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VILNIAUS UNIVERSITETO STIPENDIJŲ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja lėšų paskirstymą Universiteto studentų stipendijoms, stipendijų rūšis, stipendijų
skyrimo sąlygas bei stipendijų skyrimo organizavimo ir priežiūros tvarką.
2. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:
2.1. doktoranto stipendija – stipendija valstybės finansuojamiems doktorantams;
2.2. gydytojo rezidento stipendija – stipendija valstybės finansuojamiems gydytojams
rezidentams;
2.3. skatinamoji stipendija – stipendija pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias
studijas, taip pat profesinių pedagoginių studijų studentams už gerus mokymosi rezultatus;
2.4. stipendija – vienkartinė ar daugkartinė išmoka, skiriama asmeniškai Universiteto
studentams pagal Lietuvos Respublikos ir / ar Universiteto teisės aktuose bei Nuostatuose
nustatytus kriterijus;
2.5. lėšos stipendijoms – tam tikrų metų Universiteto valstybės biudžeto asignavimų
programose, iš Universiteto nuosavų lėšų ir iš kitų Universiteto lėšų studentų stipendijoms
skirtos piniginės lėšos;
2.6. studentas – asmuo, turintis galiojančią studijų sutartį su Universitetu, įrašytas į
Universiteto studentų registrą ir studijuojantis pagal studijų programas arba doktorantūroje;
2.7. užsieniečio studento stipendija – stipendija užsienio universitetų studentams,
atvykusiems studijuoti pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis;
2.8. vardinė stipendija – stipendija studentams už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus
įvairiose mokslo bei kitose srityse;
2.9. vienkartinė socialinė stipendija – stipendija studentams, skiriama dėl sunkios
finansinės padėties, artimųjų mirties, ligos, stichinės ar kitos nelaimės ir kitais ypatingais
atvejais;

2.10. vienkartinė tikslinė stipendija – stipendija studentams už aktyvią sporto, kultūros,
mokslinę ar visuomeninę veiklą;
2.11. kitos sąvokos Nuostatuose vartojamos taip, kaip jos apibrėžiamos Universiteto statute
(toliau – Statutas), Universiteto studijų nuostatuose ir kituose Universiteto teisės aktuose.
3. Teisę į stipendiją turi kiekvienas Universiteto studentas, jei jis atitinka Nuostatuose
nustatytus konkrečios stipendijos skyrimo kriterijus. Jei dvišalio bendradarbiavimo sutartis dėl
studentų mainų nenumato kitaip, Universitete pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartį
studijuojantis užsienio studentas turi teisę tik į užsieniečio studento stipendiją.

II SKYRIUS
LĖŠOS STIPENDIJOMS
4. Studentų stipendijoms gali būti naudojamos Statuto 48 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktuose bei
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme numatytos mokslo ir studijų institucijoms
skiriamos valstybės biudžeto lėšos studijoms, pajamos, gautos kaip apmokėjimas už studijas, taip
pat pajamos iš mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, meno veiklos, ūkinės veiklos ir teikiamų
paslaugų, tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos, kitos teisėtai gautos lėšos.
Skatinamosioms stipendijoms mokėti skirtos valstybės biudžeto lėšos studentams, priimtiems į
Universitetą iki 2009 m., skiriamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
5. Lėšos stipendijoms sudaromos ir administruojamos pagal Universiteto valstybės biudžeto
asignavimų programų ir nuosavų bei pavedimų lėšų patvirtintas sąmatas (toliau – Sąmatos)
Sąmatose studentų stipendijoms numatytų piniginių lėšų apimtimi.
6. Lėšos stipendijoms kaupiamos iš tokių finansavimo šaltinių:
6.1. valstybės biudžeto asignavimų;
6.2. Universiteto nuosavų lėšų;
6.3. kitų tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir / ar užsienio juridinių ar fizinių asmenų kaip
parama.
7. Valstybės biudžeto asignavimai stipendijoms paskirstomi į šias stipendijoms skirtų lėšų
dalis:
7.1. doktorantų ir gydytojų rezidentų stipendijoms skirtų lėšų dalis sudaroma atsižvelgiant į
doktorantūroje ir rezidentūroje valstybės finansuojamose vietose studijuojančių doktorantų ir
gydytojų rezidentų skaičių;
7.2. skatinamosioms stipendijoms skirtų lėšų dalis sudaroma atsižvelgiant į pirmosios ir
antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, taip pat profesinių pedagoginių studijų studentų
skaičių;

