
 

PROF. DR. JOHN-STEWART GORDONO VARDO STIPENDIJA 

 

Vizituojantis Filosofijos katedros profesorius dr. Johnas-Stewartas Gordonas,  šiuo 

metu dirbantis Kiolno universitete (Vokietija), savo iniciatyva steigia stipendiją VDU 

Humanitarinių mokslų fakulteto  Filosofijos katedros geriausiai studentei 

 

Tikslas – remti gabias, gerai besimokančias Filosofijos katedros visų trijų studijų pakopų 

studentes, skatinti jas aktyviau dalyvauti mokslinėje veikloje.  

 

 Stipendija skiriama vieneriems metams (12 mėn.) po 400 Lt kas mėnesį. 

 Studentei taip pat suteikiama galimybė du kartus per metus atvykti į Kiolno 

universitetą, kur bus dirbama vadovaujant prof. dr. Gordonui. Stažuotės metu bus 

atliekami tyrimai, kurių gauti rezultatai pristatomi profesoriaus rengiamame seminare. 

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidos (įskaitant viešbutį) yra pilnai padengiamos, taip 

pat vizito metu suteikiama darbo vieta su kompiuteriu Kiolno universitete. 

 

Konkurso stipendijai gauti tvarka ir sąlygos 

 

Reikalavimai: 

 yra sėkmingai užbaigusi bent tris Filosofijos bakalauro studijų programos semestrus; 

 gerai moka anglų ir/arba vokiečių kalbas; 

 yra gavusi gerus įvertinimus iš Filosofijos programos dalykų (vertinimų vidurkis ne 

mažiau 8). 

 

Pretendentės pateikia šiuos dokumentus anglų kalba: 

1. motyvacinį laišką; 

2. gyvenimo aprašymą; 

3. akademinę pažymą anglų kalba; 

4. savo geriausią parašytą filosofinį darbą. 

 

Dokumentai siunčiami prof. dr. Gordonui (jgordon@uni-koeln.de) iki 2013 m. vasario 1 d. 

 

Iki 2013 m. kovo 1 d. prof. dr. Gordonas atrenka tris pretendentes. 

 

Atrinktos kandidatės prof. Gordonui papildomai turės pateikti VDU Filosofijos katedros 

profesoriaus ar kito katedros dėstytojo rekomendacinį laišką iki 2013 m. balandžio 1 d. 

 

Galutinį sprendimą priims prof. dr. Gordonas po pokalbio su atrinktomis kandidatėmis. 

Kandidates apie profesoriaus sprendimą raštu informuos Humanitarinių mokslų fakulteto 

dekanė arba administracija iki 2013 m. balandžio 15 d. 

 

Stipendija  mokama nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai), kas 

mėnesį pinigus pervedant į studentės nurodytą banko sąskaitą. 

 

 

 Studentė privalės informuoti prof. dr. Gordoną apie visus specialybinių dalykų 

įvertinimus (po sesijos pateikiant akademinę pažymą) visu stipendijos mokėjimo 

laikotarpiu. 
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 Jei semestro metu studentė gaus neigiamus įvertinimus, prof. dr. Gordonas turi teisę 

stabdyti stipendiją (pranešdamas studentei ir Filosofijos katedrai). Iki tol gautos 

stipendijos studentė grąžinti neprivalės. 

 Studentė privalės pateikti profesoriui dvi ataskaitas laisva forma (po rudens semestro 

ir po pavasario semestro) ir išsamiai aprašyti, kaip ir kokius įgūdžius jai pavyko 

pagerinti stipendijos metu. 

 

 

Pranešimas apie prof. Gordono stipendiją yra patalpinamas Filosofijos katedros tinklalapyje 

(filosofija.vdu.lt) ir filosofijos studentų grupėje Facebooke 

(https://www.facebook.com/groups/filosofijavdu/) bei VDU Humanitarinių mokslų fakulteto 

tinklalapyje  iki 2012 m. gruodžio 1 d. 
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