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VILNIAUS UNIVERSITETO
STUDIJŲ PROREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKADEMIKO VYTAUTO STATULEVIČIAUS VARDINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 45 straipsnio 1 dalimi ir Vilniaus universiteto
rektoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. R–252 „Dėl rektoriaus įgaliojimų perdavimo ir
sprendimų pagal priskirtas veiklos ir administravimo sritis įforminimo“ (Vilniaus universiteto
rektoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. R-161 redakcija) 1.1.1 papunkčiu ir Vilniaus
universiteto stipendijų nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 2017 m. kovo
17 d. įsakymu Nr. R-101 „Dėl Vilniaus universiteto stipendijų nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais
pakeitimais), 44 punktu,
t v i r t i n u Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus
universiteto studentams nuostatus (pridedama).

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus
2020 m. ________ __ d. įsakymu Nr. RAKADEMIKO VYTAUTO STATULEVIČIAUS VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO
VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto
(toliau – Universitetas) studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja akademiko
Vytauto Statulevičiaus vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų
Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus.
2. Stipendiją steigia Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Matematikos ir
informatikos fakulteto (toliau – Fakultetas) Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų
institutas (toliau – Steigėjas). Ji mokama iš Steigėjo gautų paramos lėšų pagal Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ir (arba) Steigėjo nuosavų lėšų.
3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems
neprieštarauja.
4. Stipendijos tikslas – skatinti gabius Universiteto studentus, studijuojančius matematikos
bei informatikos mokslų studijų krypčių grupių programose (toliau – Studijų programos), siekti
geresnių studijų rezultatų, kaupti aktualias matematikos ir informatikos žinias, dalyvauti Steigėjo
mokslinėje veikloje. Stipendija skiriama už pažangumą studijose, gebėjimą atlikti mokslinius
tyrimus, įsitraukimą į mokslinį darbą.
5. Stipendija yra vienkartinė. Jos dydis ir Stipendijų skaičius kiekvienais studijų metais
nustatomi Steigėjo vadovo sprendimu, atsižvelgiant į gautos paramos dydį ir kitas reikšmingas
aplinkybes. Stipendija mokama studijų metų rudens semestre.
II SKYRIUS

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI
ATRANKOS KRITERIJAI
6. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas einamųjų studijų metų
lapkričio mėnesį. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją talpinama
Steigėjo interneto svetainėje ir Steigėjo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Informacija taip
pat gali būti viešinama Universiteto informaciniuose leidiniuose ir siunčiama Universiteto
padaliniams, vykdantiems Studijų programas.
7. Konkurse gali dalyvauti Universiteto Studijų programų pirmosios pakopos III–IV kurso
ir antrosios pakopos studentai.
8. Kandidatai turi iki Konkurso skelbime nurodytos datos skelbime nurodytu adresu
pateikti:
8.1. prašymą dalyvauti Konkurse (prašymo formos pavyzdys pateiktas Nuostatų priede);
8.2. duomenis apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus (antrosios
pakopos pirmo semestro studentai turi pateikti bakalauro diplomo priedėlio kopiją, kiti Kandidatai
– pažymą apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus);
8.3. fakulteto, kuriame studijuojama, bent vieno dėstytojo rekomendaciją;
8.4. turimų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas;
8.5. kitus Kandidato manymu svarbius dokumentus, pvz.: mokslinį referatą, sukurtos
taikomosios programos aprašymą, išradimą, patentą, informaciją apie dalyvavimą mokslo
projektuose, mokslinėse konferencijose, stažuotėse ir kt.
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9. Stipendijai skirti Steigėjo vadovo teikimu Fakulteto dekano įsakymu sudaroma
vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iš penkių narių: keturis narius
deleguoja Steigėjas ir vieną narį deleguoja Universiteto Studentų atstovybė Fakultete.
10. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
11. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, per 10 darbo dienų nuo Konkurso skelbime
nurodyto dokumentų pateikimo termino nustato siūlomus Stipendijų gavėjus pagal šiuos kriterijus:
11.1. darbo originalumą, darbo aktualumą, reikšmę, darbo kokybę;
11.2. pagal Kandidatų studijų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje.
12. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas
protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai.
III SKYRIUS

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
13. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama Rektoriaus ar jo įgalioto
prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą.
14. Informaciją apie paskirtą Stipendiją ir jos gavėją Steigėjas skelbia Steigėjo interneto
svetainėje ir Steigėjo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Informacija taip pat gali būti
viešinama Universiteto interneto svetainėje arba informaciniuose leidiniuose bei siunčiama
Universiteto padaliniui, kuriame studijuoja Stipendijos gavėjas.
15. Stipendija neišmokama, jeigu Stipendijos gavėjui paskirta nuobauda už Universiteto
teisės aktų pažeidimus.
16. Nuostatų 15 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas nutraukiamas
Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Steigėjo vadovo teikimu.
17. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo
klausimą sprendžia Steigėjas.
18. Stipendijos gavėjams gali būti iškilmingai įteikiamos Stipendijos gavimą
patvirtinančios pažymos, kurias rengia Steigėjas.
19. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios
nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos.
IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Nuostatai galioja iki Steigėjo sprendimo panaikinti Stipendiją, patvirtinto Universiteto
Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu.
___________________

Akademiko Vytauto Statulevičiaus
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PRAŠYMAS
DALYVAUTI KONKURSE AKADEMIKO VYTAUTO STATULEVIČIAUS VARDINEI
STIPENDIJAI GAUTI
202_ - __ - __
Prašau priimti mano dokumentus dalyvauti 202_–202_ studijų metų konkurse akademiko
Vytauto Statulevičiaus vardinei stipendijai gauti.
Patvirtinu, kad Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje studento paskyroje
užregistravau savo banko sąskaitą, į kurią, jeigu laimėčiau šį konkursą, prašyčiau pervesti
akademiko Vytauto Statulevičiaus vardinę stipendiją.
PRIDEDAMA:
1. _________________________________, __ lapas (-ai, -ų);
2. _________________________________, __ lapas (-ai, -ų);
3. ...

(parašas)

(vardas pavardė)
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