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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO I IR II STUDIJŲ
PAKOPOS STUDENTAMS STIPENDIJŲ IR PAŠALPŲ SKYRIMO BEI STIPENDIJŲ
FONDO PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II studijų pakopos studentams stipendijų ir
pašalpų skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
valstybės biudţeto stipendijoms ir pašalpoms skiriamų lėšų paskirstymą Vilniaus Gedimino
technikos universitete (toliau – VGTU) priimtiems į vietas, kuriose studijos visiškai arba iš dalies
apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšomis, ir neturintiems akademinių skolų.
Toliau šiame dokumente visos šiame punkte paminėtos studijų vietos vadinamos valstybės
finansuojamomis vietomis, o studentai, studijuojantys šiose vietose, vadinami valstybės
finansuojamais studentais.
2. Vientisųjų studijų pirmo–ketvirto kursų studentai priskiriami pirmosios studijų pakopos
studentams, o penkto kurso studentai – antrosios studijų pakopos studentams.
3. Stipendija – tai negrąţinama finansinė parama asmenims, studijuojantiems VGTU.
4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodţio
23 d. nutarimu Nr. 1732 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto lėšų skyrimo valstybinių
aukštųjų mokyklų studentų skatinamosioms stipendijoms, tikslinių skatinamųjų išmokų skyrimo ir
paramos studijų kainai padengti teikimo“ (Ţin., 2009, 157-7087).
5. Šis Aprašas nereglamentuoja privačių, visuomeninių, uţsienio šalių ir tarptautinių fondų
stipendijų skyrimo VGTU studentams. Studentai, gaunantys stipendijas iš šių fondų, gali
pretenduoti į valstybės skiriamas stipendijas šiame Apraše nustatyta tvarka.
II. STIPENDIJŲ RŪŠYS IR JŲ SKYRIMO TVARKA
6. Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentai gauna šių rūšių stipendijas:
6.1. Skatinamosios stipendijos (vardinės stipendijos ir kitos stipendijos uţ gerus studijų
rezultatus).
6.2. Vienkartinės stipendijos.
6.3. Pašalpos.
7. Skatinamosios stipendijos:
7.1. Skatinamosios vardinės stipendijos (toliau – vardinės stipendijos);
7.1.1. Vilniaus Gedimino technikos universitete įsteigtos šios vardinės stipendijos:
I laipsnio – LDK Gedimino vardo.
II laipsnio – Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Aleksandro Čyro, Kazimiero Semenavičiaus,
Vytauto Andriaus Graičiūno, Kazimiero Antanavičiaus, Antano Gustaičio, Daumanto Maciulevičiaus,
Silvestro Grinkevičiaus, Stanislovo Kerbedţio, Stepono Kairio, Stasio Dirmanto, Petro Vileišio.
III laipsnio – rektorato stipendija.
Aukšto sportinio meistriškumo Vytauto Kulakausko stipendija.
7.1.2. Kriterijai vardinei stipendijai gauti nurodyti 1 priede.
7.1.3. Vardinių stipendijų pavadinimai pagal studijų kryptis nurodyti 3 priede. Fakultete,
nepriklausomai nuo studentų skaičiaus, kiekviename visų studijų pakopų kurse gali būti paskirta
viena vardinė stipendija. Jei kurse niekas nepretenduoja į vardinę stipendiją, ją gali gauti kito kurso
studentai, neviršijant bendro leistino vardinių stipendijų skaičiaus. Jei atskirame fakulteto kurse
valstybės finansuojamose vietose studijuoja daugiau kaip 200 studentų, tam kursui leistinų vardinių
stipendijų skaičius padidinamas iki dviejų.
7.1.4. Aukšto sportinio meistriškumo Vytauto Kulakausko vardinei stipendijai gauti
fakulteto dekanui pateikiami šie dokumentai:
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– Kūno kultūros katedros vedėjas per pirmąsias dvi semestro savaites teikia fakultetų
dekanams (kuriuose studijuoja studentai) rekomendacijas studentams skirti aukšto sportinio
