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JONO KUBILIAUS VARDINĖS
STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I.
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ilgamečio Vilniaus universiteto rektoriaus Jono Kubiliaus (toliau – J. Kubiliaus) vardinės
stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja J. Kubiliaus stipendijos (toliau – Stipendijos)
skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti atrankos kriterijus.

2.

Stipendiją steigia Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (toliau – VU MIF)
ir Asociacija „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto absolventų draugija
Alumni“ (toliau – VU MIF ALUMNI). Stipendija mokama iš VU MIF ir VU MIF ALUMNI
lėšų.

3.

Stipendijos tikslas – paskatinti gabius ir aktyvius VU MIF studentus.

4.

Vienkartinės metinės J. Kubiliaus Stipendijos dydis – ne mažiau kaip 150 EUR.

5.

Stipendija skiriama pavasario semestrą bent dviem studentams (toliau – Stipendininkams). Jei
tokių nėra ar kandidatai neatitinka kriterijų, Stipendija nėra skiriama.

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI
ATRANKOS KRITERIJAI
6.

Iki einamųjų metų kovo 1 d. skelbiamas konkursas Stipendijai gauti. Informacija apie konkursą
skelbiama VU MIF ir VU MIF ALUMNI tinklalapiuose.

7.

Studentas, norintis gauti Stipendiją (toliau – Kandidatas), iki kovo 31 d. VU MIF Studijų skyriui
pateikia:
7.1. Prašymą skirti J. Kubiliaus (Geriausiai besimokančio studento arba Aktyviausio
studento) Stipendiją;
7.2. Vykdytos veiklos aprašymą;
7.3. Rekomendacijas (neprivaloma);
7.4. Kitą faktinę informaciją.

8.

Stipendijų skyrimo procedūrai administruoti, pateiktoms kandidatūroms vertinti ir Stipendijoms
paskirti sudaroma 5 narių komisija (toliau – Komisija): vieną narį deleguoja VUSA MIF, du
narius – VU MIF dekanas, du narius – VU MIF ALUMNI. Komisija sudaroma VU MIF
ALUMNI ir VUSA MIF teikimu ir patvirtinama VU MIF dekano įsakymu.

9.

Komisijos nariams už darbą nėra papildomai atlyginama.

10. Gavusi kandidatų paraiškas, Komisija iki einamųjų metų balandžio 15 d. nustato Kandidatus
Stipendijoms gauti ir teikia siūlymus dėl Stipendijų skyrimo VU MIF dekanui bei VU MIF
ALUMNI valdybos pirmininkui. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma ir
įforminamas protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos nariai.
11. Nustatydama Stipendijų skaičių ir kiekvienos Stipendijos dydį, Komisija remiasi Kandidatų
paraiškomis, atsižvelgia į turimas lėšas ir vertina Kandidatus Stipendijoms gauti pagal šiuos
kriterijus:
11.1. Geriausiai besimokančio studento Stipendijos skyrimo kriterijai:


Stipendija skiriama tik gerai besimokančiam Kandidatui;



vertinami Kandidato studijų rezultatai: VU MIF paskutinių dviejų semestrų
svertinis vidurkis. Esant vienodam svertiniam vidurkiui, prioritetą turi aukštesnio
kurso Kandidatai;



vertinama Kandidato mokslinė veikla už laikotarpį nuo praėjusių paskutinių
kalendorinių metų sausio 1 d. iki einamųjų metų kovo 1 d.;



vertinamas

Kandidato

dalyvavimas

konkursuose,

mokslinės

praktikos

projektuose, moksliniuose tyrimuose, studentų mokslinės draugijos veikloje ir
kitose studijų bei mokslo veiklose;


Kandidatas turi būti VU MIF I pakopos studijų studentas.

11.2. Aktyviausio studento Stipendijos skyrimo kriterijai:


vertinama Kandidato aktyvi visuomeninė veikla ir veikla VU bendruomenėje;



vertinamos aktyvios veiklos laikotarpis yra nuo praėjusių paskutinių kalendorinių
metų sausio 1 d. iki einamųjų metų kovo 1 d.;



Kandidatas turi būti pažangus ir neturėti akademinių įsiskolinimų;



Kandidatas turi būti VU MIF I arba II pakopos studijų studentas.

12. Stipendija gali būti skiriama tam pačiam asmeniui tik vieną kartą.
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III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA
13. Remiantis Komisijos posėdžio protokolu, J. Kubiliaus Stipendija skiriama studentams VU MIF
dekano teikimu.
14. Geriausiai besimokančio studento Stipendija mokama iš VU MIF lėšų ir paskelbiama
laimėjusiam Stipendininkui iškilmingame VU Senato posėdyje arba kitame iškilmingame VU
MIF renginyje. Stipendija pervedama į laimėjusio Stipendininko sąskaitą.
15. Aktyviausio studento Stipendija mokama iš VU MIF ALUMNI lėšų ir yra įteikiama laimėjusiam
Stipendininkui iškilmingame VU MIF ALUMNI renginyje.
16. Stipendija neskiriama, jei:
16.1. Studentas nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos
nustatyta tvarka;
16.2. Studentui paskirta drausminė nuobauda;
16.3. Atsiranda arba paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta
stipendija.
17. Stipendijos negali gauti asmenys, esantys Komisijos narių šeimų nariai.
18. VU informuoja Stipendininkus apie paskirtas Stipendijas.
19. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

3

