičių ir dydį, atrenka
Kandidatus ir tekia VU KHF tarybai tvirtinti.

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
12.

Stipendija skiriama VU Rektoriaus įsakymu ir pervedama į laimėjusio(-ių) Stipendininko(-ų)
sąskaitą.

13.

VU KHF informuoja Stipendininką (-us) apie paskirtą Stipendiją (-as).

14.

Stipendija gali būti neskiriama (arba jos mokėjimas nutraukiamas), jei Stipendininkas
pašalinamas, nutraukia arba sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų.

15.

Studentas, gavęs VU KHF vardinę stipendiją, nepraranda teisės gauti valstybės ar kitokias
stipendijas.

