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VILNIAUS UNIVERSITETO VERSLO MOKYKLOS VARDINĖS STIPENDIJOS 

SKYRIMO VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus universiteto Verslo mokyklos vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus universiteto Verslo mokyklos 

vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – 

Kandidatai) atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją savo iniciatyva steigia Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Verslo 

mokykla (toliau – VU VM). Stipendija mokama iš VU VM nuosavų lėšų, numatytų patvirtintame VU 

VM biudžete. 

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

4. Stipendijos tikslas – skatinti VU VM studentus už aktyvią visuomeninę, mokslinę ir 

savanorišką veiklą, už VU VM vardo viešinimą, tarptautiškumo sklaidą, verslumą, kūrybiškumą ir 

inovatyvumą, išskirtinius studijų ir mokslo rezultatus. 

5. Stipendija yra vienkartinė, ji mokama rudens arba pavasario semestre. Stipendijų dydis ir 

skaičius priklauso nuo VU VM finansinių galimybių užtikrinant subalansuotą VU VM biudžetą. 

Stipendijų dydį ir skaičių, Konkurso Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) kriterijus, sąlygas ir 

paskelbimo datą VU VM direktoriaus teikimu tvirtina VU VM taryba.  

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Konkursas gali būti skelbiamas du kartus per metus, t. y. rudens ir (ar) pavasario semestrą. 

Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją skelbiama VU VM svetainėje 

(http://www.vm.vu.lt/), Universiteto studentų atstovybės svetainėje (https://vm.vusa.lt/lt), taip pat gali 

būti skelbiama VU VM socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir Universiteto informaciniuose 

leidiniuose. 

7. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

7.1. skatinantys tarptautiškumą, verslumą, kūrybiškumą ir (ar) inovatyvumą; 

7.2. aktyvūs mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje; 

7.3. atitinkantys kitus kriterijus, nurodytus Konkurso paskelbtose sąlygose. 

8. Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki Konkurso sąlygose nurodyto termino turi pateikti 

VU VM Studijų tarnybai: 

8.1. Prašymą skirti Stipendiją (pildomas Universiteto Studijų informacinėje sistemoje (VU 

SIS)); 

8.2. motyvacinį laišką (iki 300 žodžių); 

8.3. vieno iš Nuostatų 10 punkte nurodytų VU VM atstovų rekomendaciją (neprivaloma); 

8.4. pasiekimus studijų, mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje įrodančius dokumentus. 

9. Stipendijai skirti VU VM vadovo įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, tarp kurių vienas yra Universiteto studentų atstovybės 

deleguotas atstovas. 

10. Kandidatus Stipendijai gali siūlyti VU VM vadovas, Studijų tarnybos ir kitų grupių 

vadovai, Universiteto studentų atstovybės Verslo mokykloje nariai, Studijų programų vadovai ir 

http://www.vm.vu.lt/
https://vm.vusa.lt/lt


komitetai. Siūlymai  pateikiami Studijų tarnybai. Studentas pats gali teikti savo kandidatūrą. Studijų 

tarnyba, gavusi kandidatų paraiškas ir šiame punkte nurodytų atstovų siūlymus, dokumentus perduoda 

Komisijai per 5 darbo dienas.   

11. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

12. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, per 10 darbo dienų nuo prašymų priėmimo 

pabaigos nustato siūlomus Stipendijos gavėjus pagal šiuos kriterijus: 

12.1.  tarptautiškumo, verslumo, kūrybiškumo, inovatyvumo sklaida; 

12.2.  Kandidatų pasiekimai studijų, mokslinėje ir visuomeninėje veikloje; 

12.3.  Kandidatų įsitraukimas į VU VM veiklas (renginių organizavimas, dalyvavimas studijų 

parodose, aktyvus įsitraukimas į studentų priėmimo organizavimo ir (ar) vykdymo 

procesą ir kt.); 

12.4.  VU VM vardo viešinimas; 

12.5.  kiti kriterijai, nurodyti Konkurso paskelbtose sąlygose. 

13. Esant keliems Kandidatams, Komisija Kandidatus gali kviesti į posėdį motyvaciniam 

pokalbiui.  

14. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, 

kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

15. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Rektoriaus ar jo įgalioto 

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

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

turi bent vieną akademinę skolą, nutraukia arba sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų, yra 

pašalinamas iš Universiteto, studentui paskirta drausminė nuobauda, numatyta Universiteto studijų 

nuostatuose, už Universiteto teisės aktų pažeidimus. 

17. Bet kuriuo Nuostatų 16 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu VU VM vadovo teikimu. 

18. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo 

klausimas sprendžiamas VU VM vadovo sprendimu. 

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

20. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ir (ar) Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Nuostatai gali būti keičiami VU VM tarybos nutarimu. 

_____________________________________ 