meistriškumo vardines stipendijas (5 priedas).
7.2. Kitos skatinamosios stipendijos uţ gerus studijų rezultatus (toliau – kitos skatinamosios
stipendijos):
7.2.1. Kitų skatinamųjų stipendijų dydţiai ir jų gavimo kriterijai nurodyti 2 priede.
7.2.2. Skatinamosios stipendijos skiriamos, atsiţvelgiant į prioritetines paţangumo eiles.
Šios eilės sudaromos atskirai pirmosios ir antrosios studijų pakopų programoms, vientisosioms
studijoms ir visoms studijų programoms pagal semestro rezultatų svertinius vidurkius. Vientisųjų
studijų pirmo–ketvirto kursų studentų skatinamųjų stipendijų dydţiai ir jų gavimo kriterijai
prilyginami pirmosios studijų pakopos skatinamųjų stipendijų dydţiams ir jų gavimo kriterijams, o
penkto kurso studentų – antrosios studijų pakopos stipendijų dydţiams ir gavimo kriterijams.
Kai pagal svertinio vidurkio kriterijų kelių studentų rezultatai vienodi, o stipendijų fondo
jiems visiems nepakanka, stipendijos skiriamos tiems studentams, kurių ankstesnio semestro
svertinis vidurkis aukštesnis.
7.3. Skatinamosios stipendijos skiriamos taip: uţ pavasario semestro rezultatus rudens
semestrui – liepos–gruodţio mėnesiams ir sausio mėnesiui, uţ rudens semestro rezultatus pavasario
semestrui – vasario–birţelio mėnesiams. Pirmosios pakopos IV kurso studentams (išskyrus
vientisąsias studijas) skiriamos tris kartus per mokslo metus: uţ trečio kurso pavasario semestro
rezultatus rudens semestrui – liepos–gruodţio mėnesiams, uţ rudens semestro rezultatus pavasario
semestrui – sausio–balandţio mėnesiams ir uţ pavasario semestro I dalies (be baigiamojo darbo)
rezultatus geguţės–birţelio mėnesiams. Stipendijos skiriamos pagal turimą tiems mėnesiams
stipendijų fondą.
7.4. Skatinamosios stipendijos skiriamos trimis etapais:
7.4.1. Vardinės stipendijos skiriamos tik pirmajame etape. Kitos skatinamosios stipendijos
pagal stipendijų fondo galimybes skiriamos pirmajame, antrajame ir trečiajame etapuose.
7.4.2. Pirmasis etapas. Pirmiausia iš fakulteto stipendijų fondo skiriamos vardinės
stipendijos laikantis 1 priede nurodytų sąlygų. Vardinės stipendijos skiriamos per dvi savaites po
sesijos pabaigos. Likusi fakulteto stipendijų fondo dalis skiriama kitoms skatinamosioms
stipendijoms.
Prioritetinės eilės sudaromos pagal paţangių studentų semestro rezultatų (iki sesijos
pabaigos) svertinius vidurkius. Pagal šias eiles, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų, per dvi savaites
po sesijos pabaigos paskiriamos stipendijos.
Antrasis etapas. Jei po pirmojo etapo fakulteto stipendijų fondas liko neišnaudotas,
sudaromos prioritetinės paţangumo eilės pagal semestro rezultatų svertinius vidurkius po pirmojo
perlaikymo savaitės, imant paţangių studentų, kuriems nebuvo paskirtos stipendijos pirmuoju
etapu, sesijos rezultatus. Pagal šias eiles, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų, per dvi savaites po
perlaikymų savaitės paskiriamos stipendijos semestrui.
Trečiasis etapas. Jei po antrojo etapo fakulteto stipendijų fondas liko neišnaudotas,
sudaromos prioritetinės paţangumo eilės pagal semestro rezultatų svertinius vidurkius po
perlaikymų savaitės Komisijose. Pagal šias eiles, laikantis 2 priede nurodytų sąlygų, per dvi savaites
po perlaikymų savaitės Komisijose paskiriamos stipendijos semestrui nuo kito mėnesio pradţios,
nuo tada, kai buvo išlaikytas egzaminas.
7.4.3. Skiriant stipendijas uţ pavasario semestro rezultatus visų rūšių praktikos
nevertinamos. Studentams, neatsiskaičiusiems uţ praktiką iki rugsėjo 15 d., skatinamosios
stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo spalio 1 d.
