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UAB ,,EKSMA” STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB ,,EKSMA” stipendijos skyrimo nuostatai (toliau — Nuostatai) reglamentuoja UAB

,,EKSMA” stipendijos (toliau — Stipendija) skyrimo tvarkq, pretendentt4 Stipendijq
atrankos kriterijus ir Stipendijos mokejimojos gavejarns (toliau — Stipendininkai) tvark.

2. Stipendij steigia UAB ,,EKSMA”. Stipendija mokama i UAB ,,EKSMA” tam tikslui
skiriamq Ié4, pervestq kaip parama Vilniaus universitetui (toliau — Universitetas) j
atsiskaitomaj sskait pagal pararnos sutartj.

3. Stipendija skiriama Universiteto Fizikos fakulteto (toliau — VU FF) teikimu.
4. Stipendijos tikslas — skatinti gabius ir motyvuotus fizikos krypties studijr programose

besirnokanius VU ff studentus dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros Iazeriq
bei optiniq technotogijq srityje. Stipendija skiriama praktikos it (at) rengiantiems
kvalifikacinius bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus lazeri4 ir optikos technologijq
srityje pagal UAB ,,EK$MA” i anksto nurodytq ir su VU ff sudcrintq temq kryptis.

5. Stipendijos dydis bei Stipendij galinèiq gauti $tipendininkii skaiius nustatomas kiekvieno
atskiro konkurso (toliau — Konkursas), skelbiamo Stipendijai laiméti, s1ygose.

6. Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus jsakymu.

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA
7. Pretenduoti Stipendija gall paangas pirmos it antros pakopq VU ff studentai, siekiantys

parengti praktikos it (ar) kvalifikacinius bakalauro bei magistro baigiamuosius darbus UAB
,,EKSMA” nurodytq it u VU Ff suderintq temq kryptimis. Detalesni reikalavimai
pretendentams yra nustatomi konkreëiai Stipendijai laiméti skirto Konkurso sqlygose.

8. Kiekvienq mokslo metq pradioje, bet tie vëliau kaip iki rugsêjo 15 U., skelbiarnas Konkursas
tengti praktikos ir (ar) baigiamaj darb pasialytomis temq kryptimis, nurodant skiriamq
$tipcndijq skaiëiq ir dydj. Informacija apie Konkurs skelbiarna VU FF tinklalapyje
1://www.fEvu.1t/ ir Universiteto tinidalapyje http://www.vu.lt/.

9. Konkurso sqlyg4 rengim iki kiekvienq mokslo metq pradios (bet ne vëliau kaip iki rugsejo
15 d.) organizuoja UAB ,,EKSMA”, suderinusi jas su VU FF. Pretendentai savo kandidaturq
praktikos ir (at) baigiamajam darbul rengti siUlo patys, pateikdami Konkursui reikalingus
dokumentus. Dalyvavimul Konkurse teikiami ie dokumentai:
9.1. gyvenimo aprayrnas (CV) it motyvacinis 1aikas, nurodant pageidaujam tyrimq
krypt

9.2. payrna apie paskutiniq dviejq semestrq mokymosi rezultatus, patvirtinta VU fF
dekano arba prodekano;
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9.3. trumpa studento kitq pasiekimq ir visuorneninés veikios charakteristika
(dalyvavimas mokslinése olimpiadose, technologines ar gamtamokslines pakraipos
büreliuose, FIDI organizavime ir pan., jei yra);

9.4. kai Konkurse dalyvauja magistrauttiros studental — baigiarnasis bakalauro darbas
elektroniniu formatu;

9.5. VU Ff darbo vadovo, darbovietés arba praktikos vadovo rekomendacija —

privalurnas.

10. Nuostatq 9 punkte ivardinti dokumentai iki Konkurso sketbime nurodyto termino turi büti
pateikti VU FF dekanatui adiesu: Saulêtekio al. 9, III rUmai, 203 kab., Vilnius.

11. Pateiktoms kandidaffiroms vertinti iki einamqjq rnetq rugséjo mënesio pabaigos sudaroma
vertinimo komisija (toliau — Komisija). Komisijos sudarymq koordinuoja VU F F. Kornisijr
sudaro 3 nariai: vien narj deleguoja VU ff, kitus du — UAB ,,EKSMA”. Vienas i UAB
,,EKSMA” deleguotq atstov1 skiriamas komisijos pirmininku. U UAB ,,EKSMA”
atstovaujaniq nariq ctelegavimq atsako UAB ,,EK$MA” direktorius.

