PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
rektoriaus 2020 m. balandžio ____ d. įsakymu Nr.
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STIPENDIJŲ IR PAŠALPŲ SKYRIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – Universitetas)
pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų, studentams skiriamas stipendijų rūšis, taip pat
šių stipendijų bei pašalpų skyrimo sąlygas ir tvarką. Aprašas nereglamentuoja privačių,
visuomeninių, užsienio šalių ir tarptautinių fondų stipendijų skyrimo Universiteto studentams.
Studentai, gaunantys stipendijas iš šių fondų, turi teisę pretenduoti į Apraše nustatyta tvarka
Universiteto skiriamas stipendijas.
2.
Universitetas studentams gali mokėti:
2.1. skatinamąsias stipendijas:
2.1.1. skatinamąją vardinę, LDK Gedimino vardo, stipendiją (toliau – LDK Gedimino vardo
stipendija);
2.1.2. skatinamąją stipendiją už gerus studijų rezultatus (toliau – skatinamoji stipendija);
2.2. vienkartines stipendijas;
2.3. pašalpas.
3. Visų rūšių Universiteto stipendijos gali būti skiriamos pirmosios ir antrosios studijų
pakopų bei vientisųjų studijų, studentams, nepriklausomai nuo jų studijų finansavimo pobūdžio.
Vientisųjų studijų pirmo–ketvirto kursų studentai priskiriami pirmosios studijų pakopos studentams,
penkto kurso studentai – antrosios studijų pakopos studentams.
4.
Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Stipendija – tai negrąžinama išmoka, skiriama asmeniškai Universiteto pirmosios ir
antrosios studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams pagal Apraše nustatytus kriterijus.
4.2. LDK Gedimino vardo stipendija skiriama studentams, pasiekusiems išskirtinai
aukštų studijų rezultatų, pagal Apraše nustatytus kriterijus.
4.3. Skatinamoji stipendija – skiriama studentams už studijų rezultatus pagal Apraše
nustatytus kriterijus.
4.4. Vienkartinė stipendija gali būti skiriama studentams už aktyvią mokslinę, meninę,
sporto, visuomeninę ar kitą veiklą, garsinant Universiteto vardą, jei jie atitinka Apraše nustatytus
vienkartinės stipendijos skyrimo kriterijus. Teisę gauti vienkartinę stipendiją turi kiekvienas
Universiteto studentas.
4.5. Pašalpa – piniginė negrąžinama parama, skiriama asmeniškai Universiteto pirmosios
ir antrosios studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams dėl sunkios materialinės padėties,
artimųjų mirties, ligos ar įvykus kitokiai nelaimei. Teisę į pašalpą turi kiekvienas Universiteto
studentas.
4.6. Svertinis vidurkis – studijų rezultatų vidurkis, priklausantis nuo studijuotų dalykų
kreditų skaičiaus ir gautų įvertinimų.
5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų
įstatyme ir VGTU statute vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
LĖŠOS STIPENDIJOMS
6. Lėšos stipendijoms kaupiamos iš tokių finansavimo šaltinių:
6.1. Universiteto valstybės biudžeto asignavimų;
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6.2. Universiteto nuosavų lėšų, kurių fondas formuojamas iš universitetinių studijų studentų,
praėjusiais mokslo metais sumokėjusių visą studijų kainą, sutampančią su studijų sutartyje nurodyta
studijų kaina, studijų įmokos dalies skirtos studentams skatinti;
6.3. tikslinių paramos lėšų, gautų iš Lietuvos ir/ar užsienio juridinių ar fizinių asmenų.
7. Iš valstybės biudžeto asignavimų skiriamos LDK Gedimino vardo ir skatinamosios
stipendijos.
8. Iš Universiteto nuosavų lėšų lygiomis dalimis skiriamos:
8.1. skatinamosios stipendijos;
8.2. vienkartinės stipendijos studentams, garsinantiems Universiteto vardą ir pasiekusiems
gerų rezultatų sporto veikloje;
8.3. vienkartinės stipendijos studentams, garsinantiems Universiteto vardą ir pasiekusiems
gerų rezultatų meno, mokslo bei visuomeninėje veiklose;
8.4. vienkartinės stipendijos skiriamoms už dalyvavimą:
8.4.1. tarptautinėse ir/ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose;
8.4.2. olimpiadose, projektuose ar kito pobūdžio renginiuose;
8.4.3. tarptautiniuose ir/ar nacionaliniuose sporto, meno ir/arba visuomeninių organizacijų
konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse iniciatyvose, atstovaujant
Universitetui;
8.5. stipendijos nuolatinių studijų pirmo ir antro kurso studentams, šalies olimpiadų
prizininkams, priimtiems pagal išankstinio priėmimo sutartis;
8.6. pašalpos;
9. Universiteto stipendijų fondo sudarymą ir paskirstymą reglamentuoja stipendijų fondo
sudėtinių dalių, jų skaičiavimo ir paskirstymo metodika (Aprašo 1 priedas).