7.3. užsieniečių studentų stipendijoms skirtų lėšų dalis sudaroma atsižvelgiant į dvišalio
bendradarbiavimo sutarčių dėl studentų mainų skaičių.
8. Universiteto nuosavos lėšos stipendijoms gali būti paskirstomos į šias stipendijoms skirtų
lėšų dalis:
8.1. vienkartinėms tikslinėms stipendijoms skirtų lėšų dalis sudaroma iš Universiteto
Centralizuoto fondo studentų rėmimui skirtų lėšų dalies, skiriamos kiekvienais metais pagal
Universiteto tarybos (toliau – Taryba) patvirtintą Sąmatą. Šios lėšos yra paskirstomos po
dvidešimt procentų sporto, kultūros, mokslinei ir visuomeninei veikloms. Likę dvidešimt
procentų lėšų vienkartinių tikslinių stipendijų skirstymo komisijos (sudarytos Nuostatų 56 punkto
tvarka) sprendimu paskirstomi tarp sričių pagal poreikį. Pritarus Universiteto studentų atstovybei
(toliau – Studentų atstovybė), nepanaudotos vienos veiklos lėšos pagal poreikį komisijos gali būti
perskirstomos kitai veiklai neviršijant šių lėšų dydžio;
8.2. vienkartinėms socialinėms stipendijoms skirtų lėšų dalis yra sudaroma iš Universiteto
Centralizuoto fondo studentų rėmimui skirtų lėšų dalies, skiriamos kiekvienais metais pagal
Tarybos patvirtintą Sąmatą;
8.3. skatinamosioms stipendijoms skirtų lėšų dalis sudaroma atsižvelgiant į pirmosios ir
antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, taip pat profesinių pedagoginių studijų studentų
skaičių.
9. Finansavimas stipendijoms iš valstybės biudžeto ir Universiteto nuosavų lėšų skiriamas
pagal stipendijų rūšis kiekvienais metais Tarybai patvirtinant metinę Universiteto sąmatą.
Finansavimas iš kitų tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir / ar užsienio juridinių ar fizinių asmenų
kaip parama, skiriamas pagal sutartis su paramos teikėju atsižvelgiant į gautą finansavimą arba
priskaičiuotas palūkanas.
10. Universiteto studentų akademinių reikalų skyriui (toliau – Studentų akademinių reikalų
skyrius) suderinus su Universiteto finansų departamentu (toliau – Finansų departamentas) ir
pritarus Studentų atstovybei, viena Universiteto nuosavų lėšų stipendijoms dalis gali būti
perskirstoma kitai lėšų daliai.

III SKYRIUS
STIPENDIJŲ RŪŠYS
11. Universitete yra skiriamos šios stipendijų rūšys: doktoranto stipendija, gydytojo rezidento
stipendija, skatinamoji stipendija, užsieniečio studento stipendija, vardinė stipendija, vienkartinė
socialinė stipendija ir vienkartinė tikslinė stipendija.
12. Pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, taip pat profesinių

pedagoginių studijų studentai vienu metu gali gauti skatinamąją, vardinę, vienkartinę socialinę ir
vienkartinę tikslinę stipendijas, jeigu kitaip nenumato vardinės stipendijos nuostatai ar kiti teisės
aktai. Doktorantai vienu metu gali gauti doktoranto, gydytojo rezidento, vardinę, vienkartinę
socialinę ir vienkartinę tikslinę stipendijas. Gydytojai rezidentai vienu metu gali gauti gydytojo
rezidento, doktoranto, vardinę, vienkartinę socialinę ir vienkartinę tikslinę stipendijas.
13. Pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, studentai, studijuojantys
užsienyje pagal Erasmus+ programą, taip pat pagal kitas mainų programas, ir laisvai judantys
studentai per visą studijų užsienyje laikotarpį gali gauti skatinamąją stipendiją bei vienkartinę
socialinę ir vienkartinę tikslinę stipendijas.

