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VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS FAKULTETO
VYTENIO POVILO ANDRIUKAIČIO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Vytenio Povilo Andriukaičio vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Istorijos
fakulteto studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vytenio Povilo
Andriukaičio vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų
Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus.

2.

Vytenis Povilas Andriukaitis (toliau – Steigėjas) Stipendiją steigia savo iniciatyva.
Stipendija mokama iš jo lėšų, pervestų Vilniaus universitetui (toliau – Universitetas) į
atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal Paramos sutartį Nr. ParS............., 2016 m.
rugsėjo mėn. ........ d.

3.

Nuostatai parengti vadovaujantis Senato patvirtintais Universiteto stipendijų nuostatais ir
jiems neprieštarauja.

4.

Stipendijos tikslas – skatinti pažangius ir gabius Universiteto Istorijos fakulteto (toliau –
VU IF) studentus, besidominančius XIX–XXI amžių istorija.

5.

Stipendija yra skiriama vienam studentui vieniems akademiniams metams. Jos dydis
priklauso nuo paramos, pervestos einamaisiais metais, dydžio. Stipendija išmokama
lygiomis dalimis.

II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ ATRANKOS KRITERIJAI
6.

Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas rudens semestro pradžioje.
Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją skelbiama oficialiame
VU IF tinklalapyje, taip pat socialinio tinklo Facebook paskyroje.

7.

Konkurse gali dalyvauti tik pažangūs I pakopos II–IV kurso Istorijos ir Kultūros istorijos ir
antropologijos programų ir II pakopos Istorijos programos VU IF studentai, besidomintys
XIX–XXI a. istorija.

8.

Kandidatai turi iki einamųjų metų rugsėjo pabaigos (ar iki kitos Konkurso skelbime
nurodytos datos) pateikti arba atsiųsti el. paštu VU IF studijų prodekanui:
8.1. prašymą skirti stipendiją;
8.2. VU IF Studijų skyriuje parengtą pažymą apie studijų rezultatus;
8.3. dokumentus, įrodančius pasiekimus mokslinėje veikloje XIX–XXI a. istorijos srityje
(referato, kursinio, bakalaurinio darbo ar straipsnio (jei yra) kopiją (-as)).

9.

Stipendijai skirti VU IF dekano įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija).
Komisija sudaroma iš 3 asmenų (2 dėstytojų ir 1 studento).

10. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
11. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, iki einamųjų metų spalio 15 d. (ar iki kitos
Konkurso skelbime nurodytos datos) išrenka vieną Stipendijos gavėją pagal šiuos kriterijus:
6.1. Kandidato domėjimosi sritį;
6.2. studijų rezultatus;
6.3. pasiekimus mokslinėje veikloje.
12. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, kurį
pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai.
III SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
13. Vadovaujantis Komisijos siūlymu / teikimu, Stipendija skiriama studentui rektoriaus ar jo
įgalioto asmens įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą.
14. Universitetas informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą.
15. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas:
nutraukia arba sustabdo studijas; yra pašalinamas iš Universiteto arba išeina akademinių
atostogų; studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose už
Studijų nuostatų ar kitų Universiteto teisės aktų pažeidimus.
16. Stipendijos skyrimas ar mokėjimas nutraukiamas rektoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu
VU IF dekano prašymu.
17. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo
klausimas sprendžiamas Steigėjo ir VU IF atskiru susitarimu.
18. Tas pats studentas už tuos pačius pasiekimus gali gauti Stipendiją tik vieną kartą.
19. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios
nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos.

