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VIENKARTINĖS VARDINĖS STIPENDIJOS IŠ SOPHIE VALENTINA AMBROZA 

TESTAMENTO LĖŠŲ SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS 

FAKULTETO STUDENTAMS IR DOKTORANTAMS 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja vienkartinės vardinės stipendijos iš Sophie Valentina Ambroza 

testamento lėšų (toliau – Stipendija) skyrimą Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 

studentams ir doktorantams.  

2. Stipendija mokama iš Sophie Valentina Ambroza 1 8⁄  testamento lėšų, pervestų kaip palikimas po 

Sophie Valentina Ambroza mirties 2004 m. rugsėjo 12 d.  

3. Stipendijos tikslas – skatinti VU MF studentus ir doktorantus dalyvauti moksliniuose tyrimuose, 

vykdyti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus. Ši Stipendija skiriama nė karto jos 

negavusiems studentams ir doktorantams. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

4. Informacija apie konkursą skelbiama VU MF tinklapyje. 

5. Pretenduoti gauti Stipendiją gali: 

5.1. gerai besimokantis VU MF studentas (toliau – Studentas), aktyviai dalyvaujantis mokslinėje 

veikloje ir praėjusiais kalendoriniais metais turintis mokslinių publikacijų. 

5.2. VU MF doktorantas, kuris atliko reikšmingus mokslo tiriamuosius darbus ir praėjusiais 

kalendoriniais metais paskelbė mokslines publikacijas Clarivate Analytics Web of Science 

duomenų bazėje. 

6. Studentas, norintis gauti Stipendiją, kasmet iki skelbime nurodytos datos turi pateikti: 

6.1. prašymą Medicinos fakulteto dekano vardu Stipendijai gauti; 

6.2. pažymą, kurioje nurodytas svertinis paskutinių dviejų semestrų studijų vidurkis; 

6.3. mokslinių publikacijų sąrašą (rekomenduojama iš eLABa); 

6.4. žurnalų viršelių, kuriuose publikuoti straipsniai, ir straipsnių pirmų puslapių, kuriuose 

nurodyti autoriai ir institucijų prieskyros, skenuotas kopijas; 

6.5. informaciją apie dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje. 

7. Doktorantų praėjusių kalendorinių metų mokslinės publikacijos su autoriaus priskyrimu 

(afiliacija) VU Medicinos fakultetui atrenkamos iš Clarivate Analytics Web of Science duomenų 

bazės atsižvelgiant į cituojamumo rodiklius.  

8. Stipendijai gauti vertinimo komisija (toliau – Komisija) vertina pateiktus studentų prašymus ir 

VU MF mokslo krypčių jungtinio doktorantūros komiteto pasiūlytas doktorantų kandidatūras. 

Komisijos pirmininkas yra VU MF dekanas.  

9. Pretendentai Stipendijai gauti atrenkami atsižvelgiant į: 

9.1. studento mokslinių publikacijų sąrašą; 

9.2. dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje; 



9.3. studento svetinį visų semestrų studijų vidurkį; 

9.4. leidinių, kuriuose doktorantai publikavo mokslinius straipsnius, citavimo rodiklius. 

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

 

10. Komisijos sprendimu (posėdžio protokolas), Stipendijos skiriamos studentui ir doktorantui. 

11. Stipendijos skiriamos vieną kartą per kalendorinius metus ir pervedamos į Stipendijos gavėjo 

sąskaitą. 

12. Studentai/doktorantai, jau gavę Sophie Valentina Ambroza stipendijas, kandidatuoti negali. 

13. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės pretenduoti gauti kitas stipendijas. 

 

 


