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LITUANISTINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) Lituanistinių stipendijų (toliau – Stipendija) 

skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lituanistinių stipendijų skyrimo tvarką 

lietuvių kilmės asmenims, lietuvių bendruomenių užsienyje nariams, lietuvių kalbą ir kultūrą 

puoselėjantiems užsienio piliečiams, dalyvaujantiems Universitete vykdomuose Lietuvių kalbos ir 

kultūros vasaros kursuose ir (ar) studijuojantiems Lituanistikos studijose. 

2. Stipendijos skyrimo tikslas – didinti Vytauto Didžiojo – Pasaulio lietuvių - universiteto  

žinomumą, skatinti lietuvių kilmės asmenis, lietuvių bendruomenių užsienyje narius, lietuvių kalbą ir 

kultūrą puoselėjančius užsienio piliečius geriau pažinti Lietuvą ir lietuvių kalbą. 

3. Lituanistinės stipendijos skirtos padengti Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų registracijos, 

Lituanistikos studijų ir (ar) apgyvendinimo Universiteto bendrabutyje mokesčius lietuvių kalbos ir 

kultūros vasaros kursų ir (ar) lituanistikos studijų laikotarpiu, todėl traktuojamos kaip mokestinės 

Universiteto teikiamų lengvatų rūšys, už kurias studentui nereikia mokėti dalies ar viso numatyto (-

ų) mokesčio (-ių).  

 

II. STIPENDIJŲ SKYRIMO PROCEDŪRA 

 

4. Atsižvelgdamas į Tarptautinių ryšių tarnybos (toliau – TRT) prašymą, Universiteto rektorius 

tvirtina Lituanistinių stipendijų skyrimo atrankos komisiją, kuri: 

4.1. kiekvienais metais iki vasario 15 d. nustato stipendijų dydį ir kiekį; 

4.2. kiekvienų metų birželio paskutinę savaitę vykdo atranką. 

5. Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus įsakymu, teikiant TRT tarnybinį pranešimą pagal 

komisijos nutarimą. 

6. Skiriant stipendijas, kurios yra dotuojamos iš kitų, ne Universiteto skiriamų, finansinių šaltinių, 

gali būti vadovaujamasi ir kitais, papildomais kriterijais, kuriuos pageidauja taikyti tokias 

stipendijas finansuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys. 

 

III. DALYVIŲ ATRANKA IR STIPENDIJOS SKYRIMAS LIETUVIŲ KALBOS IR 

KULTŪROS VASAROS KURSŲ DALYVIAMS 

 

7. Teikiantys paraiškas į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus, atrankos komisijai pateikia 

šiuos dokumentus: 

7.1. paraiškos formą; 

7.2. gyvenimo aprašymą (CV); 

7.3. anglų kalbos mokėjimą įrodantį dokumentą (ne gimtakalbiai); 

7.4. motyvacinį laišką; 

7.5. paso arba asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; 

7.6. rekomendacinį laišką iš lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos ambasados ar 

konsulato, mokslo ar kultūros institucijos; 

7.7. kitus dokumentus, kurių gali reikalauti Universitetas. 



8. Pagrindiniai atrankos kriterijai skiriant Stipendiją yra: 

8.1. motyvacija; 

8.2. rekomendacija; 

8.3. atskirais atvejais, gali būti nurodyti kiti, papildomi kriterijai. 

 

IV. STUDENTŲ ATRANKA IR STIPENDIJOS SKYRIMAS LITUANISTIKOS 

STUDIJŲ STUDENTAMS 

 

9. Teikiantys paraiškas Lituanistikos studijoms, atrankos komisijai pateikia šiuos dokumentus: 

9.1. paraiškos formą; 

9.2. gyvenimo aprašymą (CV); 

9.3. anglų kalbos mokėjimą įrodantį dokumentą (ne gimtakalbiai); 

9.4. motyvacinį laišką; 

9.5. paso arba asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją; 

9.6. studento statusą patvirtinantį dokumentą (jei teikiantis paraišką yra studentas); 

9.7. akademinių pažymių išklotinę (jei teikiantis paraišką yra studentas); 

9.8. rekomendacinį laišką iš lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos ambasados ar 

konsulato, mokslo ar kultūros institucijos; 

9.9. kitus dokumentus, kurių gali reikalauti Universitetas. 

10. Pagrindiniai atrankos kriterijai skiriant Stipendiją yra: 

10.1. motyvacija; 

10.2. akademinis pažangumas (jei teikiantis paraišką yra studentas); 

10.3. rekomendacija; 

10.4. atskirais atvejais, gali būti nurodyti kiti, papildomi kriterijai. 

11. Studentas, kuriam buvo skirta stipendija Lituanistikos studijoms, gavęs akademinį įsiskolinimą 

turi susimokėti už neišlaikytus studijų dalykus pagal numatytus dalyko ECTS įkainius, patvirtintus 

rektoriaus įsakymu.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų dalyviai ir (ar) studijuojantieji Lituanistikos studijose 

yra universitete vizituojančių studentų statusą turintys studentai. 

13. Šis Aprašas įsigalioja Universiteto rektoriui patvirtinus įsakymu. 

14. Rektorius ar jo įgaliotas asmuo gali taikyti šio aprašo išimtis.  

      