IV SKYRIUS
DOKTORANTO IR GYDYTOJO REZIDENTO STIPENDIJA
14. Stipendijos valstybės finansuojamiems doktorantams ir gydytojams rezidentams skiriamos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
15. Stipendijos doktorantams ir gydytojams rezidentams skiriamos iš lėšų, skirtų doktorantų ir
gydytojų rezidentų stipendijoms.
16. Doktorantams ar gydytojams rezidentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamoje
doktorantūroje ar rezidentūroje, gali būti skiriama doktoranto ar gydytojo rezidento stipendija. Jei
ši stipendija mokama per Universitetą, stipendijos mokėjimo sąlygos ir terminai turi būti numatyti
trišalėje sutartyje tarp doktorantą ar gydytoją rezidentą remiančios institucijos, Universiteto ir
doktoranto ar gydytojo rezidento.
17. Doktorantams ir gydytojams rezidentams, gaunantiems stipendiją ir vykstantiems dalinėms
studijoms į užsienio universitetus ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, mokama visa
stipendija. Jeigu išvykstama ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, mokėti visą ar dalį stipendijos
nurodo kamieninio akademinio padalinio vadovas vizuodamas doktoranto arba gydytojo rezidento
prašymą išvykai.
18. Už studijų rezultatus doktorantams ir gydytojams rezidentams iš sutaupytos doktorantų ir
gydytojų rezidentų stipendijoms skirtų lėšų dalies kalendorinių metų pabaigoje kamieninių
akademinių padalinių teikimu, suderinus su Universiteto doktorantūros ir rezidentūros skyriumi,
Universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu gali būti
išmokama papildoma doktoranto ar gydytojo rezidento stipendija ar jos dalis.
19. Už neįvykdytą rezidentūros studijų programos dalį (neatsiskaitymo už teorinę ar praktinę
ciklo studijų dalį atveju) ir (ar) už akademinės etikos pažeidimus, kamieninio akademinio
padalinio vadovo ir jo šakinio akademinio padalinio vadovo teikimu Rektoriaus ar jo įgalioto

prorektoriaus įsakymu atitinkamiems gydytojams rezidentams stipendijos mokėjimas gali būti
laikinai (ne ilgiau kaip 3 mėnesiams) sustabdytas.
20. Doktorantūros komiteto siūlymu doktorantams už neįvykdytą doktorantūros studijų
programos dalį (vertinant doktorantų studijų rezultatus atestacijos metu) stipendijos mokėjimas
gali būti laikinai (ne ilgiau kaip 5 mėnesiams) sustabdytas. Siūlymą pratęsti doktorantui
stipendijos mokėjimą ar šalinti jį iš doktorantūros priima doktorantūros komitetas, atsižvelgdamas
į doktoranto studijų rezultatus. Stipendijos mokėjimas gali būti laikinai sustabdytas ir už
akademinės etikos pažeidimus. Stipendija doktorantams laikinai sustabdoma kamieninio
akademinio padalinio vadovo teikimu Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu.

