
Patvirtinta 
VU Gyvybės mokslų centro Taryboje  

2018 m. sausio 29 (protokolo NR. 600000-TP-1) 
 

 
 
 

PROF. KAROLIO JANKEVIČIAUS VARDINĖS 
STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prof. Karolio Jankevičiaus vardinės stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja prof. 

Karolio Jankevičiaus vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir pretendentų 

Stipendijai gauti atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia VšĮ „Grunto valymo technologijos“. VšĮ „Grunto valymo technologijos” 

ir prof. Karolio Jankevičiaus bendro darbo rezultatas – iš viso 18 patentų aplinkos, biotechnologijos 

ir biomedicinos klausimais; 4 darbai buvo pristatyti konkurse „Lietuvos metų gaminys“ ir apdovanoti 

aukso medaliais;  su bendraautoriais parengta ir išleista monografija  „Aplinkos biologinis valymas” 

(2003), „Aplinkosaugos terminų žodynas” (2000), „Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“ 

(2008), „Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija. Teorija ir praktika“, užsienio 

moksliniuose žurnaluose paskelbti 5 straipsniai biotechnologijos klausimais. Lietuvos pramoninkų 

konfederacija įvertino atsidavimą mokslui ir 2007 m. prof. K. Jankevičiui suteiktas Profesijos riterio 

garbės vardas. 

3. Stipendijos tikslas – paskatinti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Gyvybės mokslų 

centro (toliau - GMC) Biomokslų instituto  Mikrobiologijos ir biotechnologijos studijų programų 

gabius studentus siekti geresnių studijų rezultatų bei karjeros mikrobiologijos ir biotechnologijos 

mokslų srityse.  

4. Kasmet pavasario semestre skiriamos dvi vienkartinės Stipendijos Mikrobiologijos ir 

biotechnologijos studijų programų studentams (toliau – Stipendininkams): I pakopos bakalauro 

studijų 6 semestro studentui ir II pakopos magistro studijų 2 semestro studentui už geriausius studijų 

ir mokslo rezultatus. 

5. Stipendijos dydis – 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų). 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 



6. Iki kiekvienų metų balandžio mėnesio GMC skelbia informaciją apie skiriamą vardinę  

Stipendiją. Informacija apie stipendiją skelbiama GMC tinklapyje http://www.gmc.vu.lt bei 

bendrame Universiteto tinklalapyje http://www.vu.lt. 

7. Stipendijoms skirti sudaroma vertinimo komisija (toliau – Komisija). 

8. Komisiją sudaro penki nariai. Tris narius deleguoja GMC Biomokslų instituto direktorius, 

vieną - VšĮ „Grunto valymo technologijos“, vieną – GMC studentų atstovybė. Komisijos darbą 

koordinuoja Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedros vedėjas. 

9. Komisijos nariams už darbą papildomai nėra atlyginama. 

10. Pretenduoti gauti Stipendiją gali Mikrobiologijos ir biotechnologijos studijų programų I ir II  

pakopos studentai, sėkmingai išlaikę sesijas ir gavę įvertinimą puikiai už kursinį darbą arba mokslinio 

darbo projektą. 

11. Sėkmingai išlaikę sesijos egzaminus ir apgynę kursinį arbą arba mokslinį darbo projektą ir 

gavę įvertinimą „puikiai“, pretendentai Stipendijai gauti per tris darbo dienas po paskutinio darbų 

gynimo komisijų posėdžio pateikia Komisijai prašymą-anketą Stipendijai gauti (1 priedas). 

12. Gavusi pretendentų prašymus, iki einamųjų metų birželio 26 d. Komisija bendru sutarimu 

nustato du Stipendininkus. Esant daugiau nei dviems pretendentams Stipendijai gauti, Komisija 

atsižvelgia į mokslinių tyrimų svarbą ir vertę, darbo originalumą, išsamią ir tikslingą literatūros 

apžvalgą, tinkamai parinktus tyrimų metodus, tyrimų rezultatų kokybę ir išvadų pagrįstumą, darbo 

apipavidalinimą, aiškumą, taisyklingumą, pristatymo kokybę, darbo rezultatų sklaidą mokslinėse 

konferencijose ir mokslinėse publikacijose, visų studijų rezultatų svertinį vidurkį. 

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

13. Remiantis Komisijos teikimu (posėdžio protokolu), Stipendija Universiteto rektoriaus 

įsakymu skiriama bei pervedama į Stipendininkų sąskaitas.  

14. Stipendija mokama iš VšĮ „Grunto valymo technologijos“ lėšų, pervestų Universitetui 

Paramos sutartimi.  

15. Stipendijos gavėjo diplomą parengia VšĮ „Grunto valymo technologijos“, tvirtina bei įteikia 

GMC direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

16. Universitetas informuoja VšĮ „Grunto valymo technologijos“ apie paskirtą Stipendiją. 

17. Stipendijos skyrimas yra nutraukiamas nutrūkus Paramos sutarčiai. 

18. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 
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