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MEDICINOS FAKULTETO VARDINIŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Medicinos fakulteto (toliau – Fakultetas) vardinių stipendijų nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Medicinos fakulteto studentams, doktorantams ir rezidentams skiriamų vardinių 

stipendijų (toliau – Vardinė stipendija) įsteigimo, konkrečios Vardinės stipendijos nuostatų 

rengimo ir tvirtinimo bei paramos sutarčių Vardinėms stipendijoms įsteigti ir finansuoti (toliau 

– Paramos sutartis) sudarymo tvarką.  

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto statutu, Medicinos fakulteto nuostatais ir 

Universiteto stipendijų nuostatais. 

3. Vardinės stipendijos skiriamos Fakulteto studentams, doktorantams ir rezidentams, laikantis 

skyrimo pagrindų ir principų, įtvirtintų konkrečios Vardinės stipendijos nuostatuose ir 

Paramos sutartyje.  

4. Vardinę stipendiją gavęs ar gaunantis asmuo, nepraranda teisės pagal nustatytus kriterijus 

gauti kitas valstybės ar Universiteto teisės aktuose numatytas stipendijas. 

5. Už konkrečios Vardinės stipendijos nuostatų projekto parengimą bei Vardinių stipendijų 

administravimą atsako Fakulteto studijų skyrius.  

6. Paramos sutartis gali būti sudaroma tik su nepriekaištingos reputacijos kriterijus atitinkančiais 

fiziniais ir juridiniais asmenimis ir tik gavus išankstinį Fakulteto tarybos pritarimą. Už 

Paramos sutarčių sudarymą Universitetų teisės aktų nustatyta tvarka atsako Fakulteto bendrųjų 

reikalų skyrius.  

7. Konkrečios Vardinės stipendijos nuostatus Dekano teikimu tvirtina Fakulteto taryba. Paramos 

sutartį pasirašo Universiteto rektorius arba jo įgaliotas prorektorius. 

 

II. VARDINĖS STIPENDIJOS ĮSTEIGIMAS IR NUOSTATAI 

 

8. Vardinė stipendija gali būti steigiama iš Universiteto lėšų ir (arba) iš lėšų, skirtų Fakultetui 

kaip kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų (toliau – Vardinės stipendijos steigėjas) tikslinė 

parama konkrečiai Vardinei stipendijai finansuoti. Vardinės stipendijos minimalus dydis turi 

būti ne mažesnis 100 eurų, jei stipendija mokama kas mėnesį ir ne trumpiau kaip vieną 

semestrą, arba ne mažiau kaip 500 eurų, jei stipendija yra vienkartinė. 

9. Konkrečios Vardinės stipendijos nuostatų projektą parengia Fakulteto studijų skyrius, 

atsižvelgdamas į Universiteto stipendijų nuostatų ir Medicinos fakulteto pavyzdinių vardinės 

stipendijos nuostatų (žr. Nuostatų 1 priedą) reikalavimus bei Vardinės stipendijos steigėjo 

pageidavimus. 

10. Konkreti vardinė stipendija laikoma įsteigta, kai įsigalioja Fakulteto tarybos patvirtinti 

atitinkamos Vardinės stipendijos nuostatai. 

 

III. PARAMOS SUTARTIS 

 



11. Tikslinė parama konkrečiai Vardinei Stipendijai įsteigti ir finansuoti įforminama pagal 

Universiteto stipendijų nuostatų reikalavimus sudaryta Paramos sutartimi (žr. Nuostatų 2 

priedą). 

12. Visos Paramos sutartyje numatytos konkrečios Vardinės stipendijos skyrimo sąlygos ir kiti 

Paramos sutartimi Universiteto prisiimti įsipareigojimai yra mutatis mutandis perkeliami į 

atitinkamos Vardinės stipendijos nuostatus. 

13. Pasibaigus Paramos sutarties galiojimui, konkrečios Vardinės stipendijos nuostatai nustoja 

galioti, kai išmokama paskutinė paramos dalis, išskyrus atvejus, kai Paramos sutartimi 

nustatyta kitaip. 