V SKYRIUS
SKATINAMOJI STIPENDIJA
21. Skatinamoji stipendija skiriama pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias
studijas, taip pat profesinių pedagoginių studijų studentams už geriausius mokymosi rezultatus.
22. Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos studentams:
22.1. studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, taip pat
profesinių pedagoginių studijų pirmajame semestre;
22.2. atnaujinantiems studijas ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną semestrą nuo
atnaujinimo ar priėmimo;
22.3. turintiems skolą (-ų) arba akademinę (-ių) skolą (-ų);
22.4. jau gavusiems skatinamąsias stipendijas už tą patį laikotarpį.
23. Skatinamosios stipendijos yra dviejų dydžių: 1,5 ir 2,5 bazinės socialinės išmokos (toliau –
BSI).
24. Skiriamos stipendijos dydis priklauso nuo studento vietos pažangumo eilėje. Geriausiai
studijuojamų dalykų (modulių) egzaminus (įskaitas) išlaikę studentai nustatomi kiekvieną
semestrą kiekvienoje studijų formoje, programoje, jos šakoje ir kurse pagal studijų rezultatus,
vadovaujantis Universiteto Pažangumo eilės sudarymo ir taikymo tvarka.
25. Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus. Rudens semestre stipendija
skiriama einamųjų metų rugpjūčio–sausio mėnesiams, pavasario semestre – vasario–liepos
mėnesiams. Baigiamųjų kursų studentams stipendija pavasario semestre skiriama vasario–birželio
mėnesiams.
26. Skatinamųjų stipendijų skyrimo ir paskirstymo priežiūrą bei kontrolę vykdo Studentų
akademinių reikalų skyrius.

27. Skatinamoji stipendija skiriama iš lėšų stipendijoms dalies, skirtos skatinamosioms
stipendijoms.
28. Skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos Studentų akademinių reikalų skyriaus teikimu
paskirstomos kamieniniams akademiniams padaliniams proporcingai šiuose padaliniuose
studijuojančių pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, taip pat profesinių
pedagoginių studijų studentų skaičiui.
29. 1,5 BSI dydžio stipendijoms skiriama 70  skatinamosioms stipendijoms skirtų lėšų, 2,5
BSI dydžio stipendijoms – 30  skatinamosioms stipendijoms skirtų lėšų.
30. Atsižvelgiant į skatinamosioms stipendijoms skirtas lėšas kamieniniuose akademiniuose
padaliniuose kiekvieno semestro pradžioje nustatomas 1,5 BSI ir 2,5 BSI dydžių stipendijų
skaičius. Stipendijos paskirstomos proporcingai studijų programoms, studijų programų šakoms ir
kursams pagal juose studijuojančių studentų skaičių.
31. Studentams, grįžusiems po dalinių studijų užsienyje, skatinamosios stipendijos skiriamos
remiantis Studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklėmis.
32. Skatinamosios stipendijos skiriamos kamieninio akademinio padalinio vadovo įsakymu.
33. Kamieninis akademinis padalinys, Studentų atstovybės padaliniui tame kamieniniame
akademiniame padalinyje pritarus, gali numatyti papildomas skatinamųjų stipendijų skyrimo
sąlygas (perskirstyti skatinamąsias stipendijas tarp studijų programų (šakų), kursų ir pan.), kurios
turi būti tvirtinamos kamieninio akademinio padalinio taryboje. Kamieninio akademinio padalinio
nustatytos skatinamųjų stipendijų skyrimo sąlygos negali prieštarauti šiems Nuostatams.
34. Skatinamosios stipendijos mokėjimas nutraukiamas pašalinus studentą iš Universiteto.
35. Jeigu studentas pašalinamas iš Universiteto arba nutraukia studijas iki einamojo mėnesio
15 d., skatinamoji stipendija už tą mėnesį nėra mokama. Stipendija už tą mėnesį mokama tuo atveju,
jei studentas pašalinamas kaip įvykdęs studijų programą.
36. Užsienio

aukštųjų

mokyklų
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atvykusiems

studijuoti

pagal

dvišales

bendradarbiavimo sutartis, skiriamų stipendijų dydžiai yra tokie patys, kaip ir atitinkamos pakopos
Universiteto studentams skiriamų skatinamųjų stipendijų dydžiai, išskyrus tuos atvejus, kai
partnerystei palaikyti sutariamas ir numatomas kitoks stipendijos dydis.

