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VILNIAUS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO SU CERN BRANDUOLIŲ IR
ELEMENTARIŲJŲ DALELIŲ FIZIKOS CENTRO STIPENDIJOS SKYRIMO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto bendradarbiavimo su CERN Branduolių ir elementariųjų dalelių
fizikos centro stipendijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus
universiteto bendradarbiavimo su CERN Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centro
stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką, kandidatų Stipendijai gauti atrankos kriterijus ir
Stipendijos mokėjimo jos gavėjams (toliau – Stipendininkai) tvarką.
2. Stipendiją steigia Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Vilniaus universiteto
bendradarbiavimo su CERN Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centras (toliau – Centras)
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-477 patvirtintu Įsijungimo į Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN)
veiklas 2018–2021 metų veiksmų planu (toliau – Planas).
3. Stipendija mokama iš Planui įgyvendinti skirtų lėšų, nurodytų Plano 1 priede, vykdant
kasmetinį Vilniaus universiteto ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Planui
vykdyti skirtą projektą.
4. Stipendijos tikslas – skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete
(toliau – Universitetas) Universiteto ir CERN bendradarbiavimo kryptyse.
5. Stipendija skiriama individualiai visų studijų pakopų Universiteto studentams, kurie nėra
mokslo darbuotojai.
6. Minimalus Stipendijos dydis yra 100 eurų per mėnesį. Stipendija skiriama nuo keturių iki
dešimties mėnesių, bet ne ilgiau nei iki kalendorinių metų pabaigos. Stipendijos dydis ir trukmė
kiekvienam Stipendininkui gali būti nustatomi individualiai.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPNEDIJAI GAUTI
ATRANKOS KRITERIJAI
7. Stipendijai skirti Centro taryba sudaro vertinimo komisiją (toliau – Komisija), kuri
nustato Stipendijos skaičių, dydį bei mokėjimo laikotarpį ir vykdo kandidatų Stipendijai gauti
atranką. Komisija sudaroma iš Centro projektų vykdytojų ir bent vieno Universiteto studentų
atstovybės atstovo. Iš viso Komisiją sudaro 5 nariai.
8. Komisija svarsto stipendijos skyrimo klausimus ne rečiau kaip du kartus per metus.
Paraiškos Stipendijai gauti (toliau – Paraiška) priimamos nuolat.
9. Paraišką studentas teikia kartu su moksliniu vadovu (mokslo darbuotoju arba doktorantu).
Paraiškos apimtis neturi viršyti 2000 spaudos ženklų. Paraiškos forma pateikta Nuostatų priede.
Vienu metu mokslo darbuotojas negali vadovauti daugiau kaip dviejų Stipendininkų darbui, o
doktorantas – daugiau kaip vieno.
10. Nustatydama Stipendijų skaičių, kiekvienos Stipendijos dydį ir trukmę, Komisija
remiasi Paraiškomis, atsižvelgia į turimas lėšas ir vertina šiuos Paraiškose nurodytus duomenis:
10.1. mokslinio darbo temą, uždavinius ir laukiamus rezultatus;
10.2. studento turimą mokslinio darbo patirtį ir pasiekimus;

10.3. studijų pažangumą (paskutinių dviejų semestrų pažymių vidurkį);
10.4. studijų pakopą;
10.5. studento mokslinio darbo finansavimą iš kitų šaltinių.
11. Pasibaigus Stipendijos terminui, Stipendininkas privalo Komisijai pateikti ataskaitą (iki
4000 spaudos ženklų) ir (arba) publikacijų Stipendijos remiamo mokslinio darbo tema sąrašą.
Stipendininkai taip pat privalo kasmet pristatyti pranešimą Vilniaus universitete organizuojamoje
studentų mokslinėje konferencijoje.
12. Paskelbęs savo mokslinio darbo rezultatus mokslinėje spaudoje, Stipendininkas apie tai
praneša Komisijai. Komisijos nutarimu Stipendininkui gali būti įteikiamas diplomas už pasiekimus
mokslinėje veikloje.
III SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
13. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija studentui skiriama, didinama ir (arba)
pratęsiama Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo
asmeninę banko sąskaitą.
14. Stipendininkas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
15. Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas,
kuomet Stipendininkas nustoja vykdyti Stipendijos paraiškoje numatytus darbo uždavinius ir
(arba) tampa mokslo darbuotoju.
16. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas:
turi bent vieną akademinę skolą; nutraukia arba sustabdo studijas; išeina akademinių atostogų; yra
pašalinamas iš Universiteto; studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų
nuostatuose, už Universiteto teisės aktų pažeidimus.
17. Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti pratęstas ir (arba) Stipendija
padidinta, jei Stipendininkas pasiekia svarių mokslinio darbo rezultatų ir (arba) išauga jo
kvalifikacija.
18. Bet kuriuo Nuostatų 15–16 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas
nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Centro vadovo teikimu.
IV SKYRIUS
BAIGAIMOSIOS NUOSTATOS
19. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Nuostatai galioja iki Planui vykdyti skirtų lėšų skyrimo Stipendijai mokėti pabaigos.
___________________

Vilniaus universiteto bendradarbiavimo su
CERN Branduolių ir elementariųjų dalelių
fizikos centro stipendijos skyrimo nuostatų
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PARAIŠKA
VILNIAUS UNIVERSITETO BENDRADARBIAVIMO SU CERN BRANDUOLIŲ IR
ELEMENTARIŲJŲ DALELIŲ FIZIKOS CENTRO STIPENDIJAI GAUTI

Paraiškos data
Darbo vadovo vardas ir pavardė
Studento vardas ir pavardė
Studento pažymėjimo Nr.
Studijų pakopa (B/M/D)
Studijų metai (1–4)
Paskutinių 2 sem. pažymių vidurkis
Prašomos paramos terminai
Darbo tema (< 100 sp. ž.)

Darbo uždaviniai (< 300 sp. ž.)

Laukiami rezultatai (< 300 sp. ž.)

Studento turima mokslinio darbo
patirtis (< 250 sp. ž.)

Studento turimos publikacijos
(straipsniams – nurodyti autorius,
žurnalo pav., tomą, puslapius, metus;
konferencijų pranešimams – tik
skaičių)
Studento finansavimas iš kitų šaltinių
einamais kalendoriniais metais
(atskirai turimas ir prognozuojamas;
nurodyti projektą, etatą ir jo dalį;
mėnesių skaičių)
Papildomi duomenys (< 150 sp. ž.)

Darbo vadovas
(parašas)

(vardas , pavardė)

(parašas)

(vardas , pavardė)

Studentas

