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2019-01-17 posėdyje, protokolo Nr. 120000-TP-1
DR. REMIO GAŠKOS VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Dr. Remio Gaškos vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto studentams
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dr. Remio Gaškos vardinės stipendijos
(toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau –
Kandidatai) atrankos kriterijus.
2. Stipendiją, atsižvelgiant į dr. Remio Gaškos ir Vilniaus universiteto (toliau –
Universitetas) bendradarbiavimą, steigia savo iniciatyva dr. Remis Gaška (toliau –
Steigėjas). Ji mokama iš Steigėjo lėšų, pervestų Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą
kaip parama, pagal Paramos sutartį.
3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems
neprieštarauja.
4. Stipendijos tikslas – skatinti Universiteto Fizikos fakulteto gabius studentus siekti
geresnių studijų rezultatų, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros fizikos
ir fizikinių prietaisų srityje. Ši stipendija skiriama už tais metais apgintus geriausius
bakalauro baigiamuosius darbus.
5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 500 Eur (penki šimtai eurų). Kiekvienų metų
pavasario semestre skiriamos viena arba dvi stipendijos.
1.

II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI
ATRANKOS KRITERIJAI
6.

7.

Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas kiekvienų metų
balandžio mėnesį. 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.
Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus:
7.1
7.2

pirmos pakopos baigiamojo kurso studentai;
už bakalauro baigiamąjį darbą gavę įvertinimą „puikiai“.

Kandidatai per tris darbo dienas nuo paskutinio baigiamųjų darbų gynimo komisijų
posėdžio el. p. adresu ff@ff.vu.lt arba Fizikos fakulteto dekanate pateikia prašymą (1
priedas) skirti Stipendiją.
9. Stipendijai skirti Padalinio vadovo įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau –
Komisija). Komisija sudaroma iš penkių narių. Jai vadovauja dr. Remio Gaškos
rašytiniu pageidavimu paskirtas pirmininkas prof. Gintautas Tamulaitis. Tris narius
deleguoja Fizikos fakulteto dekanas, vieną – Vilniaus universiteto Studentų atstovybė
Fizikos fakultete.
10. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
11. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, nustato siūlomus Stipendijų gavėjus pagal
šiuos kriterijus:
8.

11.1 darbo originalumas, darbo aktualumas, reikšmė, darbo kokybė;

11.2 pagal Kandidatų studijų vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje.
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 protokolu, 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, jeigu Stipendijos gavėjui paskiriama nuobauda, numatyta
Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų pažeidimus.
16. 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 Fizikos fakulteto atskiru susitarimu.
18. Stipendijos gavėjams gali būti diplomų įteikimo metu iškilmingai įteikiamos
Stipendijos gavimą patvirtinančios pažymos, kurias rengia Fizikos fakultetas.
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 Paramos sutarties galiojimo pabaigos, išskyrus atvejus, kai
Nuostatuose numatyta kita galiojimo trukmė.

(studento vardas ir pavardė )

Fizikos fakulteto
Bakalauro nuolatinių studijų
programa
(studijų programos pavadinimas)

Stipendijos skyrimo komisijai
PRAŠYMAS
SKIRTI VARDINĘ DR.REMIO GAŠKOS STIPENDIJĄ
(data)

(bakalauro baigiamojo darbo pavadinimas)
(bakalauro baigiamojo darbo vadovo vardas ir pavardė)

Trumpai apibrėžkite savo bakalauro darbo tematiką ir gautų rezultatų svarbą:

(parašas)

