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WORKSHOP OF PHOTONICS® VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATAI 

 

 

 

I. Bendrosios nuostatos 

1. Workshop of Photonics ® stipendijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja šios 

stipendijos (toliau – Stipendijos) skyrimo tvarką, pretendentų į Stipendiją atrankos kriterijus ir 

Stipendijos mokėjimo jos gavėjams (toliau – Stipendininkams) tvarką. 

2. Stipendiją steigia UAB Altechna R&D (rinkoje žinoma prekiniu ženklu Workshop of 

Photonics ®) (toliau – WOP). Stipendija mokama iš WOP skiriamų tam tikslui lėšų, 

pervestų Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal Paramos sutartį 

3. Stipendija skiriama Vilniaus Universiteto Kvantinės elektronikos katedros (toliau – VU KEK) 

teikimu. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti studentų mokslinę veiklą Vilniaus universitete (toliau – 

Universitetas), orientuotą į ultratrumpųjų impulsų lazerių taikymą medžiagų apdirbimui ar 

modifikavimui bei kitose kryptyse, susijusiose su VU KEK ir WOP veikla. 

5. Stipendija skiriama Universiteto Fizikos fakulteto pagrindinių studijų ir magistratūros 

studijų studentams, aktyviai dalyvaujantiems mokslinėje veikloje. 

6. Stipendijos dydis yra 150 EUR (šimtas penkiasdešimt EUR) per mėnesį. Stipendijos 

trukmė – nuo vieno iki dviejų akademinių semestrų, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, tokius 

kaip dalyvavimą mokslinio straipsnio rengime ar pranešimą studentų mokslinėje konferencijoje 

„Laisvieji skaitymai“. 

7. Už Stipendijos m o k ė j i m ą  a t s a k i n g a  Universiteto Finansų ir ekonomikos direkcija. 

 

II. Stipendijos skyrimo tvarka 

8. 2016 metais skiriama viena vardinė WOP stipendija. Jos skyrimui sudaroma 4 narių komisija, į 

kurią įeina 2 Fizikos fakulteto (skiriami Dekano) ir 2 WOP (skiriami įmonės administracijos) 

atstovai. Paraiškos stipendijai teikiamos iki 2016 m. birželio 01 dienos. 

9. Komisija svarsto stipendijos skyrimo klausimus ne vėliau, kaip iki 2016 m. liepos 01 dienos.  

10. Paraišką teikia studentas kartu su moksliniu vadovu (mokslo darbuotoju) . Paraiškos apimtis 

neturi viršyti 2000 spaudos ženklų. Paraiškoje turi būti nu rod yta ,  kok ie  t yr imai  a r  

t eo r in i a i  ska i č i av i mai  numatomi  a t l i k t i  i r  ka ip  t a i  s i e j as i  su  WOP i r  VU 

KEK da rbų  t em at ik a .  

11. Skirdama stipendiją, komisija remiasi paraiškomis ir vertina šiuos paraiškoje nurodytus 

duomenis: 

 studento vykdomos mokslinės veiklos tematiką, uždavinius ir laukiamus rezultatus, jų 

ryšį su WOP tematika; 

 studento mokslinės veiklos patirtį ir pasiekimus; 

 studijų rezultatus (paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatų svertinius vidurkius); 

 studijų pakopą; 

12. Esant keliems kandidatams, 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 



studentų mokslinėje konferencijoje. Neturint pasiekimų mokslinėje veikloje, Stipendija 

skiriama studentui, kurio studijų rezultatų svertinis vidurkis yra aukščiausias. 

13. 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. 

 

III. Stipendijos mokėjimo tvarka 

14. Paskyrusi Stipendiją, Komisija perduoda savo posėdžio protokolą Universiteto Finansų ir 

ekonomikos direkcijai, kuri atlieka Stipendijos mokėjimą. 

15. Stipendininkas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 

16. Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas, paaiškėjus 

bent vienai iš šių aplinkybių, kuomet Stipendininkas: 

 nustoja vykdyti Stipendijos paraiškoje numatytus mokslinės veiklos uždavinius; 

 nutraukia studijas Universitete; 

 pažeidžia mokslinės veiklos etiką. 

17. Pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui ir Stipendininkui pateikus ataskaitą su pasiektais 

rezultatais, Komisijos sprendimu Stipendijos mokėjimas gali būti pratęstas, jei Stipendininkas 

pasiekia svarių mokslinių rezultatų. Sprendimas dėl Stipendijos pratęsimo priimamas bei 

mokėjimas vykdomas vadovaujantis mutatis mutandis šiose Nuostatose nustatyta tvarka. 

18. Priklausomai nuo 2016 m. rezultatų, Stipendijos skyrimas gali tapti kartotiniu. 


