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LSMU VARDINĖS STIPENDIJOS UŽ PASIEKIMUS PLĖTOJANT UNIVERSITETO 

TARPTAUTIŠKUMĄ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) vardinės stipendijos už 
pasiekimus plėtojant universiteto tarptautiškumą (toliau – vardinės stipendijos) skyrimo 

nuostatai reglamentuoja šios stipendijos skyrimo tvarką ir pretendentų st ipendijai gauti 
atrankos kriterijus. 

2. Stipendijos pavadinimas anglų kalba „International Excellence Scholarship“  
3. Stipendijos tikslas – skatinti Universiteto studentų įsitraukimą į tarptautiškumo didinimo, 

daugiakultūrės aplinkos kūrimo,  taip pat Universiteto žinomumo užsienyje didinimo 
nuolatines veiklas. 

4. Stipendijos skiriamos Universiteto studentams, aktyviai įsitraukusiems ir pasiekusiems didelių 
rezultatų Universiteto tarptautiškumo didinimo, daugiakultūrės aplinkos kūrimo,  taip pat 
Universiteto žinomumo užsienyje didinimo srityse.  

5. Studentams skiriamų vardinių stipendijų skaičių ir metinę sumą kiekvienais metais tvirtina 
Universiteto rektorius Tarptautinių ryšių ir studijų centro teikimu. Vardinės stipendijos 

numatomos Tarptautinių ryšių ir studijų centro pajamų ir išlaidų metinėje sąmatoje.   
6. Stipendija skiriama vienam studijų semestrui, įskaitant atostogas (6 mėnesių laikotarpiui). 

Vardinės stipendijos dydis yra 1500 eurų (250 eurų per mėnesį).  

II. VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMAS 

7. Stipendijos skiriamos LSMU pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų 
studentams pradedant trečiuoju studijų Universitete semestru. 

8. Vardinės stipendijos skiriamos konkurso būdu vadovaujantis LSMU vardinių stipendijų ir 

pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų skatinamųjų stipendijų skyrimo 
nuostatuose nustatyta tvarka ir vadovaujantis šiuose nuostatuose išvardytais stipendijos 

skyrimo kriterijais.  
9. Studentas gali pretenduoti į stipendiją neribotą skaičių kartų. 
10. Stipendija skiriama konkurso būdu vadovaujantis šiais stipendijos skyrimo kriterijais: 

10.1. Pažangumas – studentas neturi akademinių skolų, o studijų vidurkis ne mažesnis 
nei 8 balai; 

10.2. Nepriekaištinga LSMU studento reputacija; 
10.3. Aktyvus savanoriškas dalyvavimas Universiteto tarptautiškumo didinimo, 

daugiakultūrės aplinkos kūrimo,  taip pat Universiteto žinomumo užsienyje didinimo 

nuolatinėse veiklose vertinamas pagal: 



 

10.3.1. Dalyvavimą Universiteto oficialiose užsieniečiams studentams skirtose paramos 
programose pasiektus rezultatus; 

10.3.2. Tarptautiškumo didinimo ir daugiakultūrės aplinkos kūrimo vidiniuose 
Universiteto projektuose, dalyvaujant Universiteto padaliniams,  pasiektus rezultatus; 

10.3.3. Universitetui atstovavimo ir informacijos sklaidos, siekiant didinti LSMU 
žinomumą užsienyje, veiklose pasiektus rezultatus bendradarbiaujant su LSMU 
padaliniais. 

11. Vertinant  10.3 punkto nuostatų atitikimą išvardytus kriterijus, vertinami dalyvavimą veiklose 
patvirtinantys sertifikatai, pažymėjimai, Tarptautinių ryšių ir studijų centro rekomendacijos ir 

pan. pasiektus rezultatus patvirtinantys dokumentai. 
12. Vardinės stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jeigu: 

12.1. studentui paskirta rašytinė drausminė nuobauda už Universiteto teisės aktų 
pažeidimus; 

12.2. studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš Universiteto nustatyta tvarka; 

12.3. studentas išeina akademinių atostogų; 
12.4. atsiranda arba paaiškėja aplinkybės, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta vardinė 

stipendija. 
13. Nuostatų 10 punkte numatytu atveju vardinės stipendijos skyrimas ar mokėjimas nutraukiamas 

rektoriaus įsakymu Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekano teikimu. 

14. Informaciją apie paskirtą vardinę stipendiją ir jos gavėją Universitetas skelbia Universiteto 
interneto svetainėje ir Universiteto kuruojamuose socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. 

Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto interneto svetainėje arba informaciniuose 
leidiniuose bei siunčiama Universiteto padaliniui, kuriame studijuoja vardinės stipendijos 
gavėjas. 

15. Vardinės stipendijos gavėjams gali būti įteikiamos vardinės stipendijos gavimą patvirtinančios 
pažymos, kurias rengia Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 

16. Studentas, gavęs vardinę stipendiją, nepraranda galimybės gauti kitas Universiteto teisės 
aktuose numatytas stipendijas. 

II. BAIGIAMOJI DALIS 

1. Nuostatai galioja iki sprendimo panaikinti vardinę stipendiją Universiteto rektoriaus įsakymu. 

Panaikinus nuostatus, iki tol paskirtos vardinės stipendijos yra mokamos iki paskyrimo termino 
pabaigos arba 10 punkte išvardytų aplinkybių atsiradimo. 

2. Nuostatų peržiūrą ir atnaujinimus inicijuoja Tarptautinių ryšių ir studijų centras. 


