VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
VARDINIŲ LIŪTO IR FRANCOISE MARIE PUZYNA MOCKŪNŲ
STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Vytauto Didžiojo universitetas vykdydamas Liūto Mockūno teisių perėmėjos Francoise Marie
Puzyna – Mockūnas valią, atsižvelgdamas į Liūto Mockūno indėlį į Vytauto Didžiojo universiteto
(toliau – Universiteto) akademinę bei aktyvią kūrybinę veiklą JAV lietuvių išeivijos tarpe ir
įvertindamas jo viso gyvenimo pastangas ryšiams su Lietuva stiprinti, steigia Liūto ir Francoise Marie
Puzyna Mockūnų vardinę stipendiją (toliau – L. ir F. Mockūnų stipendija), kurios skyrimo ir mokėjimo
procedūra yra aprašyta šiame tvarkos apraše (toliau – aprašas).
2. L. ir F. Mockūnų stipendija kasmet yra skiriama gerai besimokantiems Universiteto studentams,
norintiems pažinti Pasaulio lietuvių diasporą, puoselėti lietuvybę bei skleisti Lietuvos kultūrines
vertybes joje, tokiu būdu skatinant jaunų žmonių mobilumą, studentų daugiakultūrinės patirties augimą.
II. L. IR F. MOCKŪNŲ STIPENDIJOS ADMINISTRAVIMAS
3. L. ir F. Mockūnų stipendijų skyrimą Universitete administruoja Tarptautinių ryšių tarnyba (toliau –
TRT).
4. Universiteto rektorius, atsižvelgdamas į TRT prašymą, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1
d., nustato L. ir F. Mockūnų skiriamų stipendijų kiekį, kurios yra mokamos iš VDU stipendijų fondo.
5. L. ir F. Mockūnų stipendijų dydis priklausomai nuo šalies, į kurią studentas vyks studijuoti, atlikti
praktiką ar stažuotę yra diferencijuojamas pagal šalių grupes ir tvirtinamas rektoriaus įsakymu,
vadovaujantis TRT ir Studentų reikalų tarnybos (toliau – SRT) tarnybiniu pranešimu.
III.

KONKURSAS L. IR F. MOCKŪNŲ STIPENDIJOMS GAUTI

6. Kasmet Liūto Mockūno gimimo dieną, rugsėjo 30 d. (jeigu rugsėjo 30 d. yra nedarbo diena, tada
pirmą darbo dieną po jos) TRT viešai skelbia L. ir F. Mockūnų stipendijų konkursą, kuriame gali
dalyvauti gerai besimokantys ir akademinių įsiskonimų neturintys Universiteto nuolatinių ir ištęstinių
studijų pirmos, antros ir trečios studijų pakopų studentai (toliau – studentai), kurie turi:
6.1. užpildyti 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.
6.2. Pirmos bei antros studijų pakopos bei vientisųjų studijų studentai turi papildomai pateikti:
6.2.1. akademinę pažymą;
6.2.2. gyvenimo aprašymą (CV);
6.2.3. fakulteto dekano ir (ar) dėstytojo rekomendaciją;
6.2.4. savo katedros vedėjo, o paskutinių kursų studentai ir baigiamojo darbo vadovo, patvirtinimą,
jog studentas gali išvykti;
6.3. Trečios studijų pakopos studentai (toliau – doktorantai) turi papildomai pateikti:
6.3.1. Informaciją apie mokslinę veiklą - dalyvavimą konferencijose, seminaruose, stažuotėse, kitą
pareiškėjų nuomone svarbią informaciją;
6.3.2. Svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašą, kurios turi būti užregistruotos Universiteto
dėstytojų ir mokslo darbuotojų publikacijų duomenų bazėje. Galima pateikti ir mokslines

