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AKADEMIKO JURGIO VIŠČAKO VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. Akademiko Jurgio Viščako (1927–1990) stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja šios
stipendijos (toliau – Stipendijos) skyrimo tvarką, pretendentų į Stipendiją atrankos kriterijus ir
Stipendijos mokėjimo jos gavėjams (toliau – Stipendininkams) tvarką.
2. Stipendiją steigia Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutas (toliau –TMI) kartu su
Puslaidininkių fizikos katedra (toliau – PFK). Stipendija mokama iš VU TMI specialiosios
programos sąskaitoje sukauptų lėšų, taip pat paramos lėšų.
3. Stipendijos tikslas – skatinti studentų mokslinį darbą, atliekamą Vilniaus universitete
akademiko Jurgio Viščako, pirmojo Puslaidininkių fizikos katedros vedėjo, inicijuotose
puslaidininkių fizikos ir medžiagotyros, optoelektronikos, optikos ir fotonikos inžinerijos
kryptyse bei kitose kryptyse, susijusiose su VU PFK ir TMI veikla.
4. Stipendija skiriama individuliai visų pakopų Vilniaus universiteto studentams, kurie nėra
mokslo darbuotojai ir neturi darbo santykių, nesusijusių su moksline veikla.
5. Su Stipendija susijusias finansines operacijas vykdo Vilniaus universiteto Finansų ir
ekonomikos direkcija.
II. Stipendijos skyrimo tvarka
6. Stipendijų skaičių bei kiekvienam pareiškėjui individualų Stipendijos dydį ir trukmę nustato
VU TMI tarybos sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisiją sudaro 5 nariai,
tarp kurių bent vienas yra doktorantas.
7. Komisija svarsto stipendijos skyrimo klausimus ne rečiau kaip du kartus per metus. Paraiškos
stipendijai gauti yra teikiamos nuolat.
8. Paraišką teikia mokslinis vadovas (mokslo darbuotojas) kartu su studentu. Paraiškos apimtis
neturi viršyti 2000 spaudos ženklų. Vienu metu mokslininkas negali vadovauti daugiau kaip
dviejų Stipendininkų darbui, o doktorantas – daugiau kaip vieno.
9. Minimalus Stipendijos dydis yra 145 Eur per mėnesį. Stipendijos trukmė – nuo keturių iki
dešimties mėnesių, bet ne ilgesnė nei iki kalendorinių metų pabaigos.
10. Nustatydama Stipendijų skaičių, kiekvienos Stipendijos dydį ir trukmę, Komisija remiasi
paraiškomis, atsižvelgia į turimas lėšas ir vertina šiuos paraiškoje nurodytus duomenis:






mokslinio darbo temą, uždavinius ir laukiamus rezultatus;
studento turimą mokslinio darbo patirtį ir pasiekimus;
studijų pažangumą (paskutinių dviejų semestrų pažymių vidurkį);
studijų pakopą;
studento mokslinio darbo finansavimą iš kitų šaltinių.

11. Pasibaigus Stipendijos terminui, Stipendininkas privalo Komisijai pateikti ataskaitą (iki 4000
spaudos ženklų) ir (arba) publikacijų Stipendijos remiamo mokslinio darbo tema sąrašą.
Stipendininkai taip pat privalo kasmet pristatyti pranešimą Vilniaus universitete organizuotoje
studentų mokslinėje konferencijoje.
12. Paskelbęs savo mokslinio darbo rezultatus mokslinėje spaudoje, Stipendininkas apie tai praneša
Komisijai. Komisijos nutarimu Stipendininkui gali būti įteikiamas diplomas už pasiekimus
mokslinėje veikloje.
III. Stipendijos mokėjimo tvarka
13. Paskyrusi Stipendijas, Komisija perduoda savo posėdžio protokolą Vilniaus universiteto
Finansų ir ekonomikos direkcijai, kuri atlieka Stipendijos mokėjimą.
14. Stipendininkas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
15. Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas, iškilus bent
vienai iš šių aplinkybių, kuomet Stipendininkas:
 nustoja vykdyti Stipendijos paraiškoje numatytus darbo uždavinius;
 nutraukia studijas Vilniaus universitete;
 tampa mokslo darbuotoju;
 užmezga darbo santykius, nesusijusius su moksline veikla;
 pažeidžia mokslinio darbo etiką.
16. Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti pratęstas ir (arba) Stipendija padidinta,
jei Stipendininkas pasiekia svarių mokslinio darbo rezultatų ir (arba) išauga jo kvalifikacija.

