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Vilniaus universiteto 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

Alumni draugijos stipendijų fondo nuostatai 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (toliau – VU TSPMI) Alumni 

draugija (toliau – Alumni draugija), bendradarbiaudama su VU TSPMI administracija ir Vilniaus 

universiteto Studentų atstovybe Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (toliau – 

VU SA TSPMI), 2017 m. vasario 7 d. įsteigė VU TSPMI Alumni draugijos stipendijų fondą (toliau – 

Stipendijų fondas).  

Šio fondo lėšomis VU TSPMI alumnai tikisi paskatinti VU TSPMI studentus siekti aukščiausio 

lygio akademinių rezultatų bei tapti įkvepiančiais lyderiais savo bendruomenėje. Stipendijų fondas 

prisideda prie VU TSPMI misijos „Ugdyti kuriantį elitą Lietuvai ir pasauliui“ įgyvendinimo bei 

akademinės laisvės, pagarbos ir atsakomybės Institute puoselėjimo.  

1. Stipendijų fondas 

1.1. Stipendijų fondo lėšos yra skirtos Alumni stipendijoms VU TSPMI studentams išmokėti. 

1.2. Stipendijų fondui lėšos skiriamos iš Alumni draugijos biudžeto. 

1.3. Stipendijų fondo dydį, stipendijų skaičių ir jų dydį kiekvieniems mokslo metams nustato  

Alumni draugijos Taryba (toliau – Taryba). 

1.4. Konkrečius Alumni stipendininkus atrenka ir Tarybos tvirtinimui teikia Alumni stipendijų 

komisija (toliau – Stipendijų komisija), kurią lygiomis teisėmis sudaro Alumni draugijos 

Valdybos pirmininkas(-ė), du Alumni draugijos Tarybos nariai(-ės), VU SA TSPMI 

pirmininkas(-ė) ir vienas VU TSPMI administracijos atstovas(-ė). Alumni draugijos 

Valdybos pirmininkas(-ė) atlieka Stipendijų komisijos pirmininko(-ės) pareigas.  

1.5. Vadovaudamasi Stipendijų komisijos rekomendacija, galutinį sprendimą dėl Alumni 

stipendijų skyrimo priima Taryba. Taryba pasilieka teisę neskirti stipendijų, jei konkursui 

konkrečiais mokslo metais nėra pateikta tinkamų paraiškų Alumi stipendijai gauti. 

 

2. Stipendijos 

2.1. Alumni stipendijos kasmet yra skiriamos nustatytam skaičiui VU TSPMI I pakopos 2-4 

kurso studentų, kurie geriausiai atitinka šiuos kriterijus: 

2.1.1. ankstesniais mokslo metais pademonstravo aukštus akademinius rezultatus, t. y. pagal 

dviejų paskutinių sesijų pažymių vidurkius buvo tarp 25 proc. geriausių savo kurso 

studentų; 

2.1.2. ankstesniais mokslo metais pasižymėjo kaip aktyvūs lyderiai akademinėje, pilietinėje 

ar socialinėje veikloje;  

2.1.3. nustatytu laiku tinkamai pateikė visus reikalingus dokumentus (paraišką stipendijai 

gauti, motyvacinį laišką ir gyvenimo aprašymą) ir atitiko kitus tais metais nustatytus 

reikalavimus (pvz., dalyvauti motyvaciniame pokalbyje).  

2.2. Į Alumni stipendijas gali pretenduoti tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose 

vietose studijuojantys studentai. 
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2.3. Į Alumni stipendijas negali pretenduoti studentai, kurie yra susistabdę studijas arba praradę 

studento statusą. Tokie studentai taip pat netenka teisės į stipendiją, jei ji buvo paskirta, nuo 

studijų susistabdymo arba studento statuso praradimo momento. 

2.4. Alumni stipendininkai nepraranda galimybės pretenduoti ir gauti kitokias stipendijas. 

2.5. Tapdami Alumni stipendininkais studentai įsipareigoja pagal galimybes tais mokslo metais, 

kai mokama stipendija, prisidėti prie VU TSPMI Alumni draugijos veiklos. 

 

3. Stipendijų skyrimas 

3.1. Alumni stipendijos skiriamos vieną kartą per mokslo metus, o išmokamos dviem lygiomis 

dalimis rudens ir pavasario semestruose. 

3.2. Alumni stipendijų skyrimas kasmet vyksta tokia tvarka: 

3.2.1. iki vasario 1 d. Taryba nustato Stipendijų fondo dydį, stipendijų skaičių ir jų dydį bei 

konkrečius reikalavimus Alumni stipendijoms gauti ateinančiais mokslo metais;  

3.2.2. iki vasario 7 d. VU TSPMI ir VU SA TSPMI savo interneto svetainėse bei 

socialiniuose tinkluose anonsuoja konkursą Alumni stipendijoms gauti ateinančiais 

mokslo metais; 

3.2.3. iki rugsėjo 15 d. Taryba patvirtina Stipendijų komisijos sudėtį einamiesiems mokslo 

metams; 

3.2.4. iki rugsėjo 30 d. VU TSPMI ir VU SA TSPMI savo interneto svetainėse bei 

socialiniuose tinkluose paskelbia konkursą Alumni stipendijoms gauti; 

3.2.5. nuo spalio 1 iki 15 d. TSPMI studentai Stipendijų komisijai teikia paraiškas gauti 

Alumni stipendijas; 

3.2.6. iki spalio 30 d. Stipendijų komisija Tarybai pateikia savo rekomendaciją dėl Alumni 

stipendijų skyrimo; 

3.2.7. iki lapkričio 15 d. Taryba priima sprendimą dėl Alumni stipendijų skyrimo; 

3.2.8. iki lapkričio 30 d. Stipendijų komisija asmeniškai (el. paštu) informuoja Alumni 

stipendininkus apie stipendijų skyrimą, o VU TSPMI ir VU SA TSPMI savo interneto 

svetainėse bei socialiniuose tinkluose paskelbia konkurso rezultatus; 

3.2.9. iki gruodžio 15 d. VU TSPMI Alumni draugija Alumni stipendininkams išmoka pusę 

stipendijos sumos, pervesdama ją į studento nurodytą banko sąskaitą; kita pusė 

išmokama iki kitų metų kovo 31 d. 

 

4. Nuostatai 

4.1. Šie nuostatai tvirtinami ir gali būti keičiami VU TSPMI Alumni draugijos Tarybos 

sprendimu.  


