VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
VARDINIŲ LIŪTO IR FRANCOISE MARIE PUZYNA MOCKŪNŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas) vykdydamas Liūto Mockūno teisių
perėmėjos Francoise Marie Puzyna-Mockūnas valią ir atsižvelgdamas į Liūto Mockūno indėlį į
Universiteto akademinę bei aktyvią kūrybinę veiklą JAV lietuvių išeivijos tarpe, įvertindamas jo viso
gyvenimo pastangas ryšiams su Lietuva stiprinti, steigia Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų
vardines stipendijas (toliau - L. ir F. Mockūnų stipendijas).
2. Šis aprašas nustato L. ir F. Mockūnų stipendijų skyrimo sąlygas ir tvarką.
3. Stipendijų skyrimui ir koordinavimui Universiteto rektoriaus įsakymu yra sudaroma L. ir F.
Mockūnų stipendijų globėjų taryba (toliau - globėjų taryba), kuri teikia rekomendacijas Universiteto
rektoriui dėl sprendimo priėmimo skirti L. ir F. Mockūnų stipendijas. Šios tarybos garbės nare yra
Francoise Marie Puzyna-Mockūnas.
4. Stipendijas administruoja Universiteto Tarptautinių ryšių departamentas, vadovaudamasis
Mobilumo stipendijų skyrimo tvarkos aprašu.
II. STIPENDIJŲ SKYRIMAS
5. L. ir F. Mockūnų stipendijos kasmet skiriamos gerai besimokantiems ir akademinių
įsiskolinimų neturintiems Universiteto studentams (toliau – studentai).
6. Nuolatinių ir ištęstinių studijų antros ir trečios studijų pakopų Universiteto socialinių ir
humanitarinių mokslų studentai gali vykti praktikoms, mokslininkų stažuotėms arba studijoms iki 6
mėnesių.
7. Vykdant Liūto Mockūno teisių perėmėjos Francoise Marie Puzyna-Mockūnas valią,
pirmenybė yra teikiama:
7.1. socialiai remtiniems asmenims;
7.2. turintiems aukštesnius akademinius rezultatus ir (ar) argumentuotą motyvaciją;
7.3. pirmą kartą vykstantiems studijuoti į užsienį studentams;
7.4. socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantams;
7.5. kandidatams vykstantiems į JAV, Kanadą, Australiją.
8. Konkursas stipendijai gauti, skelbiamas kiekvienų metų vasario mėnesį. Dokumentai
priimami iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d.
9. Kasmet L. Mockūno gimimo dieną rugsėjo 30 d., (jeigu rugsėjo 30 d. yra nedarbo diena, tada
pirmą darbo dieną po jos) skelbiami L. ir F. Mockūnų stipendijų konkurso laureatai.
10.
L. ir F. Mockūnų stipendijų konkurse dalyvaujantys studentai turi pateikti:
10.1. užpildytą paraiškos formą (priedas nr. 1), kurioje nurodoma informacija apie pareiškėją,
pateikiama motyvacija L. ir F. Mockūnų stipendijai gauti, pristatomas preliminarus studijų, praktikos ar
stažuotės įgyvendinimo planas.
10.2. akademinę pažymą;
10.3. gyvenimo aprašymą (CV);
10.4. mokslininko ir (ar) dėstytojo rekomendaciją;

10.5. savo katedros vedėjo, o paskutinių kursų studentai ir baigiamojo darbo vadovo,
patvirtinimą, jog studentas gali išvykti;
10.6. priimančios institucijos patvirtinimą, kad studentas gali atvykti.
11. L. ir F. Mockūnų stipendiatai paskelbiami VDU, Kauno miesto, Lietuvos ir JAV
informaciniuose leidiniuose.
12. L. ir F. Mockūnų stipendijos dydis (suma) kalendoriniams metams yra fiksuota – 3000
eurų.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Studentas, gaunantis L. ir F. Mockūnų stipendiją, Lietuvos Respublikos įstatymų ir (ar)
Universiteto vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pretenduoti bei gauti ir kitas stipendijas ar
paramą.
14. Universiteto rektorius, esant nenumatytiems atvejams, turi teisę taikyti šio aprašo išimtis.
15. Šis aprašas, jo pakeitimai ir (ar) papildymai tvirtinimi Universiteto rektoriaus įsakymu.
----------------------------------------------
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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
LIŪTO IR FRANCOISE MARIE PUZYNA MOCKŪNŲ VARDINĖS STIPENDIJOS KONKURSO
DALYVIO PARAIŠKA
Vardas, Pavardė
Gimimo data
Studijų pradžia (Priėmimo metai)
Studijų pakopa
Studijų forma
Informacija apie
dalyvį

Fakultetas / Mokslo sritis
Studijų programa / Mokslo kryptis
Kursas / Studijų metai
Disertacijos tema
Mokslinis vadovas (Konsultantas)
El. paštas
Mob. tel. nr.

Motyvacinis laiškas (iki 2000 ženklų)
Preliminarus studijų, praktikos ar stažuotės įgyvendinimo planas (iki 2000 ženklų)

Studento vardas pavardė

Parašas

SUDERINTA:
Katedros vedėjas

Parašas

Darbo vadovas

Parašas



Pildo tik trečios studijų pakopos studentai (doktorantai)
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Period Statement

This is to certify that Ms/Mr Name Surname had studied at XXX University for XXX semester (academic year
20XX/20XX). Study period from XXXX-XX-XX till XXX-XX-XX.

International Office/Person in charge
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Organization

Date

No.

Adress
Ph.:
Fax.:

CONFIRMATION OF THE HOST ORGANIZATION

To whom it may concern:

Hereby we confirm that Name Surname from the Department/office, Vytautas Magnus University, was
taking part of the purpose of visit (training/doing research/etc.) at XXXX organization/community/etc. from XX
to XX of Month, XXXX academic year.

Position

Signature, stamp

Name Surname