VI SKYRIUS
VARDINĖ STIPENDIJA
37. Vardinės stipendijos skiriamos pažangiausiems Universiteto studentams pagal tam tikras
veiklos sritis už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus šiose srityse.
38. Vardinių stipendijų skyrimo pagrindai ir principai įtvirtinami konkrečios vardinės

stipendijos nuostatuose ir paramos sutartyje (pavyzdinės šių dokumentų formos pateiktos Nuostatų
3 ir 4 prieduose). Vardinės stipendijos nuostatus ir paramos sutartis rengia Studentų akademinių
reikalų skyrius arba, jeigu pagal nuostatus stipendija skiriama tik vieno padalinio studentams,
kamieninis akademinis padalinys. Vardinės stipendijos nuostatai negali prieštarauti Nuostatams,
Statutui, kitiems Universiteto ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
39. Vardinės stipendijos nuostatai tvirtinami studijų prorektoriaus įsakymu arba, jeigu vardinė
stipendija skiriama tik vieno kamieninio akademinio padalinio studentams, kamieninio akademinio
padalinio tarybos nutarimu.
40. Vardinė stipendija skiriama iš tikslinių lėšų, gautų iš Lietuvos ir / ar užsienio juridinių ar
fizinių asmenų kaip parama, nurodytų vardinės stipendijos nuostatuose ir paramos sutartyje.
Paramos sutartį su paramos teikėju pasirašo Rektorius ar jo įgaliotas prorektorius.
41. Vardinės stipendijos gali būti skiriamos ir iš Universiteto nuosavų lėšų. Šiuo atveju
stipendija skiriama vadovaujantis atitinkamos vardinės stipendijos nuostatais, paramos sutartis
nėra pasirašoma.

VII SKYRIUS
VIENKARTINĖ SOCIALINĖ STIPENDIJA
42. Vienkartinė socialinė stipendija skiriama studentams dėl sunkios finansinės padėties,
artimųjų mirties, ligos, stichinės ar kitos nelaimės ir kitais ypatingais atvejais.
43. Akademinėse atostogose esantis arba studijas sustabdęs studentas taip pat turi teisę teikti
prašymą skirti jam vienkartinę socialinę stipendiją.
44. Vienkartinės socialinės stipendijos dydis yra nuo 2 BSI iki 12 BSI.
45. Vienkartines socialines stipendijas skiria Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus vieneriems
mokslo metams sudaryta vienkartinių socialinių stipendijų skirstymo komisija (toliau šiame
skyriuje – Komisija), vadovaudamasi Nuostatais. Komisiją sudaro penki nariai: trys Studentų
atstovybės deleguoti studentai ir po vieną Studentų akademinių reikalų skyriaus ir kamieninio
akademinio padalinio atstovą.
46. Vienkartinės socialinės stipendijos skiriamos iš vienkartinėms socialinėms stipendijoms
skirtų lėšų dalies:
46.1. pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias studijas, taip pat profesinių
pedagoginių studijų studentams – iš Universiteto nuosavų lėšų;
46.2. doktorantams ir gydytojams rezidentams – iš doktorantų ir gydytojų rezidentų
stipendijoms skirtų lėšų, skiriant vienkartinėms socialinėms stipendijoms ne daugiau kaip 0,5 proc.
šių lėšų.