III SKYRIUS
SKATINAMOSIOS STIPENDIJOS IR JŲ SKYRIMO TVARKA
10. Skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus: už pavasario semestro
rezultatus rudens semestrui – rugsėjo–gruodžio mėnesių laikotarpiui ir sausio mėnesiui, už rudens
semestro rezultatus pavasario semestrui – vasario–birželio mėnesių laikotarpiui.
11. Skatinamosios stipendijos skiriamos atsižvelgiant į prioritetines pažangumo eiles. Jos
sudaromos atskirai kiekvienoje studijų programoje ir kurse pagal semestro svertinius vidurkius.
Skatinamosios stipendijos dydis priklauso nuo studento vietos pažangumo eilėje ir nuo lėšų, skirtų
fakulteto skatinamųjų stipendijų fondui. Stipendijoms skirtos lėšos paskirstomos fakultetams
proporcingai pagal pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų studentų skaičių. Ištęstinių
studijų V ir VI kurso studentų pažangumo eilės sudaromos kartu su tos pačios studijų programos
nuolatinių studijų IV kurso studentais.
12. Skatinamosios stipendijos yra trijų dydžių: 6 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI)
(LDK Gedimino vardo stipendija), 2,5 BSI ir 1,5 BSI, kurios skiriamos geriausiems pažangiems
pirmosios ir antrosios studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams pagal mokymosi rezultatus,
gautus iki sesijos pabaigos.
13. Kiekvieno semestro pradžioje fakultetai skatinamosioms stipendijoms skirtas lėšas
paskirsto šia tvarka:
13.1. Pirmiausia numatomos lėšos LDK Gedimino vardo stipendijoms.
13.2. Likusios lėšos kiekvienoje studijų programoje ir kurse paskirstomos taip:
13.2.1. 2,5 BSI dydžio stipendijoms – 25 proc. skatinamosioms stipendijoms numatytų
lėšų;
13.2.2. 1,5 BSI dydžio stipendijoms – 75 proc. skatinamosioms stipendijoms numatytų
lėšų.
14. Skatinamosios stipendijos skiriamos šia tvarka:
14.1. Paskirstomos LDK Gedimino vardo stipendijos:
14.1.1. Kiekviename fakulteto visų studijų pakopų kurse, nepriklausomai nuo studentų
skaičiaus, skiriama viena LDK Gedimino vardo stipendija. Tuo atveju, jei atskirame fakulteto kurse
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studijuoja daugiau kaip 200 studentų, leistinų vardinių stipendijų skaičius kursui padidinamas iki
dviejų.
14.1.2. LDK Gedimino vardo stipendija gali būti skiriama studentams nuo trečio jų studijų
semestro, jei dviejų paskutinių semestrų svertinis vidurkis – 10 balų, o viso studijų laikotarpio
vertinimai – ≥ 9,5 balo.
14.1.3. Kai numatytų LDK Gedimino vardo stipendijų yra mažiau nei kriterijus
atitinkančių studentų, o pagal svertinio vidurkio kriterijų kelių studentų rezultatai vienodi ir
ankstesniais semestrais, sprendžiant, kam skirti vardinę stipendiją, vertinama kita studentų veikla
universitete (seniūno pareigų vykdymas, dalyvavimas studentų atstovybės ar studijų programos
komiteto veikloje, mokslinių straipsnių publikavimas ar kita veikla).
14.2. Paskirsčius LDK Gedimino vardo stipendijas, pirmiausia skiriamos 2,5 BSI, paskui iš
likusių lėšų – 1,5 BSI dydžio stipendijos. Tuo atveju, jei skirstant 2,5 BSI dydžio stipendijas, lieka
suma, kurios nepakanka 2,5 BSI dydžio stipendijai, likusi nepanaudota 2,5 BSI dydžio stipendijai
skirti suma naudojama skiriant 1,5 BSI stipendiją.
14.3. Kai, paskyrus skatinamąsias stipendijas už gruodžio mėnesį, likusi pinigų suma yra
mažesnė nei viena 1,5 BSI dydžio stipendija, ši suma išdalijama trumpesniam laikotarpiui.
