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UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“ VARDINĖS STIPENDIJOS 

SKYRIMO MEDICINOS FAKULTETO STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ vardinės stipendijos skyrimo Medicinos 

fakulteto studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja UAB „SK Impeks Medicinos 

diagnostikos ir gydymo centras“ (toliau – Steigėjas) vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo 

Medicinos fakulteto studentams tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos 

kriterijus. 

2. Stipendiją, atsižvelgiant į Steigėjo ir Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Medicinos 

fakulteto (toliau – Padalinys) bendradarbiavimą, steigia savo iniciatyva Steigėjas. Ji mokama iš Steigėjo 

lėšų, pervestų Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal paramos sutartį (toliau – Paramos 

sutartis). 

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems neprieštarauja. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti Padalinio studentus, studijuojančius Medicinos studijų programoje, 

už geriausius pasiekimus studijų metu. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 1000 (vienas tūkstantis) Eur. 

Ji išmokama iki einamųjų metų spalio mėn. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

5. Informacija apie konkursą Stipendijai gauti ir kita aktuali informacija apie Stipendiją skelbiama 

Padalinio interneto svetainėje, taip pat socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.  

6. Stipendija skiriama geriausių studijų rezultatų pasiekusiam Medicinos studijų programos penkto 

kurso studentui.  

7. Stipendijos gavėjas yra atrenkamas remiantis Vilniaus universiteto studijų informacinės sistemos 

duomenimis, suformavus Medicinos studijų programos penkto kurso geriausiųjų studentų eilę. Geriausioji 

studentų eilė yra suformuojama vadovaujantis Universiteto laikinuoju studentų reitingavimo pagal studijų 

rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašu.  

8. Atrinkto studento kandidatūra teikiama Padalinio dekano (toliau – Dekanas) teikimu. 

  

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

9. Vadovaujantis Dekano teikimu, Stipendija skiriama Stipendijos gavėjui Rektoriaus ar jo įgalioto 

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

10. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas:  

10.1.nutraukia arba sustabdo studijas;  

10.2.išeina akademinių atostogų;  

10.3.yra pašalinamas iš Universiteto; 

10.4.jam paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų 

pažeidimus. 



11. Bet kuriuo Nuostatų 10 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Dekano teikimu. 

12. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, neišmokėtos piniginės lėšos skiriamos Nuostatų reikalavimus 

atitinkančiam studentui, kuris konkursinėje eilėje buvo antras. 

13. Stipendijos gavėjams gali būti Padalinio tarybos posėdžio metu iškilmingai įteikiamos 

Stipendijos gavimą patvirtinančios pažymos, kurias rengia Padalinio Studijų skyrius. 

14. Tas pats studentas už tuos pačius pasiekimus gali gauti Stipendiją tik vieną kartą. 

15. Stipendijos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios nacionaliniuose ar 

Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos. 

 

_________________________ 


