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AKADEMIKO JURGIO VIŠČAKO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akademiko Jurgio Viščako (1927-1990) vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

(toliau – Universitetas) studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja akademiko 

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

gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia Universiteto Fizikos fakulteto (toliau – Padalinys) Fotonikos ir 

nanotechnologijų institutas (toliau – Steigėjas). Ji mokama iš Steigėjo specialiosios programos 

sąskaitoje sukauptų lėšų, taip pat paramos lėšų. 

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

4. Stipendijos tikslas – skatinti individualiai visų pakopų studentų mokslinį darbą, atliekamą 

Universitete, akademiko Jurgio Viščako inicijuotose puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, 

optoelektronikos, optikos ir fotonikos kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su Steigėjo 

veikla.  

5. Minimalus Stipendijos dydis yra 145 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki Eur) per mėnesį. 

Stipendija mokama nuo keturių iki dešimties mėnesių, bet ne ilgiau nei iki kalendorinių metų 

pabaigos. 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Paraiškos Stipendijai gauti yra teikiamos nuolat. Aktuali informacija apie Stipendiją talpinama 

Steigėjo internetinėje svetainėje. 

7. Paraišką teikia mokslinis vadovas (mokslo darbuotojas) kartu su Kandidatu. Paraiškos apimtis 

neturi viršyti 2000 spaudos ženklų. Vienu metu mokslininkas negali vadovauti daugiau kaip 

dviejų Kandidatų darbui, o trečiosios pakopos studentas – daugiau kaip vieno. 

8. Stipendijų skaičių bei kiekvienam pareiškėjui individualų Stipendijos dydį ir trukmę ne rečiau 

kaip du kartus per metus svarsto ir nustato Steigėjo sudaryta komisija (toliau – Komisija). 

Komisiją sudaro 5 nariai, iš kurių bent vienas yra trečiosios studijų pakopos studentas. 

9. Komisija remiasi paraiškomis, atsižvelgia į Steigėjo turimas lėšas ir vertina šiuos paraiškoje 

nurodytus duomenis: 

9.1  mokslinio darbo temą, uždavinius ir laukiamus rezultatus; 

9.2  Kandidato turimą mokslinio darbo patirtį ir rezultatus; 

9.3  studijų pažangumą (paskutinių dviejų semestrų pažymių vidurkį); 

9.4  studijų pakopą; 

9.5  Kandidato mokslinio darbo finansavimą iš kitų šaltinių. 

10. Pasibaigus Stipendijos terminui, jos gavėjas privalo Komisijai pateikti ataskaitą (iki 4000 

spaudos ženklų) ir (arba) publikacijų Stipendijos remiamo mokslinio darbo tema sąrašą, o taip 

pat pristatyti pranešimą Universitete organizuotoje studentų mokslinėje konferencijoje. 

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

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

pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

 



III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

13. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui Rektoriaus ar jo įgalioto 

prorektoriaus 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: turi 

bent vieną akademinę skolą; nutraukia arba sustabdo studijas, išeina akademinių atostogų; yra 

pašalinamas iš Universiteto; paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už 

Universiteto teisės aktų pažeidimus. 

16. Bet kuriuo Nuostatų 15 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Padalinio vadovo teikimu. 

17. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo klausimas 

sprendžiamas Steigėjo ir Universiteto 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. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

21. Nuostatai galioja iki Steigėjo sprendimo nutraukti Stipendijos skyrimą. 


