PATVIRTINTA
Vytauto Didžiojo universiteto
Senato 2015 m. birželio 3 d.
nutarimu Nr. 3-2
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką.
2. Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas) disponuoja stipendijų fondu, kuris
sudaromas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai.
3. Iš stipendijų fondo yra skiriamos šių rūšių stipendijos:
3.1. skatinamosios stipendijos;
3.2. Universiteto doktorantų stipendijos;
3.3. mobilumo stipendijos;
3.4. vienkartinės stipendijos;
3.5. kitos stipendijos.
4. Studentai vienu metu turi teisę gauti kelių rūšių stipendijas.
5. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas:
5.1. išbraukus studentą iš studentų sąrašų;
5.2. studentui suteikus akademines atostogas, šia tvarka:
5.2.1. nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento prašymas išleisti akademinių atostogų yra
pateikiamas iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos;
5.2.2. nuo kito kalendorinio mėnesio pirmos dienos, jei studento prašymas išleisti akademinių
atostogų yra pateikiamas po einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) dienos;
5.3. studentams, kuriems rektoriaus įsakymu skirta nuobauda, stipendijos mokėjimas nutraukiamas
nuo įsakyme nurodytos datos:
5.3.1. gavus pastabą – stipendija nemokama vieną semestrą;
5.3.2. gavus papeikimą – vienus akademinius metus;
5.3.3. gavus griežtą papeikimą – visą studijų laikotarpį;
5.4. studentams atsisakius paskirtos stipendijos – studento prašyme nurodytam laikotarpiui;
5.5. studentams pažeidus šiame Apraše ir kitose teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, susietus
su stipendijos skyrimu ir mokėjimu.
6. Studentams, neužsiregistravusiems studijoms fakultete per dvi pirmąsias semestro savaites,
stabdomas skatinamosios stipendijos mokėjimas vienam mėnesiui.
7. Grįžusieji iš akademinių atostogų gali gauti stipendiją, jei atitinka kriterijus, pagal kuriuos studentams
buvo skirtos stipendijos einamajame semestre, ir nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta
stipendija prieš išeinant akademinių atostogų.
8. Visų rūšių stipendijos, numatant jų dydį ir kiekį, skiriamos jas suderinus su Studentų atstovybe ir
mokamos iš Universiteto stipendijų fondo, vadovaujantis rektoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.
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II. SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
9. Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems nuolatinių studijų pirmosios, antrosios pakopų
bei vientisųjų studijų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose
vietose.
10. Pirmo kurso pirmo semestro nuolatinių studijų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5 (devyni su puse),
skiriamos 2 (dviejų) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintų bazinių
socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio Skatinamosios stipendijos.
11. Lėšos, išskyrus šio Aprašo 10 punktą, skatinamosioms stipendijoms paskirstomos proporcingai
pagal studijų programas ir skiriamos pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentams,
kurie neturi akademinių skolų ir jų paskutinio semestro apimtis kreditais atitinka Universiteto
Studijų reguliamine numatytus minimalius reikalavimus, šia tvarka:
11.1. 3,5 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos skiriamos:
11.1.1. pirmos pakopos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra
10,000 (dešimt) balų;
11.1.2. antros pakopos studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt)
balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ir (ar) meninėje veikloje. Studentai, norėdami gauti
šią stipendiją per 10 darbo dienų nuo einamojo semestro pradžios turi pateikti prašymą fakulteto,
kuriame mokosi dekanui kartu su užpildyta, universiteto rektoriaus įsakymu patvirtinta,
atspausdintų ar priimtų spaudai publikacijų bei informacijos apie kitą studento mokslinę ar
meninę veiklą, sąrašo forma.
11.2. 2 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos skiriamos ne mažiau kaip 20 % studentų
studijuojančių konkrečioje studijų programoje skaičiaus, įskaitant studentus, kuriems Skatinamoji
stipendija buvo paskirta vadovaujantis šio Aprašo 11.1. punktu, kurių paskutinės sesijos vidurkis
yra ne mažesnis nei 8,000 (aštuoni) balai;
11.3. iki 1 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos studentams, kuriems
Skatinamoji stipendija nebuvo paskirta vadovaujantis šio Aprašo 11.2. punktu, o jų paskutinės
sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 9,000 (devyni) balai.
12. Studentams, išvykstantiems studijuoti į užsienio universitetus pagal studijų mainų programas,
Skatinamoji stipendija skiriama šia tvarka:
12.1. Studentams išvykstantiems vienam semestrui, Skatinamoji stipendija skiriama konkurso
tvarka pagal paskutinės sesijos Universiteto studijų rezultatų vidurkį.
