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nutarimu Nr. 

 

PROFESORIAUS VIRGINIJAUS ŠIKŠNIO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 

VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO TREČIOSIOS STUDIJŲ 

PAKOPOS STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesoriaus Virginijaus Šikšnio vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto 

Gyvybės mokslų centro trečiosios studijų pakopos studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja profesoriaus Virginijaus Šikšnio vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo 

tvarką ir nustato kandidato Stipendijai gauti (toliau – Kandidatas) pagrindinius atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia VšĮ „Go Vilnius“ (toliau – „Go Vilnius“) ir Vilniaus universiteto 

Gyvybės mokslų centras (toliau – GMC). Ji mokama iš „Go Vilnius“ lėšų, pervestų Vilniaus 

Universitetui (toliau – Universitetas) į atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal 2020 m. gruodžio 

16 d. Paramos sutartį Nr. KTS0017:2020 ir / arba GMC nuosavų lėšų. 

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto stipendijų nuostatais ir jiems neprieštarauja. 

4. Stipendijos tikslas – įvertinant GMC studentų, studijuojančių trečiosios pakopos studijų 

programose, tarptautiniu mastu pripažintus išskirtinius mokslinės veiklos rezultatus, skatinti šiuos 

studentus tęsti mokslinius tyrimus plečiant gyvybės procesų pažinimo ribas, pritaikant mokslo žiniais 

žmonių gerovei kurti ir išsaugant aplinkos tvarumą ir įvairovę. 

5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių EUR). Išskirtiniais 

atvejais, esant dviem lygiaverčiams kandidatams, gali būti skiriamos dvi Stipendijos po 5000 EUR. 

Stipendija mokama kiekvienais studijų metais iki kovo 15 d. 

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas kiekvienais studijų metais iki 

lapkričio 15 d. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją talpinama 

Universiteto interneto svetainėje ir GMC interneto svetainėje lietuvių ir anglų kalba, taip pat 

Universiteto ir GMC socialinių tinklų paskyrose. Ši informacija taip pat gali būti viešinama 

Universiteto ir GMC bei „Go Vilnius“ informaciniuose kanaluose. 

7. Konkurse gali dalyvauti visi be išimties GMC studijuojantys trečiosios pakopos studentai 

(tiek Lietuvos Respublikos, tiek kitų valstybių piliečiai), pasiekę reikšmingų mokslinės veiklos 

rezultatų ir atitinkantys šiuos kriterijus: 

7.1. publikavę savo tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose, turinčiuose 

„Clarivate Analytics“ cituojamumo rodiklį ir / arba pateikę tarptautines patentines paraiškas; 

7.2. nevėluojantys atsiskaityti už doktorantūros studijų plane numatytas veiklas; 

7.3. pasižymintys nepriekaištinga reputacija (studento elgesys atitinka Vilniaus universiteto 

akademinės etikos kodekso normas, jis nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs 

nusikalstamą veiklą, nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo 

atleidimo yra praėję daugiau kaip penkeri metai, taip pat jis nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, 

psichotropinėmis ir (ar) toksinėmis medžiagomis). 

8. Kandidatai turi iki einamųjų studijų metų gruodžio 15 d. GMC Doktorantūros mokyklos 

tinklalapyje užpildyti elektroninę paraišką ir ją pateikti GMC Doktorantūros mokyklai e-paštu: 

phd@gmc.vu.lt. Paraišką sudaro: 

mailto:phd@gmc.vu.lt
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8.1. prašymas skirti Stipendiją, kuriuo patvirtinama, kad Kandidatas tenkina visus Nuostatų 7 

punkte išvardintus kriterijus; 

8.2. Kandidato gyvenimo aprašymas; 

8.3. Kandidato mokslinių darbų ir veiklų sąrašas ir jo asmeninio indėlio į kiekvieną mokslinį 

rezultatą aprašymas; 

8.4. dokumentai, patvirtinantys Kandidato pasiekimus ir jų pripažinimą (mokslinių straipsnių, 

straipsnių apie Kandidatą medijoje kopijos (ar veikiančios internetinės nuorodos), patentinių paraiškų 

ir apdovanojimų kopijos ir kt.); 

8.5. Kandidato motyvacinį laišką, kuriame Kandidatas įvardina ne tik pasiektus mokslinės 

veiklos rezultatus, bet ir pateikia savo tolesnės mokslinės veiklos viziją; 

8.6. GMC šakinio akademinio padalinio doktorantūros studijų vadovo rekomendacija; 

8.7. Kandidato įsipareigojimas, skyrus Stipendiją, viešai pristatyti premijavimui skirtus 

mokslinės veiklos rezultatus GMC seminare bei bendradarbiauti su „Go Vilnius“ ir GMC 

komunikacijos padalinių atstovais;  

8.8. kiti dokumentai, kurie Kandidato nuomone gali būti svarbūs atrankoje Stipendijai gauti.  

9. Stipendijai skirti GMC direktoriaus įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisija sudaroma iš 5 (penkių) narių, kurių 4 (keturi) yra GMC akademiniai darbuotojai 

ir  vienas yra Vilniaus universiteto Studentų atstovybės deleguotas trečiosios studijų pakopos 

atstovas, kuris nėra einamųjų studijų metų pretendentas Stipendijai gauti. Esant poreikiui, vertinimo 

Komisija gali pasikviesti išorės ekspertą (-us).  

10. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.  

11. Komisija vadovaujasi GMC tarybos patvirtintomis Stipendijos skyrimo Kandidato (-ų) 

atrankos rekomendacijomis.   

12. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, iki einamųjų studijų metų sausio 31 d. nustato 

Stipendijos gavėją (-us) pagal šiuos bendrus kriterijus: 

12.1. mokslinių rezultatų poveikio potencialas; 

12.2. mokslinės veiklos originalumas; 

12.3. mokslinės veiklos aktualumas; 

12.4. mokslinės veiklos apimtis. 

13. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, 

kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę Komisijos nariai. 

 

III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

14. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama Rektoriaus ar jo įgalioto 

prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą ne vėliau kaip 

per mėnesį nuo Stipendijos skyrimo. 

15. Universitetas kasmet ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. informuoja „Go 

Vilnius“ apie Stipendijos skyrimą.  

16. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra sustabdomas, jeigu Stipendijos gavėjas 

nuo Stipendijos suteikimo iki jos pervedimo į Stipendijos gavėjo asmeninę sąskaitą nutraukia 

studijas, arba yra pašalinamas iš Universiteto, arba studentui paskirta nuobauda, numatyta 

Universiteto teisės aktuose. 

17. Bet kuriuo Nuostatų 16 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu GMC direktoriaus teikimu. 

18. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo klausimas 

sprendžiamas atskiru „Go Vilnius“ ir GMC susitarimu dėl Stipendijos lėšų perkėlimo į kitų studijų 

metų Konkursą. 

19. Stipendijos gavėjui (-ams) pranešama apie Komisijos sprendimą ir Rektoriaus ar jo 

įgalioto prorektoriaus įsakymą dėl Stipendijos pervedimo.  GMC ataskaitiniame metiniame renginyje, 

kuris vyksta vasario mėn. pabaigoje arba kovo mėn. pirmoje pusėje, Stipendijos gavėjui (-ams) 
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iškilmingai įteikiamas Stipendijos gavimo sertifikatas, kurį rengia GMC Doktorantūros mokykla ir 

pasirašo GMC direktorius. 

20. Studentas Stipendiją gali gauti tik vieną kartą. 

21. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitų nacionaliniuose 

ar Universiteto teisės aktuose numatytų apdovanojimų ir stipendijų. 

 

____________________________ 

 


