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Medicinos fakulteto  

vardinių stipendijų nuostatų 

1 priedas 

MEDICINOS FAKULTETO 

PAVYZDINIAI VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. [Šioje vietoje įrašomas konkrečios vardinės stipendijos pavadinimas] vardinės stipendijos 

[toliau – Stipendija] skyrimo Medicinos fakulteto [įrašoma, kam Stipendija gali būti 

skiriama – pvz., Medicinos vientisųjų studijų programos studentams] nuostatai (toliau – 

Nuostatai) nustato kandidatų Stipendijai gauti atrankos kriterijus, reglamentuoja konkurso 

Stipendijai gauti organizavimo, Sipendijos skyrimo ir mokėjimo tvarką.  

2. Stipendijos steigėjas – [įrašyti juridinį ir (arba) fizinį asmenį, kurio iniciatyva įsteigta ir ir 

kurio lėšomis yra finansuojama Stipendija] (toliau – Steigėjas).   

3. Stipendija steigiama ir finansuojama Steigėjo lėšomis pagal Steigėjo ir Vilniaus universiteto 

(toliau – Universitetas) [įrašyti sutarties sudarymo datą] sudarytą Paramos sutartį Nr. [įrašyti 

sutarties numerį] (toliau – Paramos sutartis).  

4. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais, Medicinos fakulteto 

vardinių stipendijų nuostatais ir Paramos sutartimi. 

5. Stipendijos tikslas – [įrašyti Paramos sutartyje nurodytą Stipendijos tikslą ir adresatą].  

6. Stipendija yra [nurodyti Stipendijos mokėjimo dažnumą – ar vienkartinė, ar mokama 

kiekvieną mėnesį/semestrą, ar dar kitaip], jos dydis ___ [suma žodžiais].  

7. Tam pačiam asmuo už tuos pačius pasiekimus Stipendija skiriama tik vieną kartą.  

 

 

II. KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

8. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus (toliau –Kandidatai):  

8.1. [išvardijami Paramos sutartyje nurodyti kriterijai ir kiti su Steigėju suderinti atrankos 

Stipendijai gauti kriterijai] 

8.2. <…>; 

8.3. <…>.  

9. Jei du ar daugiau Kandidatų surenka vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama Kandidatui, 

kurio [nurodyti kriterijų – pvz., aukštesnis ankstesnių semestrų svertiniai studijų rezultatų 

vidurkis; jei ir šis rodiklis yra vienodas – Stipendija skiriama studentui, kurio priėmimo 

balas didesnis].  

III. KONKURSAS STIPENDIJAI GAUTI 
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10. Kandidatų atranką pagal Nuostatuose nustatytus kriterijus organizuoja Dekano įsakymu 

sudaryta konkurso Stipendijai gauti komisija (toliau – Komisija) [jei Paramos sutartimi 

numatyta, į Komisijos sudėtį įtraukiami Steigėjo atstovai bei kiti su juo suderinti asmenys, 

pvz., kontingento, kuriam skiriama Stipendija, atstovai].  

10. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas [įrašyti kada, pvz., rudens 

semestro pradžioje, ar nurodant konkrečią datą]. Informacija apie Konkursą (atrankos 

kriterijai, reikalingų pateikti dokumentų sąrašas ir jų pateikimo terminai bei kita Komisijos 

parengta aktuali informacija apie Stipendiją) talpinama Fakulteto interneto svetainėje 

interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.  

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

pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai.  

 

IV. STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

12. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Rektoriaus ar jo įgalioto 

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

13. Fakulteto studijų skyrius informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą  

14. Fakulteto studijų prodekano teikimu Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu 

Stipendijos mokėjimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas, jeigu Stipendijos gavėjas 

[nurodyti su Steigėju suderintus paskirtos Stipendijos neišmokėjimo ir (arba) mokėjimo 

nutraukimo pagrindus –pvz., Stipendijos gavėjas gauna akademinę skolą, nutraukia arba 

sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų; yra pašalinamas iš Universiteto; studentui 

paskiriama nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų 

pažeidimus ir kt.].  

15. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo klausimas 

sprendžiamas Steigėjo ir Universiteto atskiru susitarimu.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Stipendija laikoma įsteigta, kai Nuostatai patvirtinami Fakulteto tarybos nutarimu. Nuostatai 

keičiami Fakulteto tarybos nutarimu, išdėstant juos su Steigėju suderinta nauja redakcija. 

17. Nuostatai nustoja galioti, kai išmokama paskutinė Paramos sutartimi numatytų lėšų dalis, 

išskyrus atvejus, kai Paramos sutartimi nustatyta kitaip.  


