LIŪTO ir FRANCOISE MOCKŪNŲ VARDINIŲ STIPENDIJŲ NUOSTATAI

1. Bendroji dalis

1. Vytauto Didžiojo universitetas vykdydamas Liūto Mockūno teisių per÷m÷jos Francoise
Puzyna-Mockūnas valią ir atsižvelgdamas į Liūto Mockūno ind÷lį į Vytauto Didžiojo
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. Stipendijų skyrimui yra sudaromas Garb÷s komitetas.
3. Garb÷s komitetą sudaro šie asmenys:
Francoise Marie Puzyna-Mockūnas,
VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka,
VDU viešųjų ryšių prorektor÷ prof. Auks÷ Balčytien÷,
Išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius,
Tarptautinių ryšių tarnybos direktor÷ Zina Baltr÷nien÷,
VDU pasaulio lietuvių akademijos projekto koordinator÷ Vida Bagdonavičien÷.

4. L. ir F. Mockūnų vardin÷s stipendijos kasmet skiriamos Vytauto Didžiojo Universiteto
magistratūros ar doktorantūros studentų ir mokslininkų stažuot÷ms į Jungtines
Amerikos Valstijas.
2. Stipendijų skyrimas
5. L. ir F. Mockūnų stipendijos kasmet skiriamos gerai besimokantiems Vytauto Didžiojo
universiteto studentams, kuriems stažuot÷ į JAV reikalinga mokslo tyrimams atlikti.
6. Vykdant Liūto Mockūno teisių per÷m÷jos Francoise Marie Puzyna-Mockūnas valią,
pirmenyb÷ yra teikiama socialiai remtiniems studentams.
7. Kasmet L. Mockūno gimimo dieną (rugs÷jo 30 d.) skelbiamas konkursas stažuot÷ms į
JAV. Konkurso skelbime nurodomas vietų skaičius ir reikalingos kvalifikacijos
stažuotei atlikti. Konkursas vyksta vieną m÷nesį iki spalio 30 dienos. Atrinktos
kandidatūros teikiamos Garb÷s komitetui tvirtinti.
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8. Siekdami gauti L. ir F. Mockūnų stipendiją, studentai motyvuotus prašymus su
atitinkamo padalinio vadovo rekomendacija teikia Garb÷s komitetui. Atsakingas asmuo
– Vida Bagdonavičien÷.
9. Kandidatus L. ir F. Mockūnų stipendijai tvirtina Garb÷s komitetas, atsižvelgdamas į
parinktos stažuot÷s darbo vietos mokslo srities reikalavimus ir atliekamų tyrimų svarbą
Lietuvos diasporai pažinti ir kultūros paveldui įprasminti.
10. Kiekvienas Universiteto fakultetas gali teikti siūlymus garb÷s komitetui d÷l savo
kandidatų. Studentas(-÷)/mokslininkas(-÷) gali ir save pasiūlyti kandidatu įteikdamas
prašymą Garb÷s komitetui.
11. L. ir F. Mockūnų stipendiatai paskelbiami ne v÷liau kaip iki kiekvienų metų lapkričio
10 dienos VDU , Kauno miesto ir Lietuvos Respublikos informaciniuose leidiniuose.
12. L. ir F. Mockūnų stipendijos dydį (sumą), dalyvaujančių žmonių skaičių kiekvienais
metais nustato Garb÷s komitetas bendru sutarimu.
13. Studentui(-ei)/mokslininkui(-ei), gavusiam(-ei) L. ir F. Mockūnų stipendiją, yra
apmokamos kelion÷s išlaidos į stažuot÷s vietą JAV ir atgal, suteikiama nakvyn÷s vieta
arba apmokamos išlaidos nakvynei, padengiamos maitinimosi išlaidos.
14. Garb÷s komiteto sekretoriato funkcijas atlieka ir VDU stažuočių JAV programą rengia
bei koordinuoja VDU pasaulio lietuvių akademijos projekto darbuotojai.

Šiuos nuostatus aprobuoja:

Liūto Mockūno teisių per÷m÷ja Francoise Marie Puzyna-Mockūnas

Vytauto Didžiojo universiteto vardu rektorius prof. Zigmas Lydeka
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