47. Studentas, norintis gauti vienkartinę socialinę stipendiją, turi užregistruoti prašymą, kartu
su Nuostatų 49 punkte išvardytais dokumentais, Universiteto Studijų informacinėje sistemoje arba
pateikti jį Studentų akademinių reikalų skyriui, arba Studentų atstovybei, arba jos padaliniui
kamieniniame akademiniame padalinyje.
48. Prašyme skirti vienkartinę socialinę stipendiją nurodomi studento anketiniai duomenys –
prašančiojo vardas, pavardė, studento pažymėjimo numeris, padalinys, studijų programa, pakopa,
kursas, kontaktiniai duomenys, priežastis, dėl kurios studentas prašo skirti vienkartinę socialinę
stipendiją, ir patvirtinama, kad studentas užregistravo savo banko sąskaitą Universiteto Studijų
informacinėje sistemoje arba pateikus prašymą dėl stipendijos pervedimo į banką: doktorantams ir
rezidentams – Finansų departamentui, kitiems – kamieniniam akademiniam padaliniui, kuriame
studentas studijuoja.
49. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
49.1. pažyma apie studento šeimos sudėtį;
49.2. pažyma (-os) apie studento tėvų (globėjų) arba sutuoktinio paskutinių 3 mėnesių
gaunamas su darbo santykiais susijusias pajamas arba pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar
pažyma (-os) apie nedarbą;
49.3. pažyma apie studento paskutinių 3 mėnesių gaunamas su darbo santykiais susijusias
pajamas arba pajamas, gautas iš individualios veiklos, ar pažyma apie nedarbą;
49.4. papildomi dokumentai (jei yra), įrodantys, kad studentui reikalinga finansinė parama
(neįgaliojo pažymėjimo kopija, medicininės pažymos, liudijančios tėvo, motinos arba kito
artimojo mirties faktą, kopija, arba artimojo mirties įrašą liudijančio išrašo (mirties liudijimo)
kopija, vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopijos, gydytojo pažyma ir kt.).
50. Studentas, pateikęs prašymą ir dokumentus Studentų atstovybei, pasirašo registracijos
žurnale (Nuostatų 1 priedas) tuo patvirtindamas dokumentų pateikimą. Jeigu dokumentus pateikia
kitas asmuo, jis pasirašo registracijos žurnale. Universiteto Studijų informacinėje sistemoje
registruoti prašymai pateikiami Studentų akademinių reikalų skyriui tiesiogiai.
51. Studentų atstovybė, patikrinusi gautus studentų prašymus bei dokumentus, juos perduoda
Studentų akademinių reikalų skyriui kartu su atitinkamu perdavimo-priėmimo aktu (Nuostatų 2
priedas), pasirašytu Studentų atstovybės atstovo ir Studentų akademinių reikalų skyriaus darbuotojo.
52. Studentų akademinių reikalų skyrius, atsižvelgdamas į studentų pateiktus prašymus ir juos
pagrindžiančius dokumentus, kviečia Komisijos posėdį. Komisijos posėdžiai negali vykti rečiau nei
kartą per du mėnesius, išskyrus rudens semestro egzaminų laikymo laikotarpį ir vasaros atostogų
laikotarpį.

53. Komisijai nusprendus skirti vienkartines socialines stipendijas, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Komisijos sprendimo dienos atsakingas padalinys turi parengti Rektoriaus ar jo įgalioto
prorektoriaus įsakymą dėl vienkartinių socialinių stipendijų skyrimo.
VIII SKYRIUS
VIENKARTINĖ TIKSLINĖ STIPENDIJA
54. Vienkartinė tikslinė stipendija skiriama pirmosios ir antrosios pakopų, įskaitant vientisąsias
studijas, profesinių pedagoginių studijų studentams, rezidentams ir doktorantams, pasiekusiems
gerų rezultatų sporto, kultūros, mokslinėje ar visuomeninėje veikloje.
55. Vienkartinės tikslinės stipendijos dydis yra nuo 1 BSI iki 15 BSI.
56. Vienkartines tikslines stipendijas, vadovaudamasi Nuostatais, skiria Rektoriaus ar jo
įgalioto prorektoriaus vieniems mokslo metams sudaryta komisija (toliau šiame skyriuje –
Komisija), kurios narius siūlo Studentų akademinių reikalų skyrius. Komisiją sudaro septyni
nariai: Studentų akademinių reikalų skyriaus atstovas, po vieną kultūros ir sporto veiklos
rezultatus įvertinti galintį asmenį, du kamieninių akademinių padalinių atstovai ir du Studentų
atstovybės atstovai.
57. Parama skiriama iš vienkartinėms tikslinėms stipendijoms skirtų lėšų dalies.
58. Studentas, norintis gauti vienkartinę tikslinę stipendiją, turi užregistruoti Rektoriui
adresuotą prašymą kartu su Nuostatų 61 punkte išvardytais dokumentais Universiteto Studijų
informacinėje sistemoje. Komisijos nariams suteikiama prieiga susipažinti su studentų pateiktais
prašymais Universiteto Studijų informacinėje sistemoje.
59. Prašymai skirti vienkartines tikslines stipendijas teikiami rudens semestre iki spalio 25 d.,
pavasario semestre – iki kovo 25 d.
60. Prašyme skirti vienkartinę tikslinę stipendiją nurodomi studento anketiniai duomenys –
prašančiojo vardas, pavardė, studento pažymėjimo numeris, padalinys, studijų programa, pakopa,
kursas, kontaktiniai duomenys, priežastis, dėl kurios studentas prašo skirti vienkartinę tikslinę
stipendiją, ir patvirtinama, kad studentas užregistravo savo banko sąskaitą Universiteto Studijų
informacinėje sistemoje arba pateikus prašymą dėl stipendijos pervedimo į banką: doktorantams ir
rezidentams – Finansų departamentui, kitiems – kamieniniam akademiniam padaliniui, kuriame
studentas studijuoja.
61. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
61.1. vykdomos sportinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys sporto pasiekimus, jei
prašymas teikiamas už pasiekimus sportinėje veikloje, Sveikatos ir sporto centro rekomendacija
(neprivaloma);