7.5. Visas skatinamąsias stipendijas skiria dekanas iš fakulteto stipendijų fondo.
Studentams, kuriems rekomenduojama skirti stipendijas, sąrašus sudaro fakulteto stipendijų
skyrimo Komisija. Komisiją, susidedančią iš fakulteto administracijos ir fakulteto studentų
atstovybės, skiria fakulteto dekanas.
7.6. Studentams, išvykusiems dalinių studijų ir (arba) atlikti praktikos pagal Erasmus bei
kitas universiteto vykdomas mainų programas, skiriama skatinamoji stipendija pagal praėjusio
semestro rezultatų svertinius vidurkius.
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7.7. Studentams, išvykusiems dalinių studijų ir (arba) atlikti praktikos pagal Erasmus bei
kitas universiteto vykdomas mainų programas ir nespėjusiems laiku grįţti iki semestro pabaigos bei
pateikti dekanatams studijų paţymų, mokama 0,7 BSI dydţio stipendija iki studijų paţymos
pateikimo. Studentams, pateikusiems studijų paţymą, stipendija skiriama pagal stipendijų skyrimo
kriterijus, sumokamas skirtumas tarp paskirtos stipendijos ir gautos skatinamosios stipendijos.
8. Vienkartinės stipendijos.
8.1. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos studentams uţ aktyvią kultūrinę, sportinę ir
kitą visuomeninę veiklą universiteto labui.
8.2. Vienkartines stipendijas skiria fakulteto dekanas iš fakulteto vienkartinių stipendijų ir
pašalpų fondo.
8.3. Vienkartines stipendijas iš centralizuoto vienkartinių stipendijų ir pašalpų fondo skiria
studijų prorektorius, meno, sporto kolektyvų, studentų visuomeninių organizacijų vadovų teikimu.
8.4. Vienkartinės stipendijos gali būti skiriamos asmenims, studijuojantiems valstybės
finansuojamose vietose.
8.5. Vienkartinės stipendijos ar pašalpos didţiausias dydis yra 3 BSI. Per kalendorinius
metus studentas negali gauti daugiau kaip 6 BSI vienkartinių stipendijų ir pašalpų kartu paėmus.
9. Pašalpos.
9.1. Pašalpai gauti fakulteto dekanui pateikiami šie dokumentai:
– prašymas pašalpai gauti (6 priedas);
– paţyma (pašalpai dėl sunkios materialinės padėties) iš Socialinės paramos centro;
– nedarbingumo paţymėjimas (kopija) (pašalpai dėl ligos);
– mirus tėvams (arba globėjams) – mirties liudijimo kopija (pašalpai dėl artimųjų mirties).
9.2. Pašalpas fakulteto dekanas skiria iš fakulteto vienkartinių stipendijų ir pašalpų fondo.
9.3. Pašalpas iš centralizuoto vienkartinių stipendijų ir pašalpų fondo skiria studijų
prorektorius, meno, sporto kolektyvų, studentų atstovybės teikimu.
9.4. Pašalpos gali būti skiriamos asmenims, studijuojantiems valstybės finansuojamose
vietose.
III. UNIVERSITETO STIPENDIJŲ FONDO SUDĖTINĖS DALYS IR JO PASKIRSTYMAS
10. Universiteto stipendijų fondas sudaromas iš valstybės biudţeto stipendijoms paskirtų
lėšų. Fondą sudaro centralizuoto ir fakultetų stipendijų fondo dalys.
11. Centralizuotą stipendijų fondo dalį sudaro:
11.1. centralizuotas rezervinis stipendijų fondas;
11.2. centralizuotas vienkartinių stipendijų ir pašalpų fondas.
12. Fakultetų stipendijų fondo dalį sudaro:
12.1. fakulteto skatinamųjų stipendijų fondas;
12.2. fakulteto vienkartinių stipendijų ir pašalpų fondas.
13. Stipendijų fondai skiriami pavasario (1–6 mėn.) ir rudens (7–12 mėn.) semestrams.
Ekonomikos direkcija, iki paskiriant stipendijų fondą fakultetams einamajam semestrui,
informacinėje sistemoje skiria fakultetams stipendijų fondus pavasario semestrui – 1/3 praėjusių
metų rudens semestro fondo, rudens semestrui – 1/3 einamųjų metų pavasario semestro fondo.
14. Redukuotų studentų skaičius pavasario ir rudens semestrams:
N red , p  N I , p  kred N II , p ,

