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GRAŽINOS ROMUALDOS KLIMAVIČIUS VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gražinos Romualdos Klimavičius vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Gražinos Romualdos Klimavičius vardinės 

stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) 

atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia Gražinos Romualdos Klimavičius vardo stipendijos fondas (toliau – 

Fondas). Fondą sudaro 100 000 Australijos dolerių (toliau – AUD). Kiekvienais metais (kol Fonde 

nesibaigs lėšos) Vilniaus universitetui (toliau – Universitetas) bus pervedami 5000 AUD, skirti 

Stipendijai mokėti. 

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems neprieštarauja. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti Universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos 

instituto (toliau – Padalinys) studentus siekti geresnių studijų rezultatų. 

5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis priklauso nuo stipendininkų skaičiaus ir AUD kurso 

Stipendijos mokėjimo metu. Stipendijos lėšas apskaito Universiteto Centrinės administracijos 

Finansų departamentas. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Kiekvienais metais Stipendijai skirta suma lygi 5000 AUD, atskaičius AUD konvertavimo 

į eurus mokesčius. 

7. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) vykdomas iš Fondo gavus Stipendijai 

skirtą sumą. 

8. Pretenduoti į Stipendiją gali Padalinio pirmosios studijų pakopos IV kurso studentai, kurie 

1–6 studijų semestrus yra baigę be skolų ir akademinių skolų ir kuriems studijų metu nebuvo paskirta 

nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų pažeidimus. 

9. Stipendiją gauna studentas, kurio 1–6 studijų semestro pažymių svertinis vidurkis yra 

aukščiausias. Jeigu keli studentai turi tokį patį aukščiausią svertinį vidurkį – Stipendijos suma 

dalinama lygiomis dalimis. 

10. Kandidatus atrenka Padalinio Studijų skyrius. 

11. Kandidatai, kurie atitinka Stipendijos kriterijus, apie galimybę pretenduoti į Stipendiją 

informuojami Universiteto el. paštu. 

12. Atrinkti ir informuoti Kandidatai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Vilniaus universiteto 

studijų informacinėje sistemoje turi pateikti prašymą skirti Stipendiją. Pateikdami šį prašymą, 

Kandidatai sutinka su šiais Nuostatais. 

13. Padalinio Studijų skyrius, gavęs kandidatų prašymus, per 5 darbo dienas parengia 

teikimą dėl Stipendijos skyrimo. 

14. Informacija apie Konkursą ir Stipendijos gavėjus (vardas, pavardė, studijų programa, 

pakopa, kursas) talpinama Padalinio interneto svetainėje. Ši informacija taip pat gali būti viešinama 

Universiteto ir (ar) Padalinio informaciniuose leidiniuose. 
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III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

15. Vadovaujantis Padalinio Studijų skyriaus teikimu, Stipendija skiriama studentui 

Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko 

sąskaitą. 

16. Stipendija neišmokama, 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. Tas pats studentas Stipendiją gali gauti tik vieną kartą. 

19. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nuostatai galioja tol, kol Fonde nesibaigs lėšos. 

 

_________________________ 


