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VILNIAUS UNIVERSITETO TECHNOLOGIJŲ UOSTO VARDINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Technologijų uosto vardinės stipendijos skyrimo nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Technologijų uosto (toliau –
„Tech Hub“) vardinės stipendijos Universiteto studentams ir absolventams už geriausią studijų metu
parengtą baigiamąjį bakalauro arba magistro darbą tarpdisciplininėmis, technologijų, iššūkių visuomenei
ir inovacijų tematikomis (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti atrankos
kriterijus.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Vilniaus universiteto stipendijų nuostatais ir jiems
neprieštarauja.
3. Stipendijos tikslas – paskatinti Vilniaus universiteto studentus atlikti reikšmingus
visuomenės vystymuisi studentų tyrimus rengiant baigiamuosius bakalauro ar magistro darbus
tarpdisciplininėmis, technologijų, iššūkių visuomenei ir inovacijų tematikomis, domėtis jomis ir ugdyti
tarpdisciplinines kompetencijas šiose srityse.
4. Stipendiją savo iniciatyva įsteigia „Tech Hub“ ir Universiteto Teisės fakultetas. Ji mokama
iš Universiteto Teisės fakulteto lėšų.
5. Stipendijos lėšos pervedamos Stipendijos gavėjui į jo nurodytą asmeninę banko sąskaitą per
du mėnesius nuo vertinimo komisijos sprendimo priėmimo. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – 300
eurų. Po vieną Stipendiją yra skiriama keturiose kategorijose, atitinkančiose tarpdisciplininių,
technologijų, iššūkių visuomenei ir inovacijų tematikas.
6. Stipendija skiriama studentui ar absolventui, kuris einamaisiais studijų metais apgynė
geriausią baigiamąjį bakalauro arba magistro darbą (toliau – Baigiamasis darbas) vienoje iš keturių
Nuostatų 8 punkte numatytų kategorijų. Antrąją ir trečiąją vietas kiekvienoje kategorijoje kandidatų į
Stipendiją eilėje užėmę studentai arba absolventai apdovanojami Stipendijos gavimą patvirtinančiomis
pažymomis.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI
ATRANKOS KRITERIJAI
7. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas iki einamųjų studijų metu
gegužės 30 d. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją skelbiama „Tech
Hub“, Universiteto ir Universiteto kamieninių akademinių padalinių svetainėse ir (ar) „Facebook“
socialinėse paskyrose. Informacija taip pat gali būti viešinama Universiteto ir (ar) „Tech Hub“
informaciniuose leidiniuose.
8. Konkurse gali dalyvauti studentai, studijuojantieji Universiteto bakalauro ar magistrantūros
studijų programose, ir Universiteto absolventai, kurie Baigiamuosius darbus apgynė ir studijas baigė
einamaisiais studijų metais, kuriais paskelbtas Konkursas). Šie kandidatai turi būti parengę ir apgynę
Baigiamąjį darbą viena iš Konkurso tematikų:
8.1. „Technologijos visuomenės raidai“ – už geriausią Baigiamąjį darbą, kuriame tiriami ir
pristatomi technologiniai sprendimai, nulemiantys visuomenės raidą;

8.2. „Visuomeniniai iššūkiai naujųjų technologijų amžiuje“ – už geriausią Baigiamąjį darbą,
tiriantį robotizacijos, skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto poveikį visuomenės ir jos institutų
vystymuisi;
8.3. „Inovacijos gyvenimui“ – už geriausią Baigiamąjį darbą, kuriame siūlomas technologinis
sprendimas visuomenės poreikiams tenkinti;
8.4. „Geriausias tarpdisciplininis darbas“ – už geriausią Baigiamąjį darbą, kuriame nagrinėjamos
aktualios sudėtinės problemos ir derinami skirtingų mokslų sričių tyrimo metodai.
9. Kandidatus Stipendijai siūlo patys studentai, taip pat „Tech Hub“ valdybos nariai, bei
Universiteto dėstytojai.
10. Kandidatai arba juos pasiūlę asmenys turi iki einamųjų studijų metų birželio 29 d. el. paštu
info@techhub.vu.lt pateikti:
10.1. Baigiamąjį darbą;
10.2. Baigiamojo darbo recenziją;
10.3. Baigiamojo darbo autoriaus vardą, pavardę, el. pašto adresą;
10.4. Baigiamojo darbo pavadinimą, gynimo datą, Nuostatų 8 punkto kategoriją, į kurią
pretenduojama, ir trumpas pagrindimas (iki 100 žodžių), kodėl siūlomą darbą verta pripažinti geriausiu.
11. Kandidatų į Stipendiją Konkurso eilės sudarymui „Tech Hub“ valdybos nutarimu sudaroma
vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš socialinių partnerių paskirtų atstovų (3 atstovai), „Tech Hub“
valdybos atstovų (3 atstovai) ir vieno Universiteto studentų atstovybės atstovo.
12. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
13. Komisija, gavusi Nuostatų 10 punkte numatytą informaciją, iki einamųjų metų liepos 31 d.
nustato kandidatų Stipendijai gauti Konkurso eilę pagal šiuos kriterijus:
13.1. Baigiamojo darbo tematikos aktualumas Nuostatų 8 punkte nurodytose srityse;
13.2. Baigiamojo darbo įvertinimas.
14. Komisijos sprendimas dėl kandidatų Stipendijai gauti Konkurso eilės priimamas paprasta
balsų dauguma. Komisija sudaro kandidatų Stipendijai gauti pirmų trijų vietų Konkurso eilę, kurioje
nurodo studentų (absolventų) vardus, pavardes ir Baigiamųjų darbų temas.
15. Stipendijos gavėjai kiekvienoje kategorijoje, taip pat antros ir trečios vietos nugalėtojai
skelbiami viešai „Tech Hub“ interneto svetainėje ir socialinio tinklo paskyroje.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama studentui (absolventui) Rektoriaus ar
jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą per du
mėnesius nuo vertinimo komisijos sprendimo priėmimo.
17. Stipendijos gavėjas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios
nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos.
18. Stipendijos gavėjams gali būti iškilmingai įteikiamos Stipendijos gavimą patvirtinančios
pažymos „Tech Hub“ apdovanojimų teikimo ceremonijos metu.
19. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi tik Stipendijos paskyrimo tikslais. Išmokėjus
Stipendiją, visi gauti Kandidatų asmens duomenys sunaikinami.
_______________________________