N red ,r  N I ,r  kred N II ,r ,

čia: N I , p , N II , p , N I ,r , N II ,r – pirmosios ir antrosios studijų pakopų planuojamas nuolatinių studijų
valstybės finansuojamų studentų skaičius atitinkamai pavasario ir rudens semestrų pirmąją dieną;
k red  1,25 – redukcijos koeficientas. Vientisųjų studijų pirmo–ketvirto kursų studentai priskiriami
pirmosios studijų pakopos studentams, o penkto kurso studentai – antrosios studijų pakopos
studentams.
15. Pavasario ir rudens semestrų universiteto stipendijų fondo skirstymo tvarka:
Fur  Fu  Fup, f ,
Fup  pFu ,
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čia: Fu – universiteto stipendijų fondas, numatytas universiteto biudţete; Fup – skaičiuojamasis
pavasario semestro stipendijų fondas; Fup, f – faktiškai sunaudota pavasario semestro stipendijų
fondo dalis; Fur – rudens semestro stipendijų fondas; p = 0,45–0,55 koeficientas, kuriuo įvertinama,
kokia metinio stipendijų fondo dalis skiriama pavasario semestrui. Konkretus šio koeficiento dydis
imamas pagal paskutinių dviejų metų faktinį stipendijų fondo paskirstymą. Jį nustato Ekonomikos
direkcija. Tam tikrais atvejais šio koeficiento reikšmės gali skirtis nuo rekomenduojamų reikšmių.
16. Pavasario ir rudens semestrų universiteto stipendijų fondą sudaro:
16.1. Pavasario semestro:
Ffak, p  Fup  Frp  Fupp ,
čia: F fak, p – fakultetų stipendijų fondas; Frp  0,03Fup – centralizuotas rezervinis stipendijų fondas;

Fupp  0,007 Fup – centralizuotas vienkartinių stipendijų ir pašalpų fondas.
Centralizuotas rezervinis stipendijų fondas skirtas fakultetų stipendijų fondams papildyti.
Juo įvertinamas paţangumo skirtumas tarp fakultetų. Uţ šio fondo paskirstymą atsakingas studijų
prorektorius. Informacija apie fakultetų stipendijų fondų papildymą teikiama atitinkamam fakultetui
ir Ekonomikos direkcijai.
Fakultetų stipendijų fondas fakultetams skirstomas taip:
ki , ef N i , red , p
Ni ,red , p  Ni ,I , p  kred Ni , p ,
Fi , p 
Fup ,
 ki,ef Ni,red , p 
i

čia: Fi , p – pavasario semestro i fakulteto stipendijų fondas; N i ,red , p – redukuotas studentų skaičius
fakultetuose pavasario semestrui; Ni ,Ipak, p , Ni ,v, p , Ni ,IIpak, p – pirmosios ir antrosios studijų pakopų
planuojamas nuolatinių studijų valstybės finansuojamose vietose studijuojančių studentų skaičius
fakultete pavasario semestro pirmąją dieną; ki , ef – i fakulteto studijų paţangumo koeficientas,
įvertinantis paţangumo ir studijų sudėtingumo skirtumus tarp fakultetų (4 priedas).
Semestro fakulteto stipendijų fondas susideda iš dviejų dalių – fakulteto stipendijų fondo I
pakopos studentams ir fakulteto fondo II pakopos studentams. Šie fondai apskaičiuojami taip:
Fi ,I , p  Fi , p

N i ,I , p
N i ,red , p

,

Fi ,II , p  Fi , p  Fi ,I , p .

Fakultetas einamajam semestrui gali perskirstyti stipendijų fondą tarp I ir II pakopų
stipendijų fondų ir tarp studijų programų, suderinęs raštu su fakulteto Studentų atstovybe.
Fakultetas iš savo fondo lėšų vienkartinėms stipendijoms ir pašalpoms gali skirti ne daugiau
kaip 4 % fakulteto stipendijų fondo, neatsiţvelgdamas, kad fondas padalintas į I ir II studijų
pakopos fakulteto stipendijų fondus.
16.2. Rudens semestro universiteto stipendijų fondas Fur, f fakultetams ir kitiems fondams
skirstomas analogiškai kaip ir pavasario semestrui.
16.3. Uţ centralizuotų fondų panaudojimą atsakingas studijų prorektorius, o uţ fakultetų
fondų panaudojimą atsakingi fakultetų dekanai.
16.4. Fakultetų I ir II studijų pakopų stipendijų fondai paskirstomi studijų programoms
pagal kursus proporcingai valstybės finansuojamų vietų skaičiui programose.
17. Neišnaudotas studijų programos atitinkamo kurso stipendijų fondas (nėra studentų,
atitinkančių kriterijus stipendijai gauti, arba likutis yra per maţas paskirti pagal kriterijus numatyto
dydţio stipendiją) perkeliamas į tos pačios studijų programos kitą kursą. Likutis gali būti perkeltas į
kitos studijų programos stipendijų fondą, suderinus su fakulteto Studentų atstovybe.
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Neišnaudotas pavasario semestro fakulteto stipendijų fondas perkeliamas į rudens semestro
universiteto stipendijų fondą.
18. Neišnaudotas rudens semestro fakultetų stipendijų fondas išmokamas gruodţio mėnesį
visiems studentams, gaunantiems skatinamąją stipendiją, proporcingai gaunamos stipendijos
dydţiui.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Visus kitus stipendijų skyrimo ir fakultetų stipendijų fondo paskirstymo klausimus,
nenumatytus Apraše, sprendţia fakulteto administracija kartu su fakulteto Studentų atstovybe.
_____________

