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PATVIRTINTA 

Vytauto Didžiojo universiteto 

rektoriaus 2023 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. 52 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

STIPENDIJŲ UŽ MOKSLO AR MENO VEIKLOS PASIEKIMUS 

SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų už mokslo ar meno veiklos pasiekimus skyrimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pirmos ir antros studijų pakopų bei vientisųjų ir profesinių 

pedagogikos studijų vienkartinių stipendijų skiriamų už metinius mokslo ir meno pasiekimus (toliau - 

Stipendija už mokslo ar meno pasiekimus) skyrimo ir mokėjimo tvarką. 

2. Stipendijos už mokslo ar meno pasiekimus yra skiriamos su tikslu skatinti studentus vykdyti 

mokslinę ar meninę veiklą Universitete. 

3. Stipendijos už mokslo ar meno pasiekimus skiriamos iš Universiteto stipendijų fondo, įvertinus 

Universiteto strateginius tikslus ir jų įgyvendinimui reikalingus išteklių poreikį, derinant su  

Universiteto Studentų atstovybe. 

 

II. STIPENDIJŲ UŽ MOKSLO AR MENO PASIEKIMUS SKYRIMO IR MOKĖJIMO 

TVARKA 

 

4. Stipendijos už mokslo ar meno pasiekimus yra skiriamos konkurso tvarka įvertinus praeitų 

kalendorinių metų (laikotarpyje nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) mokslinės ar meninės veiklos 

pasiekimus atitinkamose studijų krypčių grupėse: 

4.1. Humanitarinių mokslų; 

4.2. Menų; 

4.3. Inžinerijos mokslų ir Technologijų mokslų; 

4.4. Socialinių mokslų, Teisės, Verslo ir viešosios vadybos; 

4.5. Ugdymo mokslų; 

4.6. Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Fizinių mokslų, Gyvybės mokslų; 

4.7. Žemės ūkio mokslų. 

5. Vienkartinės Stipendijos už mokslo ar meno pasiekimus skiriamos konkurso tvarka, stipendija, 

kurios dydis – 500 (penki šimtai) Eur, yra skiriama produktyviausiems ir/ar aukščiausius pasiekimus 

turintiems atitinkamoje studijų krypčių grupėje vykdžiusiems mokslinę (meninę) veiklą studentams.  

6. Stipendijos už mokslo ar meno pasiekimus pagal atitinkamas studijų krypčių grupes skiriamos 

atskirai: 

6.1. nuolatinės ir ištęstinės studijų formos pirmosios pakopos bei I-IV kurso vientisųjų studijų 

studentams bendrai; 

6.2. nuolatinės ir ištęstinės studijų formos antrosios pakopos, profesinių studijų bei V kurso 

vientisųjų studijų studentams bendrai. 

7. Studentai, norėdami pretenduoti gauti stipendiją už mokslo ar meno pasiekimus iki einamųjų 

metų kovo 1 d. turi pateikti mokslinės, meninės ir kitos veiklos duomenis studentų portale 

http://studentas.vdu.lt (Priedas Nr.1). Publikacijos ir patentai turi būti užregistruoti Universiteto 
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Mokslo valdymo sistemoje VDU CRIS, taškai už publikacijas įvertinus autorių indelį skiriami 

pagal VDU patvirtintą mokslo ir meno produkcijos klasifikatorių. 

8. Pateiktus mokslo ir meno pasiekimus vertina rektoriaus įsakymu studentų mokslinės (meninės) 

veiklos komisija (toliau – vertinimo komisija), kurią sudaro Mokslo ir inovacijų departamento, 

Studentų reikalų departamento, Studijų departamento bei Studentų atstovybės deleguoti atstovai.  

9. Sprendimą dėl stipendijos už mokslo ar meno pasiekimus skyrimo priima rektorius 

atsižvelgdamas į vertinimo komisijos siūlymą. Priimti sprendimai neskundžiami. 

10. Stipendija už mokslo ar meno pasiekimus skiriama turintiems aukščiausius ir reikšmingiausius 

pasiekimus įvertintus atitinkamais mokslo (meno) produkcijos taškais (Priedas Nr. 1). Konkurse 

stipendijai gauti dalyvauja kandidatai, turintys bent vieną mokslinę publikaciją, skaitę pranešimą 

konferencijoje ar viešai pristatę savo kūrybą.  

11. Kandidatams surinkus vienodą balų skaičių už mokslo ar meno veiklą aukščiau vertinamas tas, 

kuris turi geresnius studijų rezultatus (aukštesnį visų išklausytų studijų dalykų paskutinio semestro 

vidurkį). 

12. Nesant tinkamų kandidatų konkrečioje studijų krypčių grupėje, vertinimo komisijos sprendimu, 

stipendijos gali būti perskirstytos tarp kitų studijų sričių arba neskiriamos. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Studentas, gaunantis stipendiją už mokslo ar meno pasiekimus, papildomai gali gauti ir kitų 

rūšių stipendijas. 

14. Šis Aprašas ir jo pakeitimai yra tvirtinami rektoriaus įsakymu suderinus su Universiteto Studentų 

atstovybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