15. Kai pagal svertinio vidurkio kriterijų kelių studentų rezultatai vienodi, o stipendijų
fondo lėšų jų skatinamosioms stipendijoms nepakanka, stipendijos skiriamos tiems studentams,
kurių ankstesnio semestro svertinis vidurkis yra aukštesnis.
16. Skatinamosios stipendijos skiriamos fakulteto dekano potvarkiu.
17. Skatinamosios stipendijos mokėjimas nutraukiamas pašalinus studentą iš Universiteto
arba jam nutraukus studijas. Jeigu studentas pašalinamas iš Universiteto arba nutraukia studijas iki
einamojo mėnesio 15 dienos, stipendija už tą mėnesį nėra mokama.
18. Skatinamosios stipendijos nėra skiriamos studentams:
18.1. studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame
semestre;
18.2. grįžusiems į studijas po jų pertraukimo ar priimtiems iš kitų aukštųjų mokyklų – vieną
semestrą nuo grįžimo ar priėmimo;
18.3. jau gavusiems skatinamąsias stipendijas už tą studijų semestrą (grįžusiems po
akademinių atostogų ir pan.);
18.4. turintiems akademinių skolų.
19. Studentams, grįžusiems po dalinių studijų ir/arba atliktos praktikos pagal tarptautinių
mainų ir/ar kitas Universiteto vykdomas programas, stipendija skiriama pagal skatinamųjų
stipendijų skyrimo kriterijus, skaičiuojant studento svertinį vidurkį iš VGTU baigto paskutinio
semestro, prieš išvykstant dalinių studijų ir/arba atlikti praktikos pagal tarptautinių mainų ir/ar kitas
Universiteto vykdomas programas, sesijos rezultatų.
IV SKYRIUS
VIENKARTINĖS STIPENDIJOS IR JŲ SKYRIMO TVARKA
20. Vienkartines stipendijas iš Universiteto nuosavų lėšų skiria rektorius studijų
prorektoriaus teikimu.
21. Kiekvienais kalendoriniais metais pirmo pusmečio pradžioje, sudarant metinę sąmatą,
numatoma vienkartinėms stipendijoms skirti lėšų suma.
22. Vienkartinės stipendijos skiriamos pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų
studentams:
22.1. pasiekusiems gerų rezultatų sporto, meno, mokslo, visuomeninėje bei kitoje veikloje,
garsinant Universiteto vardą;
22.2. už dalyvavimą tarptautinėse ir/ar nacionalinėse mokslinėse konferencijose,
seminaruose, olimpiadose, projektuose, tarptautiniuose ir/ar nacionaliniuose sporto, meno,
visuomeninių organizacijų konkursuose, suvažiavimuose ar kito pobūdžio renginiuose ir socialinėse
iniciatyvose, atstovaujant Universitetui.
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23. Vienkartinės stipendijos, nurodytos 22.1 punkte, skiriamos du kartus per kalendorinius
metus – lapkričio ir gegužės mėnesiais pagal Aprašo 2 priede nurodytus kriterijus.
24. Vienkartinės stipendijos, nurodytos 22.2 punkte, skiriamos pagal poreikį, kuris
nustatomas dekano teikimu studijų prorektoriui prieš renginį, kuriame planuojama dalyvauti,
nurodant prašomos finansinės paramos dydį.
25. Asmenys, siekiantys gauti vienkartinę stipendiją nurodytą 22.1 punkte, turi pateikti
Universiteto vardą garsinančią veiklą įrodančius dokumentus atitinkamo padalinio vadovui,
nurodytam Aprašo 2 priede, iki lapkričio 15 d. rudens semestre, iki gegužės 15 d. – pavasario
semestre. Prioritetinė 22.1 punkte nurodytų vienkartinių stipendijų skyrimo eilė sudaroma pagal
lentelę, pirmiausia skiriant didžiausias stipendijas.
26. Asmenys, siekiantys gauti vienkartinę stipendiją, nurodytą 22.2 punkte, turi pateikti
dalyvavimą Universiteto vardą garsinančioje veikloje įrodančius dokumentus dekanui (padalinio
vadovui) per 10 d. d. po dalyvavimo veikloje.
27. Rektorius studijų prorektoriaus teikimu, suderinus su Universiteto Studentų atstovybės
atstovu, įsakymu skiria vienkartines stipendijas studentams.
