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UAB “Wilibox” VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB “Wilibox” vardinės stipendijos skyrimo nuostatai (toliau –Nuostatai) reglamentuoja 

UAB “Wilibox” stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti 

atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją UAB “Wilibox” (toliau – Steigėjas) steigia savo iniciatyva. Ji mokama iš 

Steigėjo lėšų, pervestų Vilniaus universitetui (toliau – Universitetui) į atsiskaitomąją sąskaitą 

kaip parama, pagal Paramos sutartį. 

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

4. Stipendijos tikslas – skatinti Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto (toliau – VU FF) 

pagrindinių studijų studentus dalyvauti moksliniuose tyrimuose Telekomunikacijų srityje - 

projektuojant, gaminant ir tiriant antenas. 

5. Kiekvieną semestrą skiriamos dvi 500 eurų stipendijos. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

6. VU FF savo tinklalapyje http://www.ff.vu.lt ir VU FF skelbimų lentoje kiekvieno 

semestro pradžioje skelbia “Wilibox” siūlomų tiriamųjų darbų antenų srityje sąrašą. 

7. Studentas pasirenka temą pateikdamas paraišką. Vieno puslapio apimties paraiškoje 

studentas aprašo savo mokslinio ir inžinerinio darbo patirtį, interesus bei motyvaciją ir 

pasirenkamos temos pavadinimą. Pridedama ir pažyma apie studijų rezultatus. 

8. Stipendijos yra skiriamos kiekvieno semestro pabaigoje (gruodžio ir gegužės mėn.), 

komisijai įvertinus studento tiriamojo darbo rezultatus. 

9. Stipendijai skirti sudaroma 4 narių komisija, į kurią įeina 2 Fizikos fakulteto (skiriami VU 

FF Dekano) ir 2 UAB “Wilibox” (skiriami įmonės administracijos) atstovai. 

10. Komisijos sudėtį tvirtina VU FF dekanas. Komisijos nariams už darbą jos veikloje 

papildomai nėra mokama. 

11. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, 

kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

12. Vadovaujantis Komisijos protokolu, Stipendija skiriama studentui Rektoriaus ar jo 

įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą. 

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

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

http://www.ff.vu.lt/


14. Stipendijos skyrimo Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos, išskyrus 

atvejus, kai Nuostatuose numatyta kita galiojimo trukmė. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai 

Nuostatuose numatyta kita galiojimo trukmė. 


