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PATVIRTINTA: 

2012 m. balandžio 17 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. SRT – 107 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO VARDO GARBĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 

NUOSTATAI 

  

Vytauto Didžiojo universitetas – viena liberaliausių Lietuvos aukštųjų mokyklų, įsteigta 1922 m. 

Kaune ir tebetęsianti Lietuvos universiteto misiją. 1930 m. Lietuvos universitetui suteiktas Vytauto 

Didžiojo universiteto vardas, kuris buvo puoselėjamas ir garsinamas beveik dvidešimt metų iki 

1950 m., kai tarpukariu Kaune veikusi aukštoji mokykla buvo uždaryta sovietų valdžios sprendimu. 

1989 m. Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – VDU arba universitetas) buvo atkurtas bendromis 

Lietuvos ir išeivijos mokslininkų pastangomis ir veikia iki šiol.  

VDU atkūrimo 20-ies metų jubiliejaus proga universiteto Senatas įsteigė Vytauto Didžiojo 

universiteto vardo garbės stipendiją, kuri kasmet skiriama geriausiems VDU studentams, ypač 

pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje 

reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir Pasauliui. 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Universiteto vardo garbės stipendija (toliau – Vardinė stipendija) yra skiriama VDU studentams 

skatinti juos gerai mokytis, siekti mokslinės, meninės, kūrybinės, sportinės ir (ar) visuomeninės 

veiklos aukštumų, reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir Pasauliui.  

2. Vardinės stipendijos iškilmingai įteikiamos vieną kartą metuose, VDU atkūrimo minėjimo proga. 

 

II. VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

3. Vardinė stipendija skiriama bakalauro, vientisųjų ar magistrantūros studijų pažangiems 

studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje 

veikloje reprezentuojant universitetą.  

4. Vardinė stipendija studentams skiriama:  

4.1. bakalauro ir vientisųjų studijų studentams – baigus penktąjį bakalauro studijų semestrą; 

4.2. magistrantūros studijų studentams – baigus trečiąjį magistro studijų semestrą arba baigus 

magistrantūros studijų pirmą semestrą, jeigu studentas baigė VDU bakalauro studijas. 

5. Vardinė stipendija yra 10 bazinių socialinės išmokų dydžio išmokama vienu kartu. 

6. Vardinė stipendija skiriama tam pačiam studentui vieną kartą per visus studijų metus VDU. 
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7. Paraiškų Vardinei stipendijai gauti pateikimas: 

7.1. ne daugiau kaip dviejų kandidatų iš to paties fakulteto pasiūlymus Vardinei stipendijai gauti 

teikia fakultetai ir (ar) kiti universiteto padaliniai iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. 

pateikdami šiuos dokumentus: 

7.1.1.  fakulteto dekano ar (ir) VDU padalinio vadovo prašymą; 

7.1.2.  akademinę pažymą; 

7.1.3.  studento mokslinės, meninės, kūrybinės, sporto ir (ar) visuomeninės veiklos 

charakteristiką (-as) arba jo gyvenimo ir veiklos aprašymą (curriculum vitae); 

7.1.4.  mažiausiai dvi rekomendacijas Vardinei stipendijai gauti iš universiteto dėstytojų, kitų 

fizinių ir (ar) juridinių asmenų, susijusių su kandidato moksline, menine, kūrybine, sportine ir 

(ar) visuomenine veikla; 

7.1.5.  kitą vaizdinę ir (ar) rašytinę medžiagą, susijusią su studento moksline, menine, kūrybine, 

sportine ir (ar) visuomenine veikla. 

8. VDU Studentų reikalų tarnyba, suderinusi su Studentų atstovybe, vykdo fakultetų ir (ar) kitų 

universiteto padalinių pasiūlytų kandidatų Vardinei stipendijai gauti atranką ir teikia juos rektoratui 

pritarti. 

9. Galutinį sprendimą dėl Vardinės stipendijos skyrimo, pritariant rektoratui, priima VDU rektorius 

įsakymu. 

10. Kilus abejonių dėl kandidatų pasiekimų panašumo, Vardinė stipendija skiriama pažangesniam 

studentui, atsižvelgiant į visų jo studijų metų universitete rezultatus. 

11. Nesant tinkamų kandidatų Vardinė stipendija gali būti neskiriama. 

  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Informacija apie Vardinė stipendijos stipendiatą (-us) yra skelbiama viešai. 

13. Studentui, gaunančiam Vardinę stipendiją, įteikiamas VDU rektoriaus pasirašytas garbės raštas, 

o pats stipendiatas pasirašo į Vardinių stipendijų registracijos knygą. 

14. Studentas, gaunantis Vardinę stipendiją, papildomai gali gauti ir kitų rūšių stipendijas. 

                     


