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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2019 m. ....... ... d. įsakymu Nr. ...

„COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS LITHUANIA“ VARDINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Cognizant  Technology  Solutions  Lithuania“  vardinės  stipendijos  skyrimo  Vilniaus
universiteto  studentams  nuostatai  (toliau  –  Nuostatai)  reglamentuoja  „Cognizant  Technology
Solutions  Lithuania“  vardinės  stipendijos  (toliau  –  Stipendija)  skyrimo  Vilniaus  universiteto
studentams tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus.

2. Stipendiją,  atsižvelgiant  į  „Cognizant  Technology  Solutions  Lithuania“  ir  Vilniaus
universiteto  (toliau  –  Universitetas)  bendradarbiavimą,  steigia  savo  iniciatyva  „Cognizant
Technology  Solutions  Lithuania“  (toliau  –  Steigėjas).  Ji  mokama  iš  Steigėjo  lėšų,  pervestų
Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama pagal Steigėjo ir Universiteto sudarytą Paramos
sutartį Nr. (1.82) SU-997 (toliau – Paramos sutartis).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais, patvirtintais
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. R-101 „Dėl Vilniaus
universiteto  stipendijų  nuostatų  patvirtinimo“  (su  vėlesniais  pakeitimais  ir  papildymais).  Esant
prieštaravimams  tarp  Nuostatų  ir  Vilniaus  universiteto  stipendijų  nuostatų,  taikomi  Vilniaus
universiteto stipendijų nuostatai.

4. Stipendijos tikslas – skatinti Universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto
ir  Filologijos  fakulteto  Baltijos  kalbų  ir  kultūros  instituto  Skandinavistikos  centro  (toliau  –
Padaliniai) studentus už pažangumą moksle ir (ar) visuomeninę veiklą.

5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 500 Eur (penki šimtai eurų). Per vienus studijų
metus  skiriamos  dvi  vardinės  stipendijos:  viena  Ekonomikos  ir  verslo administravimo fakulteto
studentui ir viena Filologijos fakulteto Baltijos kalbų ir kultūros instituto Skandinavistikos centro
studentui skatinti.

II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS

KRITERIJAI

6. Konkursas  Stipendijai  gauti  (toliau  –  Konkursas)  skelbiamas  pavasario  semestro
pradžioje  arba,  Universiteto  ir  Steigėjo  sutarimu,  kitu  metu.  Informacija  apie  Konkursą  ir  kita
aktuali  informacija  apie  Stipendiją  talpinama  Universiteto  interneto  svetainėje  ir  (ar)  Padalinių
interneto svetainėse, taip pat Universiteto ir (ar) Padalinių socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose.
Ši  informacija  taip  pat  gali  būti  viešinama  Universiteto  ir  (ar)  Padalinių  informaciniuose
leidiniuose. Informaciją parengia ir jos viešinimą užtikrina Padaliniai.

7. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus:
7.1 pažangūs  Ekonomikos  ir  verslo  administravimo  fakulteto  Ekonomikos,  Kiekybinės

ekonomikos, Vadybos, Verslo informacinių sistemų, Verslo ir teisės studijų programų pirmosios
pakopos  antro  kurso  studentai  ir  Filologijos  fakulteto  Baltijos  kalbų  ir  kultūros  instituto
Skandinavistikos (danų) studijų programos pirmo kurso studentai;

7.2 svertinis studijų vidurkis ne žemesnis nei 8;
7.3 aktyviai dalyvaujantys mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje.
8. Kandidatai  turi  iki  Konkurso  sąlygose  nurodytos  datos  pateikti  Padalinių  studijų

skyriams:
8.1 prašymą skirti Stipendiją (prašymas gali būti laisvos arba Padalinio nustatytos formos);



8.2 dokumentus,  įrodančius  Kandidato  pasiekimus  mokslinėje  veikloje  (studijų  rezultatų
išrašą, straipsnio (-ių) publikacijos (-ų) kopiją (-as) ir kt.);

8.3 motyvacinį laišką (iki 300 žodžių);
8.4 aktyvumą visuomeninėje veikloje patvirtinančius dokumentus ir (ar) rekomendacijas.
9. Stipendijai  skirti  Padalinių  vadovų  įsakymu sudaromos  vertinimo  komisijos  (toliau  –

komisijos).  Komisija  Ekonomikos  ir  verslo  administravimo  fakultete  sudaroma  iš  vieno
Ekonomikos  ir  verslo  administravimo  fakulteto  atstovo,  vieno  Universiteto  studentų  atstovybės
atstovo ir vieno Stipendijos steigėjo atstovo. Komisija Filologijos fakulteto Skandinavistikos centre
sudaroma  iš  vieno  Filologijos  fakulteto  Skandinavistikos  centro  atstovo,  vieno  Universiteto
studentų atstovybės atstovo ir vieno Stipendijos steigėjo atstovo.

10. Komisijų nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
11. Komisijos,  gavusios  Kandidatų  paraiškas,  per  10  darbo dienų  nuo paraiškų teikimo

termino pabaigos nustato siūlomus Stipendijų gavėjus gauti Stipendiją pagal šiuos kriterijus:
11.1 Kandidatų studijų vidurkis ir pasiekimai mokslinėje veikloje;
11.2 Kandidatų pasiekimai visuomeninėje veikloje;
11.3 esant  keliems  Kandidatams,  Stipendija  skiriama  tam  studentui,  kurio  studijų

rezultatų svertinis vidurkis yra aukštesnis ir kuris turi pasiekimų mokslinėje ir (ar) visuomeninėje
veikloje;  neturint  pasiekimų  mokslinėje  veikloje,  Stipendija  skiriama  studentui,  kurio  studijų
rezultatų svertinis vidurkis yra aukščiausias. 

12. Komisijų sprendimai priimami paprasta balsų dauguma ir yra įforminami protokolais.
Protokolą pasirašo visi Kandidatus vertinę komisijos nariai.

III SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA

13. Vadovaujantis  komisijų  posėdžio  protokolais,  Stipendijos  skiriamos  studentams
Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedamos į Stipendijos gavėjų asmenines
banko sąskaitas. 

14. Jei Stipendija yra paskirta iki einamojo mėnesio 17 dienos, ji išmokama tą patį mėnesį.
Jei stipendija yra paskirta einamojo mėnesio 17 dieną ir vėliau, ji išmokama iki kito mėnesio 25
dienos.

15. Universitetas informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą, nurodydamas Stipendijos
laimėtojus, išrinktus pagal Komisijos protokolą.

16. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas:
nutraukia  arba  sustabdo  studijas;  išeina  akademinių  atostogų;  yra  pašalinamas  iš  Universiteto;
studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų
pažeidimus.

17. Bet  kuriuo  Nuostatų  16 punkte  numatytu  atveju  Stipendijos  skyrimas  ar  mokėjimas
nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Padalinio vadovo teikimu.

18. Nutraukus  stipendijos  mokėjimą,  likusių  neišmokėtų  lėšų  panaudojimo  klausimas
sprendžiamas Steigėjo ir Universiteto atskiru susitarimu.

19. Studentas,  gavęs  Stipendiją,  nepraranda  galimybės  gauti  valstybės  ar  kitokios
nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos.

______________________________
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