12. Kornisija vertina pateiktus dokumentus ir, esant poreikiul, gall kviestis pretendentus
pokalbiui.

13. Parenkant kandidatus praktikos ir (ar) baigiamojo darbo rengimui skirtai $tipendijai gauti,
atsivelgiama j studento studijti rezultatus, paangumq, motyvacijr ir praktinius tiriamojo
darbo gadius.

14. Komisija sprendimus del Konkurso nugaletojq priima iki kiekviem einamujti mokslo rnetq
spalio ménesio paskutinCs darbo dienos.

15. Kornisij a dirba neatlygintinai.

16. Stipcndija skiriama studentams, kurie Komisijos sprendimu yra laimejç Konkurs rengti
praktikos ir (ar) baigiamajj darbi Konkurso sqlygose nurodytq temi. kryptimis. Stipendija gall
btiti skiriama tam paiam studentui pakartotinai tais atvejais, kai jis dalyvauja Konkurse ir del
praktikos, ir del baigiamojo darbo rengimo. $tipendininkas gall prarasti teisç j Stipendij,
Stipendijos mokéjimas gall bati nutrauktas ar sustabdytas it Nuostatq 22—24 p. nustatytais
atvej ais ir tvarka.

17. Paskyrus Stipendijq, Stipendininkas nepraranda galimybOs gauti vaistybés ar kitokias
stipendijas. Buvçs Stipendininkas gall vël dalyvauti Konkurse ir jam Stipendija gall buti
paskirta kelis kaitus.

III. STIPENDIJOS MOKEJIMO TVARKA

18. Paskyrusi Stipendij4, Komisija perduoda savo posedio protokol4 Universiteto $tudij4
direkcijai, kuri jo pagrindu paruoia Universiteto rektoriaus jsakym del Stipendijos skyrirno
bei teikiaj Universiteto finansq it ekonornikos direkcijai.

19. Stipendijos lêas apskaito ir Stipendijos mokejim atlieka Universiteto finansq ir ekonornikos
direkcija.

20. Stipendijos dyd nustato UAB ,,EK$MA”, o jos mokejimo tvark nustato Kornisija.
Stipendijos dydis ir jos mokejirno tvarka forminama Komisijos posedio protokolu, kuris
pasiraornas visq Komisij os nariq.

21. Stipendij Universitetas imoka Stipendininkui lygiomis dalimis per semestr4 (kas mênes):
nuo mênesio, kai Stipendijai skittos léos buvo pervestos Universiteto sskait, iki
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paskutinio mênesio to semestro, kuriam buvo skirta Stipendija. Komisijos sprendirnu
Stipendija gall bQti imokarna ir vienkartiniu mokOjimu.

22. Komisijos sprendimu Stipendijos mokêjimas gall büti i karto nutrauktas arba sustabdytas, jel
Stipendininkas:

22.1 nutraukia studijas;

22.2 ieina akademiniq atostogq;

22,3 ivyksta studijuoti usien;

22.4 nutraukia praktikos ir (ar) baigiamojo darbo rengim, kuriam buvo skirta Stipendija;

22.5 jeigu praktikos ir tar) baigiamojo darbo rengimas, darbo vadovo nuomone, yra
nepatenidnarni.

23. Grusiarn studijuoti ir tçsianëiam praktikos ir (ar) baigiamojo darbo rengim studentui
sustabdytas Stipendijos molcirnas Komisijos sprendimu gall biti atnaujintas tik tuo atveju,
jeigu darbo, kurio rengirnul buvo skirta $tipendija, terna neprarado aktualurno.

24. Jei Stipendijos mokOjimas yra nutraulctas, Komisija gall nusprçsti neirnokt stipendijos da1
skirti kitam Stipendininkui, kurj ji irenka pagal Nuostat4 13 p. nurodytus kriterijus.
Neimokôtai stipendijos dalial Kornisija taip pat gali i Konkurse dalyvavusi4 studentq srao
irinkti nauj Stipendinink.

25. Komisijos posedio protokolas, kuriuo nutrauldamas, sustabdomas, pasidriamas naujal ar
atnaujinarnas Stipendijos mokéjimas, pateikiamas Universiteto Studijq direkcijai, kuri
Kornisijos posédio protokolo pagrindu paruoia Universiteto rektoriaus sakym ir teikia jj
Universiteto finansq ir ekonomikos direkcijai.

26. Kornisija apie savo spi’endimus Konkurso dalyvius informuoja asrnenikai.
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