
ASOCIACIJOS „VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO 

ALUMNI DRAUGIJA“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asociacijos „Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Alumni draugija“ (toliau – 

Alumni draugija) vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) tikslas – skatinti pažangius ir 

iniciatyvius studentus už jų studijų pasiekimus, verslumą, aktyvias socialines ir visuomenines 

veiklas, garsinančias Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) ar Universiteto Kauno fakulteto 

(toliau – KnF) vardą. 

2. Alumni draugijos valdyba kiekvienų mokslo metų pabaigoje skelbia konkursą Stipendijai gauti. 

Skelbiant konkursą, nurodomas Stipendijos dydis ir teikiamų Stipendijų skaičius. 

3. Stipendija mokama iš Alumni draugijos lėšų. Esant pakankamam lėšų kiekiui, kiekvienais mokslo 

metais teikiamos keturios Stipendijos – kiekvienam bakalauro studijų kursui, nepriklausomai nuo 

studijų programos. Atsižvelgusi į Alumni draugijos sukauptų lėšų trūkumą, Alumni draugijos 

valdyba gali keisti teikiamų Stipendijų skaičių. 

 

II SKYRIUS 

KANDIDATŲ VERTINIMAS 
 

4. Studentas, pretenduojantis gauti Stipendiją, (toliau – Kandidatas) Alumni draugijos tinklapyje iki 

gegužės mėn. pabaigos turi pateikti: 

4.1. prašymą dalyvauti konkurse Stipendijai gauti; 

4.2. dokumentus, įrodančius pasiekimus mokslinėje ir / ar visuomeninėje veikloje, pradėtų verslo 

projektų ir / ar pristatytų inovacijų aprašymus; 

4.3. motyvacinį laišką. 

5. Prašymo Stipendijai gauti teikimo ir svarstymo metu Kandidatas turi studijuoti KnF ir neturėti 

akademinių skolų. 

6. Skiriant Stipendiją, bus vertinama Kandidatų: 

6.1. studijų rezultatai; 

6.2. dalyvavimas verslumą skatinančiuose projektuose; 

6.3. dalyvavimas Universiteto ar KnF bendruomenės veikloje; 

6.4. motyvacinis laiškas. 

7. Vertinamos tik tos veiklos, kurios buvo įgyvendintos esant KnF studentu. 

8. Kiekvienos srities pasiekimai išreiškiami balais pagal šiuos vertinimo kriterijus:  

8.1. studijų rezultatai. Balų skaičius apskaičiuojamas kandidato visų sesijų pažymių vidurkį 

pakėlus kvadratu. Maksimalus balų skaičius – 100 balų; 

8.2. dalyvavimas verslumą skatinančiuose projektuose. Kandidatas turi pateikti įrodymus apie 

dalyvavimą verslumo skatinimo veiklose. Maksimaliai vertinamos penkios iniciatyvos. 

Maksimalus balų skaičius – 150 balų. Balai suteikiami: 

8.2.1. už studento dalyvavimą veikloje (organizacijos, konferencijos, mokymų, akcijos, 
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projekto, nuosavo verslo ir kt. dalyvis) – 10 balų; 

8.2.2. jei studentas yra aukščiau paminėtų veiklų vienas iš organizatorių, laureatų, lyderių, 

bendrasavininkų – 20 balų; 

8.2.3. jei studentas yra aukščiau paminėtų veiklų vadovas, nugalėtojas, savininkas – 30 balų; 

8.3. dalyvavimas Universiteto ar KnF bendruomenės veikloje. Vertinamas dalyvavimas 

renginiuose, projektuose, studijų programų viešinimo iniciatyvose ir kitose Universiteto ar 

KnF bendruomenės veiklose. Maksimaliai vertinamos penkios iniciatyvos. Už dalyvavimą 

vienoje veikloje suteikiama 20 balų. Maksimalus balų skaičius – 100 balų. 

8.4. motyvacinis laiškas. Maksimalus balų skaičius – 100 balų. Motyvaciniame laiške turi būti 

aprašytos trys temos:  

 pasiekimai, kuriais Kandidatas didžiuojasi; 

 situacija, ką darytų Kandidatas, atsidūręs vieno iš pasirinktų pasaulio šalių lyderių 

kėdėje; 

 idėja, kurią norėtų įgyvendinti Kandidatas ir kurios įgyvendinimas darytų įtaką 

pokyčiams Lietuvoje. 

9. Kandidatus vertina Alumni draugijos valdyba ir stipendiją skiriančios organizacijos (jeigu yra) 

atstovas. Vertinimas gali trukti iki trijų savaičių nuo dokumentų Stipendijai gauti pateikimo 

termino pabaigos. Nugalėtojai skelbiami Alumni draugijos tinklapyje ir Alumni draugijos 

socialinių tinklų paskyrose bei informuojami asmeniškai.  

10. Stipendija negali būti skiriama Alumni draugijos valdybos šeimos nariams. 

11. Stipendija skiriama daugiausia vertinimo balų surinkusiam Kandidatui. 

12. Stipendija už tuos pačius pasiekimus gali būti skiriama tik vieną kartą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Informacija apie konkursą Stipendijai gauti skelbiama Alumni draugijos tinklapyje ir Alumni 

draugijos socialinių tinklų paskyrose. 

13. Paskirta Stipendija per savaitę nuo nugalėtojų paskelbimo dienos pervedama į ją laimėjusio 

Kandidato nurodytą asmeninę banko sąskaitą. 

 


