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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO 

PROFESORIŲ EMERITŲ STIPENDIJOS 

SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

      1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių emeritų stipendijos skyrimo tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – 

VGTU) profesorių emeritų klubo stipendijos skyrimo sąlygas, tvarką ir kandidatų stipendijai gauti 

atrankos kriterijus bei procedūras. 

      2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorių emeritų klubo stipendija (toliau – 

stipendija) yra vienkartinė, kasmet skiriama vienam antrosios pakopos studijų VGTU studentui. 

Antrosios pakopos studijų studentams priskiriami visi magistrantūros studijų studentai ir vientisųjų 

studijų penkto kurso studentai.  

      3. Gavęs stipendiją studentas nepraranda teisės į valstybės ar kitų fondų skiriamas stipendijas. 

 

 II SKYRIUS 

VIENKARTINĖS VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA 

 

      4. Į 500 eurų vertės VGTU profesorių emeritų klubo kasmetinę vienkartinę vardinę stipendiją gali 

pretenduoti antros studijų pakopos VGTU studentai, egzaminų sesijose po antro ir trečio semestrų 

(vientisųjų studijų – po aštunto ir devinto semestrų) gavusieji aukščiausius vertinimus ir aktyviai 

dalyvavę moksliniuose tyrimuose: paskelbę mokslinę publikaciją žurnale, gavę apdovanojimą 

nacionaliniame ar tarptautiniame konkurse, sukūrę startuolį arba kitaip pasižymėję moksle. 

      5. Lėšas stipendijoms pagal savo galimybes savanoriškai skiria vardinės stipendijos idėjai 

pritariantys VGTU profesorių emeritų klubo nariai.   

      6. Ne daugiau kaip po du kandidatus į stipendiją kas trečius metus bendrai siūlo 6.1–6.3 

papunkčiuose nurodyta tvarka siūlo sugrupuotų fakultetų dekanai arba jų deleguoti asmenys:  

          6.1. Aplinkos inžinerijos, Architektūros ir Statybos fakultetai;  

          6.2. Antano Gustaičio aviacijos institutas, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetai; 

          6.3. Elektronikos, Fundamentinių mokslų, Kūrybinių industrijų ir Verslo vadybos fakultetai. 

      7. Kandidatų į stipendiją siūlymą kiekvienų metų vasario1-15 dienomis organizuoja VGTU 

profesorių emeritų klubo narių susirinkimo sudaryta trijų klubo narių komisija. Ta pati komisija, 

pasikvietusi į pagalbą tais metais į stipendiją pretenduojančių fakultetų profesorius emeritus, vasario 

15-28 dienomis atrenka stipendijos gavėją iš fakultetų dekanų pasiūlytų kandidatų. Atrinktai 

kandidatūrai turi pritarti lėšas stipendijai skyrusių profesorių emeritų paprasta dauguma. 

      8. Apie priimtą sprendimą skirti stipendiją VGTU profesorių emeritų klubas raštu informuoja 

VGTU rektorių. 

      9. Nesant tinkamų kandidatų vardinė stipendija gali būti neskiriama. 



     10. Stipendija kartu su jos skyrimą patvirtinančiu VGTU rektoriaus ir profesorių emeritų klubo 

tarybos pirmininko pasirašytu padėkos raštu įteikiama atranką laimėjusiam magistrantui, VGTU 

kolektyvui iškilmingai paminint Kovo 11-osios metines. Vardinės stipendijos laureatas pristatomas 

VGTU tinklapyje. 

III SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

      11. Pasikeitus VGTU fakultetų sąrašui arba Tvarkos aprašo pokyčius inicijavus VGTU profesorių 

emeritų klubo narių susirinkimui, Tvarko aprašą koreguoja aptartoji trijų VGTU profesorių emeritų 

klubo narių komisija. Jei siūlomoms korekcijoms pritaria klubo narių susirinkimas, arba dauguma 

elektroniniais laiškais apklaustų klubo narių, koreguotas aprašas teikiamas tvirtinti VGTU rektoriui. 

________ 

________________ 

 

 