publikacijas priimtas spaudai (po recenzavimo procedūros), kartu pateikiant tokį faktą patvirtinančią
mokslo žurnalo redkolegijos išduotą pažymą.
6.3.3. katedros vedėjo ir darbo vadovo patvirtinimą, jog studentas gali išvykti;
6.4. kitus dokumentus turinčius įtakos L. ir F. stipendijos skyrimui, kurių gali reikalauti TRT.
7. Visi dokumentai L. ir F. Mockūnų stipendijai gauti turi būti pateikti TRT per TRT nustatytą laiką.
8. Paaiškėjus neatitikimams, sukčiavimo ar kitiems atvejams dėl pateiktų dokumentų originalumo,
duomenų patikimumo ir pan., TRT turi teisę pašalinti dalyvį iš konkurso L. ir F. Mockūnų stipendijai
gauti be teisės jame dalyvauti ateityje.
IV. L. IR F. MOCKŪNŲ STIPENDIJOS SKYRIMO PROCEDŪRA
9. L. ir F. Mockūnų stipendija gali būti skiriama ne ilgesniam kaip vieno studijų semestro mobilumo
periodui. Praktikai, stažuotei ar kitais studijų tikslais stipendija gali būti skiriama ne ilgesniam kaip trijų
mėnesių periodui.
10. Universiteto rektorius, TRT prašymu, sudaro visuomeniniais pagrindais veikiančią L. ir F.
Mockūnų stipendijos atrankos komisiją (toliau – atrankos komisija), kuri teikia rekomendacijas
Universiteto rektoriui dėl sprendimo priėmimo skirti L. ir F. Mockūnų stipendijas.
11. Pagrindiniai atrankos kriterijai skiriant L ir F. Mockūnų stipendiją yra:
11.1. preliminaraus studijų, praktikos ar stažuotės įgyvendinimo plano pagrįstumas;
11.2. akademiniai studento įvertinimai:
11.2.1. I-os ir II-os pakopos studentams, kriterijus yra dviejų paskutinių sesijų vidurkis (ne mažesnis
nei 8);
11.2.2. Vientisųjų studijų studentams, studijuojantiems 3 - 10 semestre, kriterijus yra dviejų
paskutinių sesijų vidurkis (ne mažesnis nei 8).
11.2.3. II-os studijų pakopos studentams išvykstantiems antrame semestre – kriterijus paskutinės
sesijos vidurkis (ne mažesnis nei 8);
11.2.4. II-os studijų pakopos studentams išvykstantiems pirmame semestre – kriterijus bakalauro
diplomo priedėlio kopija (vidurkis ne mažesnis nei 8);
11.2.5. III pakopos studentai atrankoje vertinami pagal mokslinių publikacijų ir kitos mokslinės
veiklos rezultatus reglamentuotus universitete galiojančiomis tvarkomis.
11.3. motyvacija L. ir F. Mockūnų stipendijai gauti;
11.4. geras anglų kalbos (minimalus B2 lygis) ir/arba kitos šalies, į kurią vykstama, kalbos mokėjimas;
11.5. atskirais atvejais, gali būti nurodyti kiti, papildomi kriterijai.
12. Skiriant L. ir F. stipendiją prioritetas teikiamas:
12.1. socialiai remtiniems asmenims;
12.2. turintiems aukštesnius akademinius rezultatus ir / ar argumentuotą motyvaciją;
12.3. pirmą kartą vykstantiems studijuoti į užsienį studentams.
13. Atrankos komisija, gali vykdyti motyvacinį pokalbį su studentu siekiančiu gauti L. ir F. Mockūnų
stipendiją.
14. Kasmet Liūto Mockūno gimimo dieną, rugsėjo 30 d. (jeigu rugsėjo 30 d. yra nedarbo diena, tada
pirmą darbo dieną po jos) viešai skelbiami L. ir F. Mockūnų stipendiatai.
V. L. IR F. MOCKŪNŲ STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO PROCEDŪRA
15. Stipendiatui, atrinktam dalyvauti studijų mainų arba praktikos, stažuotės programoje einamajame
semestre, Stipendija skiriama ir mokama tik pradedant nuo kito studijų semestro.

