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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO
STUDENTŲ SKATINIMO TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Medicinos fakulteto studentų skatinimo tvarkos paskirtis – skatinti pažangius ir aktyvius
studentus, kurie yra pasiekę ypatingai aukštų mokslo srities rezultatų.

II SKYRIUS
LĖŠŲ, SKIRIAMŲ STUDENTAMS, PASKIRTIS IR DYDIS
2. Lėšos skiriamos vientisųjų, bakalauro ir magistrantūros studijų programų Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto studentams.
3. Prioritetas teikiamas:
3.1. vyresnių kursų vientisųjų, bakalauro ir magistrantūros studijų studentams;
3.2. studentams, kurių paskutinių dviejų semestrų svertinis rezultatų vidurkis yra didesnis
nei 9 balai;
3.3. studentams, pasiekusiems ypatingai aukštų respublikinės ar tarptautinės reikšmės
mokslo rezultatų.
4. Skiriamos lėšos:
4.1. vieną kartą per metus;
4.2. nustatomos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą bazinės socialinės išmokos
dydį (toliau – BSI).
5. Studentui jau pasinaudojusiam studijų įmokos sumažinimo galimybėmis pagal Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto Tarybos nutarimu patvirtintą “VU MF studijų įmokų mažinimo
tvarką” už atitinkamus studijų ir/arba mokslo rezultatus, skatinamosios stipendijos pakartotinai
skiriamos nebus.
6. Studentai skatinami už einamųjų metų veiklą. Už tą pačią veiklą studentas gali būti
skatinamas tik vieną kartą.
III SKYRIUS
PRAŠYMŲ TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI, IŠMOKŲ DYDŽIAI
7. Studentai, pageidaujantys gauti vienkartinę finansinę išmoką, teikia prašymą VU MF
Bendrųjų reikalų skyriui (priedas Nr. 1). Prie prašymo būtina pridėti dokumentus, liudijančius svertinį
paskutinių dviejų semestrų studijų vidurkį, mokslinių publikacijų sąrašą ir straipsnių kopijas
(mokslinių darbų rinkiniuose, recenzuojamuose mokslo žurnaluose, mokslo studijų leidiniuose bei
kt.), informaciją apie dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje (skaitytų pranešimų pavadinimus,
konferencijų pavadinimus, laimėtas prizines vietas bei kt.).
8. Prašymai teikiami iki einamųjų metų gegužės 1 d.
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9. Sprendimą skirti vienkartinę išmoką priima Komisija, kurioje yra vienas studentų atstovas
deleguotas Vilniaus universiteto Studentų atstovybės. Komisijos sudėtis yra tvirtinama Dekano
įsakymu. Komisija sprendimą priima ne vėliau nei iki einamųjų metų birželio 1 d.
10. Komisija siūlo skirti vienkartinę finansinę išmoką studentams, pasiekusiems ypatingai
aukštų tarptautinės reikšmės mokslo ar studijų pasiekimų, aktyviai dalyvaujantiems studijų viešinimo
veiklose, jei studentas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
10.1. moksliniai studento pasiekimai – pasaulio arba Europos mokslinių konkursų 1–3 vietos
nugalėtojas:
10.1.1. pasaulio arba Europos mokslinio konkurso 1 vietos nugalėtojas – nuo 10 BSI iki 15
BSI;
10.1.2. pasaulio arba Europos mokslinio konkurso 2 vietos nugalėtojas – nuo 5 BSI iki 10
BSI;
10.1.3. pasaulio arba Europos mokslinio konkurso 3 vietos nugalėtojas – iki 5 BSI;
10.2. moksliniai studento pasiekimai – mokslinės studentų publikacijos, kai studentas yra 13 bendraautorius:
10.2.1. Publikacijos Clarivate Analytics Web of Science (ISI) – 25 BSI;
10.2.2. Medline, Index Copernicus, Current Contens, EBSCO duomenų bazėse
indeksuojamuose Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose – nuo 10 BSI iki 15 BSI;
10.3. Moksliniai studento pasiekimai - išradimų, patentuotų Europos patentų tarnyboje
(EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų patentų ir prekių ženklų tarnyboje (USPTO) arba Japonijos
patentų tarnyboje (JPO) bendraautoriai – 25 BSI.
10.4 Studentai, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, kur skaitė žodinį pranešimą – nuo 15
BSI iki 20 BSI; studentai, dalyvavę tarptautinėse konferencijose, kai studento stendinis pranešimas
buvo pripažintas geriausiu – nuo 10 BSI iki 15 BSI.
10.5. Aktyvus dalyvavimas studijų viešinimo veiklose (vizitai į mokyklas, dalyvavimas
studijų mugėse, organizuojant renginius skirtus moksleiviams, kai studentas vertinamuoju laikotarpiu
dalyvavo minėtose veiklose ne mažiau nei 10 kartų) – nuo 2 BSI iki 5 BSI. Šios studentų veiklos
apskaitą vykdo VU MF studijų skyrius.
10.6. Skatinimo fondo lėšos gali būti skiriamos studentų mokslinių draugijų
organizuojamiems mokslo renginių išlaidoms padengti, pateikus atitinkamos mokslo srities instituto
vadovo rekomendaciją (priedas Nr. 2) ir detalią planuojamo renginio sąmatą bei dalyvių sąrašą – iki
20 BSI.
11. Mokslinių studentų pasiekimų apskaitą atlieka VU MF mokslo, inovacijų ir
doktorantūros skyrius.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Studentų dalyvavimo mokslinėse konferencijose lėšų fondo panaudojimo apskaitą
Fakultete vykdo VU MF Bendrųjų reikalų skyrius.
13. Ši tvarka keičiama, papildoma, panaikinama Tarybos sprendimu.
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