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PATVIRTINTA:  

2012 m. gruodžio 4 d.  

rektoriaus įsakymu Nr. SRT - 056 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

DOKTORANTŲ STIPENDIJŲ 

SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universiteto) doktorantų stipendijų skyrimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką 

trečiosios studijų pakopos studentams (toliau – doktorantams), priimtiems į Universiteto lėšomis 

finansuojamas studijų vietas arba iš kitų Lietuvos, užsienio mokslo ar studijų institucijų 

Universitete vizituojantiems doktorantams (toliau – Doktoranto stipendija). 

2. Doktorantams, priimtiems į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis finansuojamas studijų vietas, stipendijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu, nustatančiu stipendijų mokėjimo tvarką. 

3. Doktorantų stipendijos yra sudedamoji Universiteto stipendijų fondo dalis, kuri 

sudaroma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Universiteto ir kitų lėšų, skirtų 

studentų paramai. 

4. Doktorantas vienu metu turi teisę gauti kelių rūšių Universiteto, Lietuvos 

Respublikos ar privačių asmenų, fondų įsteigtas stipendijas. 

 

II. DOKTORANTŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

5. Doktorantų stipendijos gali būti skiriamos šia tvarka: 

5.1. doktorantų stipendijų skaičių ir jų paskirstymą pagal mokslo kryptis kiekvienais 

mokslo metais, paskelbus konkurso į doktorantūros studijas rezultatus, tvirtina rektoratas, 

suderinęs su Universiteto Studentų atstovybe; 

5.2. rektorato nustatytos stipendijos prioriteto tvarka skiriamos aukščiausią konkursinį 

balą surinkusiems doktorantams, priimtiems į valstybės nefinansuojamas studijas.   

6. Doktorantų stipendijos dydis, mokamas iš Universiteto stipendijų fondo, negali viršyti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto stipendijos dydžio.   

7. Doktoranto stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, bet ne ilgiau nei mokslo 

doktorantūros reglamente nustatyta doktorantūros studijų trukmė.  

8. Doktoranto stipendija mokama kas mėnesį pervedant į doktoranto prašyme nurodytą 

asmeninę sąskaitą.  

 9. Doktorantams stipendijos mokėjimas gali būti sustabdytas šiais atvejais: 

9.1. išeinantiems akademinių atostogų; tokiu atveju Doktoranto stipendijos mokėjimas 

sustabdomas nuo kito mėnesio, kai Universiteto rektorius ar jo įgaliotas asmuo išleidžia įsakymą 

dėl akademinių atostogų. Grįžusieji iš akademinių atostogų gali gauti stipendiją, jei atitinka 

kriterijus pagal kuriuos studentams buvo skirtos Doktorantų stipendijos einamajame semestre ir 

nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant akademinių atostogų; 
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9.2. doktorantams nevykdantiems studijų programos ar mokslinių tyrimų plano 

reikalavimų ir neatestuotiems doktorantūros komiteto nustatytais terminais.  

10. Doktorantų stipendijų mokėjimas nutraukiamas: 

10.1. išbraukus doktorantą iš studentų sąrašų; 

10.2. doktorantui nutraukus studijas; 

10.3. doktorantui atsisakius paskirtos stipendijos; 

10.4. doktorantui pažeidus šiame Apraše ir kituose teisės aktuose numatytus 

įsipareigojimus, susietus su stipendijos skyrimu ir mokėjimu. 

 

III. STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA VIZITUOJANTIEMS DOKTORANTAMS 

 

11. Doktorantams, atvykstantiems į Universitetą iš kitų Lietuvos arba užsienio mokslo 

ar studijų institucijų vizituojančio studento statusu, gali būti skiriamos Doktorantų stipendijos. 

12. Doktoranto stipendija vizituojančiam doktorantui gali būti skiriama laikotarpiui nuo 

vieno mėnesio iki vienų metų, bet ne ilgiau nei vizituojančio doktoranto statuso trukmė 

Universitete. 

13. Stipendiją vizituojančiam doktorantui skiria, jos mokėjimo laikotarpį ir dydį nustato 

rektoratas, suderinęs su Universiteto Studentų atstovybe.   

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Šio Aprašo sąlygos taikomos asmenims, priimtiems į Universiteto finansuojamas 

doktorantūros studijas su stipendija nuo 2012 metų.  

15. Šis Aprašas įsigalioja rektoriui ar jo įgaliotam asmeniui jį patvirtinus įsakymu.  

16. Šio Aprašo išimtys taikomos Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu, 

jas suderinus su Universiteto Studentų atstovybe. 

 

                             

 

   