16. L. ir F. Mockūnų stipendija išmokama dalimis:
16.1. I dalis – 80 % stipendijos išmokama pasirašius finansinę stipendiato ir Universiteto sutartį prieš
studijų ar praktikos mobilumo periodą;
16.2. II dalis – 20 % stipendijos išmokama likus vienam mėnesiui iki studijų ar praktikos mobilumo
periodo pabaigos. Stipendiatas prieš mėnesį iki studijų partnerinėje Užsienio aukštojoje mokslo
institucijoje, organizacijoje ar įmonėje pabaigos turi išsiųsti elektroniniu paštu TRT Aprašomąją
ataskaitą, kuri laikoma prašymu išmokėti likusią 20 % stipendijos dalį.
17. Esant nepilnam mobilumo mėnesiui skirti žemiau nurodyto dydžio L. ir F. Mockūnų stipendiją:
17.1. iki 3 mėnesio dienos (imtinai) – 0 mėnesio stipendiją;
17.2. nuo 4 iki 10 dienų (imtinai) – 0,25 mėnesio stipendiją;
17.3. nuo 11 iki 17 dienų (imtinai) – 0,5 mėnesio stipendiją;
17.4. nuo 18 iki 24 dienų (imtinai) – 0.75 mėnesio stipendiją;
17.5. nuo 25 dienų – pilną mėnesio stipendiją.
18. Stipendiatui išėjus akademinių atostogų L. ir F. Mockūnų stipendijos mokėjimo metu – stipendijos
mokėjimas - sustabdomas;
19. Stipendiatui nebaigus studijų, praktikos, stažuotės ar neįvykdžius kitais studijų tikslais vykimo
reikalavimų Užsienio aukštojo mokslo institucijoje, praktikos ar stažuotės vietoje bei kitose
institucijose, nepanaudota L. ir F. Mockūnų stipendija ar jos dalis turi būti grąžinama Universitetui.
20. Stipendiatui negrįžus iš studijų, praktikos ar stažuotės vietos institucijos, ir nutraukus studijas
Universitetu, stipendiatas privalo grąžinti visą jam skirtą L. ir F. Mockūnų stipendiją.
V. ATSISKAITYMO UŽ L. IR F. MOCKŪNŲ STIPENDIJĄ PROCEDŪRA
21. Stipendiatas, dalyvavęs studijų ar praktikos mobilume ir gavęs L. ir F. Mockūnų stipendiją, TRT
per mėnesį nuo grįžimo į studijas, darbą Universitete turi pateikti šiuos dokumentus:
21.1. Studijų arba praktikos mobilumo periodą pavirtinantį raštą (ang. k. Period Statement) – originalą
(2 priedas);
21.2. Akademinę pažymą (ang. k. Transcrip of Records) – originalą, jeigu buvo išvykęs studijoms;
21.3. Stipendiatas dalyvavęs praktikoje ir (ar) stažuotėje turi pristatyti organizacijos patvirtinimo (ang.
k. confirmation of the host organization) originalą apie mobilumo period (3priedas).
21.4. TRT esant išskirtinėms aplinkybėmis gali nustatyti papildomas sąlygas, nurodyti dokumentus
reikalingus dėl atsiskaitymo už mobilumo periodą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Studentas, gaunantis L. ir F. Mockūnų stipendiją LR įstatymų ir (ar) VDU vidaus teisės aktų
nustatyta tvarka, vienu metu turi teisę pretenduoti ir gauti kitas stipendijas ar paramą.
25. Šis Aprašas įsigalioja, kai rektorius jį patvirtina įsakymu.
26. Rektorius ar jo įgaliotas asmuo gali taikyti šio Aprašo išimtis.
----------------------------------------------

Vytauto Didžiojo universiteto L. ir F. Mockūnų vardinės stipendijos konkurso nuostatų
1 priedas
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)

2 Priedas
Important! Should be printed on the host institution letterhead (this note should be deleted before printing).

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

3 Priedas
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

