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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO STUDENTAMS
REGLAMENTAS

I. Bendrosios nuostatos
1. Vardinės stipendijos mokamos iš fondų, sudarytų Lietuvos ar užsienio valstybių fizinių ar
juridinių asmenų.
2. Vardinės stipendijos skiriamos pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentams,
pradedant trečiuoju studijų semestru.
3. Studentai, gaunantieji vardinę stipendiją, nepraranda teisės gauti studijų stipendiją.
II. Stipendijų skyrimo tvarka
4. Vardinės stipendijos skiriamos konkurso tvarka.
5. Konkursas vardinei stipendijai, jos gavimo sąlygos bei skirstymo laikas skelbiamas Universiteto
laikraštyje ,,Ave Vita” ir fakultetų skelbimų lentose likus trims savaitėms iki konkurso dienos.
6. Prašymai dalyvauti konkurse ir kiti pagal konkurso sąlygas reikalingi dokumentai pateikiami
Studentų atstovybei .
7. Pretendentų atrinkimas vardinei stipendijai vyksta komisijos posėdžio metu, individualiai
apklausiant ir įvertinant kiekvieną kandidatą.
8. Vardines stipendijas kandidatams konkurso būdu skirsto Vardinių stipendijų skirstymo komisija
(toliau – komisija).
9. Komisijos sudėtis:
9.1 Pirmininkas – studijų reikalų prorektorius
9.2 Nariai:
9.2.1 fakultetų dekanai arba prodekanai;
9.2.2 du atstovai iš Studentų atstovybės;
9.2.3 stipendijos fundatorius ar jo įgaliotas asmuo.
9.2.4 ekonomikos ir planavimo tarnybos darbuotojas.
10. Jei vardines stipendijas fundatorius skiria konkrečiam fakultetui, komisijos sudėtyje,
numatytoje 9 punkte, dalyvauja tik to fakulteto atstovai.
11. Jei fundatorius nenumato kitaip, esant galimybei, stipendijos skirstomos proporciniu principu,
pagal fakultetuose besimokančių Lietuvos Respublikos piliečių studentų skaičių.
12. Konkurso rezultatai, pasibaigus komisijos posėdžiui, paskelbiami dalyvaujantiems studentams
ir Universiteto laikraštyje "Ave Vita".
III. Vardinės stipendijos skyrimo kriterijai
13. Pažangumas. Stipendijos skiriamos gerai besimokantiems studentams, kurių studijų vidurkis ne
mažesnis, nei 8 balai.
14. Aktyvus dalyvavimas studentiškoje veikloje:
14.1.1 Studentų atstovybės;
14.1.2 Studentų mokslinės draugijos;

14.1.3 Įvairiose universitete veikiančiose studentų organizacijose;
14.1.4Universiteto saviveiklos kolektyvų;
14.1.5 Universiteto atstovavimas sportiniuose ir kultūriniuose renginiuose;
14.1.6 Kita remtina komisijos ar fundatorių numatyta studentiška veikla.
15. Remtinumas. Komisija gali atsižvelgti į papildomus kriterijus:
15.1 Netekę tėvų ar globėjų;
15.2 Turintys tėvus invalidus;
15.3 Studentai iš daugiavaikių šeimų;
15.4 Kitais komisijos ar fundatorių numatytais atvejais.
16. Stipendija neskiriama studentams, kurie tais mokslo metais jau gavo stipendiją iš kitų rėmimo
fondų.

IV. Pateikiami dokumentai
17. Pretendentas vardinių stipendijų skirstymo komisijai pateikia šiuos dokumentus:
17.1 Prašymą Rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti.
17.2 Dekanato patvirtintą pažymą apie studijų vidurkį.
17.3 Trumpą autobiografiją.
17.4 Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą įrodančius dokumentus.
17.5 Kitus komisijos ar fundatorių numatytus dokumentus.
V. Kontrolė ir atskaitomybė
18. Komisijos pirmininkas apie lėšų panaudojimą per 4 mėnesius informuoja fundatorius po
einamų finansinių metų pabaigos.
19. Komisija vieną kartą metuose atsiskaito Rektorato posėdyje.

