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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

MOKSLO FONDO NUOSTATAI 
 

1. Mokslo fondo paskirtis 
 

Vytauto Didžiojo universiteto Mokslo fondas (toliau – Fondas) yra Tarybos patvirtinta universiteto 
biudžeto lėšų dalis, skirta universiteto moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai skatinti, 
teikti papildomą paramą universiteto mokslininkams ir jų grupėms, dirbančioms prioritetinėse 
mokslo kryptyse, doktorantams, skatinti tarptautinius mokslo mainus ir mokslo rezultatų sklaidą, 
dalyvavimą tarptautiniuose mokslo projektuose, mokslininkų kompetencijos kėlimą, atsižvelgiant 
į VDU strateginiame veiklos plane numatytus tikslus. 
 

2. Mokslo fondo lėšos 
 

2.1.Mokslo fondo lėšas sudaro: 
2.1.1. Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) valstybės biudžeto, skirto mokslo 
finansavimui, dalis.  
2.1.2. VDU nebiudžetinių lėšų, skirtų universiteto mokslo ir eksperimentinei plėtrai, dalis. 
2.1.3. Rėmėjų ir kitos teisėtai gautos lėšos.  

2.2. Iš universiteto biudžeto skiriamų Fondo lėšų dydį kiekvienais metais siūlo VDU  rektorius, 
formuodamas bendrą universiteto biudžetą, kurį tvirtina Taryba.  
 

3. Mokslo fondo valdyba ir jos funkcijos 
 

3.1. Fondo veiklą organizuoja ir vykdo Fondo valdyba (toliau – Valdyba). Valdybą sudaro 
vienuolika narių. Du narius paskiria VDU rektorius, šešis narius iš skirtingų mokslo / meno sričių 
(gamtos, technologijos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų, meno srities) renka Senato 
mokslo komitetas iš fakultetų / akademijų tarybų pasiūlytų kandidatų, vieną narį skiria Studentų 
atstovybė. Į Valdybą papildomai įeina VDU mokslo prorektorius ir Senato Mokslo komiteto 
pirmininkas. 
3.2. Valdyba, pasiūlius bet kuriam valdybos nariui, iš savo tarpo slaptu balsavimu išrenka 
Valdybos pirmininką, kuris organizuoja Valdybos posėdžius, pristato VDU Rektoratui ir Senatui 
Fondo veiklos ir lėšų paskirstymo planą bei veiklos ataskaitą.  
3.3. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai 
Valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma nuo visų valdybos narių. 
3.4. Valdyba svarsto ir inicijuoja lėšų skyrimą aktyviausiems dėstytojams ir mokslo 
darbuotojams (jų grupėms), doktorantams už reikšmingiausius kasmetinius mokslo (meno) 
rezultatus, remiantis VDU skatinimo už reikšmingiausius mokslo / meno rezultatus tvarka. 
3.5. Valdybos nutarimai ir siūlymai dėl konkursų ir kitų skatinimo priemonių teikiami VDU 
rektoriui arba VDU Senatui tolesniam svarstymui. 



 
 

3.6. Vadovaujantis rektoriaus įsakymais, Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno 
skyrius tarpininkauja administruojant konkursų organizavimo ir lėšų skyrimo procesus.  

 
4. Mokslo fondo lėšų apskaita ir valdybos paramos gavėjų atsakomybė 

 
4.1. Fondo lėšų  apskaitą vykdo VDU Finansų departamentas. 
4.2. Už paramos naudojimą pagal paskirtį atsako paramos gavėjas. Pasibaigus paramos 
laikotarpiui, paramos gavėjas pateikia lėšų panaudojimo ataskaitą pagal konkurso organizavimo 
tvarkoje numatytą formą.  
4.3. Paramos gavėjas, pažeidęs paramos panaudojimo tvarką, svarstomas Valdybos posėdyje. 
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