28. Maksimalus vienkartinės stipendijos dydis – 6 BSI per semestrą.
V SKYRIUS
PAŠALPŲ SKYRIMAS
29. Pašalpos gali būti skiriamos dėl sunkios materialinės padėties, artimųjų mirties, ligos ar
atsitikus kitai nelaimei.
30. Pašalpas iš Universiteto nuosavų lėšų dekano ir studijų prorektoriaus teikimu skiria
rektorius.
31. Pašalpai gauti dekanui pateikiami šie dokumentai:
31.1. pažyma iš Socialinės paramos centro (skiriant pašalpą dėl sunkios materialinės
padėties);
31.2. nedarbingumo pažymėjimo kopija (skiriant pašalpą dėl ligos);
31.3. mirties liudijimo kopija ir giminystės ryšį įrodančio dokumento kopija, mirus tėvams
(arba globėjams) (skiriant pašalpą dėl artimųjų mirties).
32. Maksimalus pašalpos dydis – 5 BSI per semestrą.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Stipendijos nuolatinių studijų pirmo ir antro kurso studentams, šalies olimpiadų
prizininkams, priimtiems pagal išankstinio priėmimo sutartis, skiriamos remiantis Vilniaus
Gedimino technikos universiteto išankstinio priėmimo į pirmosios ir antrosios pakopų studijų
programas tvarkos aprašu.
34. Siekiant tikslingai panaudoti Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondo lėšas, iki
einamųjų mokslo metų gruodžio 1 d. nepanaudotos lėšos, kurių likutis mažesnis nei 1,5 BSI, dekano
potvarkiu skiriamos vienkartinei stipendijai eurais išmokėti.
35. Aprašas turi būti peržiūrimas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per penkerius metus ir
atnaujinamas Universiteto arba išorinių teisės aktų nustatyta tvarka. Už Aprašo peržiūrėjimą ir
atnaujinimą atsakinga Studijų direkcija.
____________________

Aprašas su Studentų atstovybės prezidentu
Dominyku Tvaska suderintas el. paštu
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
stipendijų ir pašalpų skyrimo tvarkos
aprašo
1 priedas
STIPENDIJŲ FONDO SKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO FAKULTETAMS
METODIKA
1. Stipendijų skaičiavimo ir paskirstymo fakultetams metodika nustato universiteto
stipendijų, skiriamų pirmosios ir antrosios studijų pakopų bei vientisųjų studijų studentams, fondo
formavimo principus, sandarą, skaičiavimo ir paskirstymo fakultetams taisykles.
2. Universiteto stipendijų fondas (toliau – Fondas) formuojamas iš valstybės biudžeto
skiriamų lėšų ir universiteto nuosavų lėšų, skirtų stipendijoms mokėti.
3. Fondo dalis, kurią sudaro valstybės biudžeto skiriamos lėšos (toliau – Valstybės
biudžeto lėšų stipendijų fondas), naudojama skatinamosioms stipendijoms ir vienkartinėms
stipendijoms (neišnaudotos skatinamųjų stipendijų lėšos) mokėti. Finansų direkcijos Ekonomikos
skyrius apskaičiuoja valstybės biudžeto skiriamas lėšas skatinamosioms stipendijoms mokėti pagal
einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. deklaruotą studentų skaičių, jų stojimo metus, studijų trukmę,
pakopas ir formas. Už Skatinamųjų stipendijų fondo lėšų paskirstymą atsakingi fakultetų dekanai.
4. Fondo dalis, kurią sudaro universiteto nuosavos lėšos (toliau – Nuosavų lėšų stipendijų
fondas), naudojama skatinamosioms stipendijoms, vienkartinėms stipendijoms ir pašalpoms mokėti
Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka. Finansų direkcijos Ekonomikos skyrius apskaičiuoja universiteto
nuosavas lėšas, skirtas stipendijoms mokėti, pagal pirmosios ir antrosios studijų pakopų bei
vientisųjų studijų studentų, praėjusiais mokslo metais sumokėjusių visą studijų kainą, nurodytą
sutartyje skaičių, įvertinant stipendijoms skirtos sumos dydį jų studijų įmokoje. Skaičiuojant šias
lėšas, studentų, kuriems buvo suteiktos nuolaidos studijų kainai, sumokėtos lėšos nėra vertinamos.
Už Nuosavų lėšų stipendijų fondo lėšų paskirstymą atsakingas studijų prorektorius.
5. Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondas ir Nuosavų lėšų stipendijų fondas skiriami I
pusmečiui (1–6 mėn.) ir II pusmečiui (9–12 mėn.). Iš I pusmečio skatinamųjų stipendijų fondo
skiriamos stipendijos už praėjusių metų rudens semestro sausio mėn. ir einamųjų metų pavasario
semestrui (2–6 mėn.). Iš II pusmečio skatinamųjų stipendijų fondo skiriamos stipendijos einamųjų
metų rudens semestrui (9–12 mėn.). Iki paskiriant skatinamųjų stipendijų fondą fakultetams
einamajam semestrui, informacinėje sistemoje Ekonomikos skyrius skiria fakultetams skatinamųjų
stipendijų fondus pavasario semestrui – 1/3 praėjusių metų rudens semestro fondo.
6. Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondas pavasario semestrui apskaičiuojamas metinį
Fondą, numatytą universiteto metiniame biudžete, padauginus iš koeficiento 0,67.
7. Nuosavų lėšų stipendijų fondas pavasario semestrui apskaičiuojamas metinį Fondą,
numatytą universiteto metiniame biudžete, padauginus iš koeficiento 0,60.
8. Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondas ir Nuosavų lėšų stipendijų fondas rudens
semestrui apskaičiuojamas iš atitinkamo stipendijų fondo, numatyto universiteto metiniame
biudžete, atėmus faktiškai sunaudotą pavasario semestro stipendijų fondo dalį.
9. Siekiant tikslingai panaudoti Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondo lėšas, iki
einamųjų mokslo metų gruodžio 1 d. nepanaudotos lėšos, kurių likutis mažesnis nei 1,5 BSI,
skiriamos vienkartinei stipendijai eurais išmokėti.
10. Nuosavų stipendijų fondo lėšos, nepanaudotos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.,
perkeliamos į kitų metų bendrą nuosavų lėšų stipendijų fondą.
11. Valstybės biudžeto stipendijų fondo dalis, skirta skatinamosioms stipendijoms,
skirstoma fakultetams (Fi) priklausomai nuo fakultete (i) studijuojančių studentų (valstybės
finansuojamų ir mokančių visą studijų kainą) skaičiaus, kuris imamas rugsėjo 5 d. rudens semestre
ir vasario 5 d. pavasario semestre):
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čia Fi , fak , p   Fi , fak ,r  – (i) fakulteto Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondas pavasario, rudens
semestrui;
Ni,p (Ni,r) – studentų skaičius rugsėjo 5 d. ar vasario 5 d. (i) fakultete priklausomai nuo to,
kuriam semestrui (pavasario, rudens) skaičiuojamos lėšos, pirmosios ir antrosios studijų pakopų
(įskaitant vientisąsias studijas, kur vientisųjų studijų pirmo–ketvirto kursų studentai priskiriami
pirmosios studijų pakopos studentams, penkto kurso studentai – antrosios studijų pakopos
studentams) valstybės finansuojamose vietose studijuojančių studentų skaičius.
Ištęstinių V ir VI kurso studentų skaičius priskiriamas IV kurso nuolatinių studijų studentų
skaičiui.
Nup (Nur) – bendras studentų skaičius rugsėjo 5 d. ar vasario 5 d. universitete; priklausomai
nuo to, kuriam semestrui (pavasario, rudens) skaičiuojamos lėšos.
F fak , p ir F fak ,r – fakultetams skirtas pavasario ir rudens valstybės biudžeto lėšų stipendijų
fondas.
12. Fakulteto (i) Valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondą semestrui sudaro: fakulteto
skatinamųjų stipendijų fondo pirmosios studijų pakopos studentams, fakulteto skatinamųjų
stipendijų fondo antrosios studijų pakopos studentams skirtos lėšos. Šie fondai skaičiuojami taip:
12.1. pirmosios pakopos skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos skaičiuojamos
fakultetui skirtas lėšas (Fi, fak) dauginant iš pirmosios pakopos fakulteto studentų skaičiaus ir dalijant
FN
iš bendro fakulteto studentų skaičiaus: Fi , I  i i , I , čia Fi,I – lėšos, skirtos pirmosios pakopos
Ni
skatinamosioms stipendijoms;
12.2. antrosios pakopos studentų lėšos skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos
skaičiuojamos atimant pirmosios pakopos studentų skatinamosioms stipendijoms skirtas lėšas iš
bendro fakulteto valstybės biudžeto lėšų stipendijų fondo: Fi , II  Fi  Fi , I , čia Fi,II – lėšos, skirtos
antrosios pakopos skatinamosioms stipendijoms.
