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AKADEMIKO POVILO BRAZDŽIŪNO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akademiko Povilo Brazdžiūno vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja akademiko Povilo Brazdžiūno 

vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti 

(toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia savo iniciatyva Fizikos fakulteto Taikomosios elektrodinamikos ir 

telekomunikacijų institutas (toliau – Steigėjas). Ji mokama iš Steigėjo nuosavų lėšų.  

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems neprieštarauja. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti studentų mokslinę veiklą Vilniaus universitete, orientuotą į 

naujų telekomunikacijų technologijų vystymą ir susijusią su Taikomosios elektrodinamikos 

ir telekomunikacijų instituto tyrimų kryptimis. 

5. Stipendija skiriama Universiteto Fizikos fakulteto pagrindinių studijų studentams, kurie 

nėra mokslo darbuotojai ir neturi darbo santykių, aktyviai dalyvaujantiems ar siekiantiems 

dalyvauti Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto vykdomoje 

mokslinėje veikloje.  

6. Stipendija yra skiriama nuo keturių iki dešimties mėnesių laikotarpiui, bet ne ilgiau nei iki 

kalendorinių metų pabaigos, jos dydis – 145 Eur (vienas šimtas keturiadešimt penki Eur) 

per mėnesį. Stipendijų skaičių ir jų trukmę nustato VU Fizikos fakulteto Dekano sudaryta 

vertinimo komisija, atsižvelgiant į turimas instituto lėšas ir studento paraiškoje nurodytus 

duomenis. Vertinimo komisija svarsto Stipendijos skyrimo klausimus ne rečiau kaip du 

kartus per metus. Stipendininkui vadovauja instituto mokslininkas arba doktorantas. Vienu 

metu mokslininkas negali vadovauti daugiau kaip dviejų Stipendininkų darbui, o 

doktorantas – daugiau kaip vieno. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

7. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas pavasario semestro pradžioje 

iki vasario mėn. 10 d. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją 

talpinama Fizikos fakulteto interneto svetainėje, taip pat Fizikos fakulteto socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto ir Fizikos 

fakulteto informaciniuose leidiniuose.  

8. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

8.1 pažangūs pirmos ir antros pakopos visų studijų programų studentai; 

8.2 studentai, kurių paskutiniųjų dviejų semestrų svertinis studijų vidurkis ne žemesnis nei 

8 balai. Pirmo kurso studentų svertinis studijų vidurkis skaičiuojamas tik už pirmąjį 

rudens semestrą. 

9. Kandidatai stipendijai gauti, konkurso skelbime nurodytu adresu, pateikia šiuos 

dokumentus: 



9.1 prašymą skirti Stipendiją; 

9.2 jei studentas anksčiau atliko mokslo tiriamąjį darbą, dokumentus, įrodančius 

Kandidato pasiekimus mokslinėje veikloje, straipsnio (-ių) publikacijos (-ų) kopiją (-

as) ir kt.;  

9.3 pažymą apie studijų rezultatus; 

9.4 motyvacinį laišką iki 2000 spaudos ženklų, kodėl studentas norėtų mokslinį darbą 

daryti Taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institute, pasirinktą 

mokslinio darbo temą ir vadovą. 

10. Stipendijai skirti Padalinio vadovo įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisija sudaroma iš Fakulteto Dekano arba studijų prodekano, Taikomosios 

elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto mokslinių grupių vadovų, studentų atstovo 

bei instituto direktoriaus.  

11. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama. 

12. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, svarsto visus Stipendijos skyrimo klausimus ir 

priima sprendimą ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo datos.  

13. Atsižvelgiant į turimas instituto lėšas, Komisija pasiūlo Stipendijų gavėjus pagal šiuos 

kriterijus: 

13.1 pagal Kandidatų studijų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje; 

13.2 mokslinio darbo temą, uždavinius ir laukiamus rezultatus; 

13.3 studento turimą mokslinio darbo patirtį ir pasiekimus. 

14. Atlikusi pirminę paraiškų atranką, komisija turi teisę kviesti kandidatus pokalbiui studento 

gebėjimams įvertinti ir būsimai mokslinei veiklai aptarti. 

15. Esant kelioms kandidatūroms, Stipendija skiriama tam studentui, kurio mokslinės veiklos 

rezultatai yra svariausi, vertinant žemėjimo tvarka mokslinės veiklos rezultatų publikavimą 

periodiniuose žurnaluose ar kituose spausdintuose leidiniuose, rengtus ir pristatytus 

pranešimus mokslinėse konferencijose. Neturint pasiekimų mokslinėje veikloje, Stipendija 

skiriama studentui, kurio studijų rezultatų svertinis vidurkis yra aukščiausias. 

16. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, 

kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

17. Atsižvelgiant į tai, kad Stipendija skiriama mokslinės veiklos vykdymui, pasibaigus 

Stipendijos terminui, Stipendininkas privalo atsiskaityti Komisijai apie jo per šį laikotarpį 

pasiektus mokslinius rezultatus – pateikti ataskaitą (iki 4000 spaudos ženklų), ir (arba) 

publikacijų mokslinės veiklos tematika sąrašą, ir (arba) pristatyti pranešimą Universitete 

organizuojamoje studentų mokslinėje konferencijoje. 

18. Paskelbęs savo mokslinio darbo rezultatus mokslinėje spaudoje, Stipendininkas apie tai 

praneša Komisijai.  

19. Antrasis vertinimo komisijos posėdis vyksta rugsėjo mėnesį. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

20. Vadovaujantis Komisijos protokolu, Stipendija skiriama studentui Rektoriaus ar jo įgalioto 

prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą. 

21. Universitetas informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą, nurodydamas Stipendijos 

laimėtoją, išrinktą pagal Komisijos protokolą. 

22. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas: 

turi bent vieną akademinę skolą; nutraukia arba sustabdo studijas; išeina akademinių 

atostogų; yra pašalinamas iš Universiteto; studentui paskirta nuobauda, numatyta 

Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų pažeidimus; nustoja vykdyti 

Stipendijos paraiškoje numatytus darbo uždavinius; tampa mokslo darbuotoju; užmezga 

darbo santykius, nesusijusius su moksline veikla; pažeidžia mokslinio darbo etiką. 



23. Bet kuriuo Nuostatų 22 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Padalinio vadovo teikimu. 

24. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusios lėšos lieka instituto sąskaitoje.  

25. Stipendijos gavimą patvirtinančios pažymos Stipendijos gavėjams komisijos sprendimu gali 

būti iškilmingai įteikiamos diplomų įteikimo metu ar kitų švenčių proga.  

26. Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti pratęstas ir (arba) Stipendija 

padidinta, jei Stipendininkas pasiekia svarių mokslinio darbo rezultatų ir (arba) išauga jo 

kvalifikacija. 

27. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

28. Priklausomai nuo rezultatų, Stipendijos skyrimas gali tapti kartotiniu. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka. 

30. Nuostatai galioja iki Steigėjas, įvertinęs instituto finansines galimybes, priima sprendimą 

nutraukti vardinės stipendijos mokėjimą. 