SUDERINTA
Studijų prorektorius

SUDERINTA
Studentų atstovybės prezidentas

___________________
Alfonsas Daniūnas
2010-09-10

___________________
Justinas Butkevičius
2010-09-10
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II
studijų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų
skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo
tvarkos aprašo
1 priedas
VARDINIŲ STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDŢIAI IR ATRANKOS KRITERIJAI JOMS
GAUTI

Stipendijos rūšys

Stipendijos
dydis
per mėn.

I laipsnio stipendija*

6,0 BSI

II laipsnio stipendija*

3,5 BSI

III laipsnio stipendija
Aukšto sportinio
meistriškumo
stipendija*

2,0 BSI
2,0 BSI

I laipsnio stipendija*

6,0 BSI

II laipsnio stipendija*

3,5 BSI

III laipsnio stipendija
Aukšto sportinio
meistriškumo
stipendija*

2,0 BSI
2,0 BSI

Konkurso sąlygos
Pagrindinis kriterijus –
Kitos sąlygos
svertinis vidurkis
PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS
10 dviejų paskutinių
1. Vertinami rezultatai, gauti iki sesijos ir
semestrų
sesijos metu.
2. Visi įvertinimai 9 visą studijų
laikotarpį
1. Vertinami rezultatai, gauti iki sesijos ir
9,5 dviejų paskutinių
sesijos metu.
semestrų
2. Visi įvertinimai 8 visą studijų
laikotarpį
9,5 paskutinio semestro
1. Vertinami rezultatai, gauti iki sesijos ir
8,0 dviejų paskutinių
sesijos metu.
semestrų (pretendentais
gali būti tik aukšto
2. Visi įvertinimai 8 visą studijų
sportinio meistriškumo
laikotarpį
sportininkai ir geriausių
VGTU sporto rinktinių
nariai)
ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS
10 dviejų paskutinių
1. Vertinami rezultatai, gauti iki sesijos ir
semestrų**
sesijos metu.
2. Visi įvertinimai 9 visą studijų
laikotarpį
1. Vertinami rezultatai, gauti iki sesijos ir
9,5 dviejų paskutinių
sesijos metu.
semestrų**
2. Visi įvertinimai 8 visą studijų
laikotarpį
9,5 paskutinio semestro
1. Vertinami rezultatai, gauti iki sesijos ir
8,0 dviejų paskutinių
semestrų** (pretendentais sesijos metu.
gali būti tik aukšto
2. Visi įvertinimai 8 visą studijų
sportinio meistriškumo
laikotarpį
sportininkai ir geriausių
VGTU sporto rinktinių
nariai)

BSI – bazinė socialinė išmoka, Lt.
Vardinės stipendijos gali būti skiriamos pirmosios studijų pakopos antrojo ir vyresniųjų kursų
studentams.
** Pirmo kurso antro semestro antrosios studijų pakopos studentai gali gauti vardinę stipendiją, jei visų
pirmosios pakopos studijų svertinis vidurkis 9,0.
____________
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II
studijų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų
skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo
tvarkos aprašo
2 priedas
KITŲ SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ RŪŠYS, DYDŢIAI IR ATRANKOS KRITERIJAI JOMS
GAUTI
Stipendijos rūšis

Stipendijos
Pagrindinis kriterijus – svertinis vidurkis
dydis per mėn.
PIRMOSIOS STUDIJŲ PAKOPOS
Socialinių mokslų studijų sritis

Skatinamoji stipendija

1,5 BSI
1,5 BSI
1,0 BSI

8,75 paskutinio semestro
7,75 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
7,75 paskutinio semestro
Menų studijų sritis