61.2. vykdomos kultūrinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys kultūrinę veiklą, jei
prašymas teikiamas už pasiekimus kultūros veikloje, Kultūros centro rekomendacija
(neprivaloma);
61.3. vykdomos mokslinės veiklos aprašymas ir dokumentai, įrodantys pasiekimus
mokslinėje veikloje (publikuotų ar priimtų publikuoti straipsnių kopijos, projektiniai darbai ir
kt.), jei prašymas teikiamas už mokslinę veiklą, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio
rekomendacija (neprivaloma);
61.4. vykdomos visuomeninės veiklos aprašymas ir dokumentai įrodantys pasiekimus
visuomeninėje veikloje, jei prašymas teikiamas už visuomeninę veiklą, atitinkamo kamieninio
akademinio padalinio ar įstaigos, kurioje studentas vykdo visuomeninę veiklą, vadovo
rekomendacija (neprivaloma).
62. Skiriant vienkartinę tikslinę stipendiją, pirmenybė teikiama studentams, kurie atstovauja
Universitetą ir / ar garsina Universiteto vardą.
63. Vienkartinė tikslinė stipendija už tuos pačius pasiekimus gali būti skiriama tik vieną kartą.
64. Rektoriui adresuotą prašymą kartu su Nuostatų 61 punkte išvardytais dokumentais
studentas gali teikti ne daugiau kaip vieną kartą per semestrą.
65. Vienkartinę tikslinę stipendiją, Studentų atstovybei arba jos padaliniui kamieniniame
akademiniame padalinyje pritarus, studentams gali skirti ir kamieninis akademinis padalinys jo
tarybos sprendimu iš savo nuosavų lėšų ir / ar projektinių lėšų pagal kamieninio akademinio
padalinio taryboje patvirtintus kriterijus. Per semestrą vienam studentui skirtų vienkartinių tikslinių
stipendijų bendra suma negali būti didesnė nei 15 BSI.
66. Kamieninio akademinio padalinio vadovas, šio padalinio tarybos sprendimu, Studentų
akademinių reikalų skyriui teikia rekomendaciją Rektoriaus vardu skirti vienkartinę tikslinę
stipendiją iš kamieninio akademinio padalinio nuosavų lėšų ir / ar projektinių lėšų.
67. Vienkartinės tikslinės stipendijos skiriamos Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu.
68. Iš projektinių lėšų skiriamos stipendijos, kurios neatitinka vienkartinėms tikslinėms stipendijų
reikalavimams keliamų kriterijų, skiriamos kamieninio akademinio padalinio vadovo įsakymu.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
69. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
70. Nuostatai turi būti peržiūrimi periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per penkerius metus ir,
prireikus, atnaujinami Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
71. Nuostatai
nauja redakcija.
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