12.2. Studentams, išvykstantiems akademiniams metams, Skatinamoji stipendija skiriama konkurso
tvarka:
12.2.1. pirmajam studijų užsienyje semestrui pagal paskutinės sesijos Universiteto studijų
rezultatų vidurkį;
12.2.2. antrajam studijų užsienyje semestrui pagal užsienio universitete pasiektus pirmojo
semestro studijų rezultatus.
13. Studentams, grįžusiems iš studijų pagal studijų mainų programą, Skatinamoji stipendija
skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų
rezultatus.
14. Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus ir mokamos vieną kartą per mėnesį:
14.1. pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.;
14.2. rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
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III. UNIVERSITETO DOKTORANTO STIPENDIJOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
15. Studentams priimtiems į trečiosios studijų pakopos Universiteto lėšomis finansuojamas studijų
vietas, vadovaujantis rektoriaus patvirtintu Universiteto doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos
aprašu, gali būti skiriamos ir mokamos Universiteto doktorantų stipendijos.
IV. MOBILUMO STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
16. Studentams gali būti skiriamos ir mokamos Universiteto mobilumo stipendijos, vadovaujantis
rektoriaus patvirtintu Universiteto mobilumo stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, šiais atvejais:
16.1. užsienio aukštojo mokslo institucijų studentams, atvykstantiems studijuoti į Universitetą, jei
stipendijos skyrimas yra numatytas tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartyje;
16.2. Universiteto studentams išvykstantiems dalinių studijų, praktikų, stažuočių ar kitais studijų
tikslais į užsienio aukštojo mokslo ir kitas institucijas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ar
kitas mainų programas, kuriose dalyvauja Universitetas.
V. VIENKARTINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
17. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos visų studijų formų ir pakopų studentams
neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą.
18. Vienkartinių stipendijų rūšys, dydžiai ir mokėjimai:
18.1. Universiteto vardo garbės stipendija skiriama studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje,
meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant Universitetą. Stipendija
yra 10 BSI dydžio ir yra skiriama bei mokama vadovaujantis rektoriaus patvirtintais Universiteto
vardo garbės stipendijos skyrimo nuostatais;
18.2. Vienkartinė socialinė stipendija gali būti skiriama studentams: netekus vieno iš tėvų; įvykus
nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai ar patiriantiems sunkią materialinę padėtį. Stipendija
yra iki 4 BSI dydžio ir mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą;
18.3. Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama studentams už aktyvų dalyvavimą
mokslinėje, meninėje, sportinėje ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veikloje. Stipendija yra iki 5 BSI
dydžio ir mokama ne daugiau kaip du kartus per semestrą.
VI. KITOS STIPENDIJOS
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka studentams gali būti skiriama specialių
programų stipendija iš programinio konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo lėšų už apibrėžto
projekto, programos, tyrimų rezultatus ar pasiekimus švietimo ir mokslo srityje.
20. Visos iš privačių ar juridinių asmenų gautos lėšos yra pervedamos į Universiteto pavedimų lėšų
sąskaitą banke ir, kaip vardinės stipendijos, skiriamos ir mokamos šia tvarka:
20.1. pagal Universiteto su kitomis šalimis numatytus susitarimus;
20.2. jeigu privatūs ar juridiniai asmenys su Universitetu pasirašytuose teisiniuose dokumentuose
nenumato jų mokėjimo tvarkos, dydžio ir periodiškumo, jų skyrimo tvarka nustatoma suderinus ją
su Universiteto Studentų atstovybe.
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21. Universiteto rektoriaus vardinė stipendija gali būti skiriama kitais, šiame Apraše nenumatytais
atvejais. Stipendijos dydis ir mokėjimo periodiškumas nustatomas suderinus jį su Universiteto
Studentų atstovybe.
22. Universitetas, vadovaudamasis konkrečių stipendijų skyrimo tvarkos aprašu, neprieštaraujančiu
šio Aprašo nuostatoms, suderintu su Universiteto Studentų atstovybe ir patvirtintu Universiteto
rektoriaus įsakymu, gali įsteigti, skirti ir mokėti papildomas stipendijų rūšis nei numatyta šiame
Apraše.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Neišnaudota Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondo dalis gali būti
paskirstoma kitoms Universiteto reikmėms tik pritarus Universiteto Studentų atstovybei.
24. Studentams iš valstybės biudžeto lėšų gali būti skiriamos ir mokamos Doktoranto, Socialinės ir
kitos stipendijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.
25. Šis Aprašas įsigalioja tuomet, kai Senatas jį priima suderinęs su Studentų atstovybe.
26. Šio Aprašo išimtys taikomos Universiteto rektoriaus įsakymu, jas suderinus su Studentų
atstovybe.
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