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija

Skatinamoji stipendija

1,5 BSI
1,5 BSI
1,0 BSI

8,75 paskutinio semestro
7,75 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
7,75 paskutinio semestro
Fizinių mokslų studijų sritys
1,5 BSI
8,25 paskutinio semestro
1,5 BSI
7,25 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
1,0 BSI
7,25 paskutinio semestro
Technologinių mokslų studijų sritis
1,5 BSI
8,25 paskutinio semestro
1,5 BSI
7,25 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
1,0 BSI
7,25 paskutinio semestro
ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPOS
Socialinių mokslų studijų sritis
1,5 BSI
8,75 paskutinio semestro
1,5 BSI
7,75 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
1,0 BSI
7,75 paskutinio semestro
Menų studijų sritis
1,5 BSI
8,75 paskutinio semestro
1,5 BSI
7,75 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
1,0 BSI
7,75 paskutinio semestro
Fizinių studijų sritys
1,5 BSI
8,5 paskutinio semestro
1,5 BSI
7,5 paskutinio aukšto meistriškumo sportininkams
1,0 BSI
7,5 paskutinio semestro
Technologinių mokslų studijų sritis
1,5 BSI
8,5 paskutinio semestro
1,5 BSI
7,5 paskutinio semestro aukšto meistriškumo sportininkams
1,0 BSI
7,5 paskutinio semestro

BSI – bazinė socialinė išmoka, Lt.
_____________
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II
studijų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų
skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo
tvarkos aprašo
3 priedas
VARDINIŲ STIPENDIJŲ RŪŠYS IR JŲ PASKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ KRYPTIS

I laipsnio
II laipsnio

III laipsnio
Aukšto sportinio
meistriškumo

Studijų kryptis
Studijų krypčių grupės pavadinimas
Pavadinimas
Visoms studijų kryptims ir studijų programoms LDK Gedimino
Architektūra
L. S. Gucevičiaus
Verslas ir vadyba
K. Antanavičiaus
V. A. Graičiūno
Inţinerija, technologijos
A. Čyro
S. Dirmanto
S. Grinkevičiaus
L. S. Gucevičiaus
A. Gustaičio
S. Kairio
S. Kerbedţio
D. Maciulevičiaus
K. Semenavičiaus
P. Vileišio
Visoms studijų kryptims ir studijų programoms Rektorato
Visoms studijų kryptims ir studijų programoms V. Kulakausko

______________
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II
studijų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų
skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo
tvarkos aprašo
4 priedas

FAKULTETŲ STUDIJŲ PAŢANGUMO KOEFICIENTAS

ARF
1,0

APF
1,0

FMF
1,0

Fakultetai
MEF
ELF
STF
1,0
1,0
1,0
_______________

TIF
1,0

AGAI
1,0

VVF
1,0
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II
studijų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų
skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo
tvarkos aprašo
5 priedas
(Rekomendacijos formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________________________
(Padalinys)

_______________________________________________________________________________________________
(Pareigos)

_______________________________________________________________________________________________
(Vardas ir pavardė)

______________________________fakulteto dekanui
REKOMENDACIJA STUDENTUI AUKŠTO
SPORTINIO MEISTRIŠKUMO VYTAUTO KULAKAUSKO STIPENDIJAI GAUTI
_____________________
(Data)

1. Siūlau skirti aukšto sportinio meistriškumo Vytauto Kulakausko stipendiją (-as):
Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė

Studijų
pakopa

Grupės kodas
ir studento
paţymėjimo Nr.

Svertinis
vidurkis

Vardinės stipendijos
pavadinimas

2. Sportinių laimėjimų sąrašas_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Kūno kultūros katedros vedėjas _______________________
(Parašas)

______________________
(Vardas ir pavardė)
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II
studijų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų
skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo
tvarkos aprašo
6 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
_______________________________________________________________________________________________
(Vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________
(Fakultetas (institutas), studijų programa)

_______________________________________________,________________________________
(Studijų pakopa, studijų forma, kursas)

(Studento paţymėjimo Nr.)

_____________________________fakulteto dekanui

PRAŠYMAS
PAŠALPAI GAUTI
_____________________
(Data)

Prašau man skirti pašalpą 20___–20___ m. m.______________ semestre dėl šios prieţasties (paţymėti bent
vieną):
dėl sunkios materialinės padėties;
dėl ligos;
dėl artimųjų mirties;

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Pridedu vieną iš išvardytų dokumentų:
) iš Socialinės paramos centro);
mirus tėvams (arba globėjams) – mirties liudijimo kopiją (pašalpai dėl artimųjų mirties);
kitus dokumentus ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

___________________________
(Parašas)

