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VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VARDINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto vardinės stipendijos skyrimo nuostatai (toliau
– Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto (toliau – Steigėjas) vardinės
stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo Steigėjo studentams tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti
(toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus.
2. Stipendiją steigia savo iniciatyva Steigėjas. Ji mokama iš Steigėjo lėšų.
3. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais ir jiems
neprieštarauja.
4. Stipendijos tikslas – skatinti pažangius ir aktyvius Steigėjo studentus, kurie yra pasiekę
ypatingai aukštų mokslo srities rezultatų. Stipendija yra mokama vieną kartą per metus iki einamųjų
studijų metų spalio mėnesio.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI
5. Stipendija skiriama vientisųjų, bakalauro ir magistrantūros studijų programų Steigėjo
studentams.
6. Skiriant Stipendiją, prioritetas teikiamas:
6.1. aukštesnių kursų vientisųjų, bakalauro ir magistrantūros studijų studentams;
6.2. studentams, kurių paskutinių dviejų studijų semestrų svertinis rezultatų vidurkis yra
didesnis nei 9 balai;
6.3. studentams, pasiekusiems ypatingai aukštų nacionalinės ar tarptautinės reikšmės
mokslo rezultatų.
7. Studentui, jau pasinaudojusiam studijų įmokos sumažinimo galimybėmis už studijų ir
(ar) mokslo pasiekimus pagal Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto įmokų už studijas
sumažinimo tvarką, patvirtintą Steigėjo tarybos 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.1.) 150000TP-10 (630)-2 „Dėl įmokų už studijas sumažinimo tvarkos pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais), už atitinkamus studijų ir (ar) mokslo pasiekimus Stipendija negali būti skiriama.
8. Stipendija skiriama už studentų einamųjų metų pasiekimus. Už tuos pačius pasiekimus
studentas gali gauti Stipendiją tik vieną kartą.
9. Studentai, pageidaujantys gauti Stipendiją, teikia prašymą Steigėjo Bendrųjų reikalų
skyriui (toliau – prašymas). 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 ir kt.), informaciją apie
dalyvavimą studentų mokslinėje veikloje (skaitytų pranešimų pavadinimus, konferencijų
pavadinimus, laimėtas prizines vietas bei kt.).
10. Prašymai teikiami iki einamųjų studijų metų gegužės 1 d.
11. Sprendimą skirti Stipendiją priima Komisija, kurioje yra vienas studentų atstovas,
deleguotas Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Studentų atstovybės, Medicinos fakulteto

institutų atstovai bei Studijų ir Mokslo skyrių darbuotojai. Komisijos sudėtis yra tvirtinama Steigėjo
dekano (toliau – dekanas) įsakymu. Komisija sudaro 9 nariai. Komisija sprendimą priima ne vėliau
nei iki einamųjų studijų metų birželio 1 d.
12. Komisija siūlo skirti toliau nurodytų dydžių Stipendiją studentams, pasiekusiems
ypatingai aukštų tarptautinės reikšmės mokslo ar studijų pasiekimų, aktyviai dalyvaujantiems studijų
viešinimo veiklose:
12.1. Pasaulio arba Europos mokslinių konkursų 1–3 vietos nugalėtojams:
12.1.1. pasaulio arba Europos mokslinio konkurso 1 vietos nugalėtojui – nuo 10 iki 15
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI);
12.1.2. pasaulio arba Europos mokslinio konkurso 2 vietos nugalėtojui – nuo 5 iki 10 BSI;
12.1.3. pasaulio arba Europos mokslinio konkurso 3 vietos nugalėtojui – iki 5 BSI;
12.2. Mokslinės publikacijos autoriui, kai studentas yra 1–3 bendraautorius:
12.2.1. publikacijos Clarivate Analytics Web of Science (ISI) autoriui – 25 BSI;
12.2.2. publikacijos Medline, Index Copernicus, Current Contens, EBSCO duomenų
bazėse indeksuojamuose Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose autoriui – nuo 10 BSI iki 15
BSI;
12.3. Išradimų, patentuotų Europos patentų tarnyboje (EPO), Jungtinių Amerikos Valstijų
patentų ir prekių ženklų tarnyboje (USPTO) arba Japonijos patentų tarnyboje (JPO) bendraautoriui –
25 BSI;
12.4. Studentui, dalyvavusiam tarptautinėje konferencijoje, kur jis skaitė žodinį pranešimą
– nuo 15 iki 20 BSI; studentui, dalyvavusiam tarptautinėje konferencijose, kai jo stendinis pranešimas
buvo pripažintas geriausiu – nuo 10 iki 15 BSI;
12.5. Aktyviai dalyvavusiam studijų viešinimo veiklose (vizitai į mokyklas, dalyvavimas
studijų mugėse ir organizuojant renginius skirtus moksleiviams) studentui, kai jis vertinamuoju
laikotarpiu dalyvavo minėtose veiklose ne mažiau nei 10 kartų – nuo 2 iki 5 BSI.
13. Studentų mokslinių pasiekimų apskaitą atlieka Steigėjo Mokslo, inovacijų ir
doktorantūros skyrius. Studentų dalyvavimo studijų viešinimo veiklos apskaitą atlieka Steigėjo
Studijų skyrius.
14. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
15. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas
protokolu, kurį pasirašo Kandidatus vertinę Komisijos nariai.

III SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
16. Vadovaujantis Komisijos protokolu, Stipendija skiriama Stipendijos gavėjui
Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo
asmeninę banko sąskaitą.
17. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos
gavėjas: nutraukia arba sustabdo studijas; išeina akademinių atostogų; yra pašalinamas iš
Universiteto; jam paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto
teisės aktų pažeidimus.
18. Bet kuriuo Nuostatų 18 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas
nutraukiamas Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Dekano teikimu.
19. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo
klausimą sprendžia Steigėjas.
20. Stipendijos gavėjams gali būti Steigėjo tarybos posėdžio metu iškilmingai įteikiamos
Stipendijos gavimą patvirtinančios pažymos, kurias rengia Steigėjo Studijų skyrius.
21. Tas pats studentas už tuos pačius pasiekimus gali gauti Stipendiją tik vieną kartą.
22. Stipendijos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose
ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Nuostatai galioja iki 2019 m. rugsėjo 1 d.
_________________________