13. Universiteto nuosavų lėšų, skirtų skatinamosioms stipendijoms mokėti, fondas Fn
1
sudaro universiteto sąmatoje numatytų nuosavų lėšų, skirtų stipendijoms mokėti. Nuosavų lėšų
6
skatinamųjų stipendijų fondas skirstomas fakultetams priklausomai nuo fakultete studijuojančių
studentų (valstybės finansuojamų ir mokančių visą studijų kainą) skaičiaus pagal 10 ir 11 punktuose
nurodytą metodiką.
14. Fakultetas, raštu suderinęs su fakulteto Studentų atstovybe, turi teisę perskirstyti 10
punkte nurodytas lėšas tarp pirmosios ir antrosios studijų pakopų.
_______________________

7
Vilniaus
Gedimino
universiteto stipendijų
skyrimo tvarkos aprašo
2 priedas
Veiklos aprašymas
A

BSI

technikos
ir pašalpų

Veiklą įrodantys dokumentai ir
dokumentų gavėjas

Publikuoti mokslo darbai
Mokslo publikacijos recenzuojamuose
Straipsnio publikavimo patvirtinimas
užsienio leidyklų Clarivate Analytics Web of
A1
6 ir/arba publikuoto straipsnio kopija
Science arba SCOPUS duomenų bazių mokslo
teikiama fakulteto / instituto dekanui
leidiniuose
Mokslo publikacijos recenzuojamuose
Straipsnio publikavimo patvirtinimas
A2 Lietuvos leidyklų tarptautinių duomenų bazių
3 ir/arba publikuoto straipsnio kopija
mokslo leidiniuose
teikiama fakulteto / instituto dekanui
Mokslo publikacijos, tezės užsienyje
Straipsnio publikavimo patvirtinimas
A3 vykstančių tarptautinių mokslinių konferencijų 4 ir/arba publikuoto straipsnio kopija
straipsnių rinkiniuose
teikiama fakulteto / instituto dekanui
B Pritaikomoji mokslinė ir studijų veikla
Pasiekimai tarptautiniuose mokslo renginiuose
Diplomas / išrašas apie pasiekimą
B1 (olimpiadose, konkursuose ir pan., išskyrus
5
teikiamas fakulteto / instituto dekanui
mokslines konferencijas)
Pasiekimai nacionaliniuose mokslo
Diplomas / išrašas apie pasiekimą
B2 renginiuose (olimpiadose, konkursuose ir pan., 3
teikiamas fakulteto / instituto dekanui
išskyrus mokslines konferencijas)
C Visuomeninė, Universiteto gerovę puoselėjanti ir vardą garsinanti veikla
Dalyvavimas sporto rinktinėje / individualiose sporto šakose atstovaujant Universitetui
Laimėtos prizinės vietos Europos ar pasaulio
Diplomas / pažymėjimas teikiamas
C1
4
sporto varžybose
Sporto ir meno centro direktoriui
Laimėtos prizinės vietos nacionalinėse ar
Diplomas / pažymėjimas teikiamas
C2
1,5
regioninėse sporto varžybose
Sporto ir meno centro direktoriui
Dalyvavimas Universiteto meno kolektyvų veiklose atstovaujant Universitetui
Tarptautiniai pasiekimai su vienu iš
Diplomas / pažymėjimas teikiamas
C3
3
Universiteto meno kolektyvų
Sporto ir meno centro direktoriui
Nacionaliniai pasiekimai su vienu iš
Diplomas / pažymėjimas teikiamas
C4
1,5
Universiteto meno kolektyvų
Sporto ir meno centro direktoriui
Kita Universiteto vardą garsinanti ar visuomeninė veikla
Fakulteto dekano / VGTU SA
Universiteto visuomeninė veikla (seniūno
prezidento Studentų atstovybės
C6 pareigų atlikimas, darbas SPK, pirmakursių
1,5 fakultete pirmininko rekomendacijos
grupių kuravimas)
teikiamos VGTU Studentų
atstovybės prezidentui
Nuolatinė savanorystė ir pagalba Universiteto
Rekomendacija / pažymėjimas /
C7 organizuojamuose renginiuose, atstovavimas
1 sertifikatas teikiamas fakulteto /
parodose
instituto dekanui
Fakulteto dekano / Viešosios
Meno kūrinių, garsinančių universiteto vardą,
komunikacijos direktoriaus
C8
1
sukūrimas
rekomendacija teikiama fakulteto /
instituto dekanui
_______________________

