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VANDOS IR VYTAUTO ŠLIŪPŲ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Vandos ir Vytauto Šliūpų 

vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijai gauti (toliau – 

Kandidatai) atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją, atsižvelgiant į Vandos ir Vytauto Šliūpų testamento 6.2 (g) punktą (2017 m. 

lapkričio 22 d. Vytauto J. Sliupo ir Vandos L. Sliupas testamento vykdytojo Kestucio Sliupas 

pateiktais dokumentais (NOTIFICATION BY TRUSTEE UNDER PROBATE CODE/SECTION 

16061.7, November 22, 2017, atstovaujama Janet Fogarty & Associates 101 Broadway, Ste 200 

Millbrae, CA 94030)), Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Šiaulių akademijai (buvęs Šiaulių 

universitetas) įsteigė Vanda ir Vytautas Šliūpai (toliau – Steigėjas). Ji mokama iš Steigėjo lėšų, 

pervestų Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal minėtą testamentą. 

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

4. Stipendijos tikslas – skatinti Universiteto Šiaulių akademijos (toliau – Padalinys) studentus 

einamaisiais studijų metais parengusius ir apgynusius socialinių ir humanitarinių mokslų srities 

bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus lietuvių kalba. Stipendija skiriama  įvertinus 

reikšmingiausius darbus, susijusius su dr. Jono Šliūpo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, 

visuomeninės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais bei biografiniais 

faktais, atspindinčiais ryšį su Lietuva ir Šiaulių kraštu. 

5. Stipendija yra vienkartinė, jos dydis – iki 700 eurų (septyni šimtai eurų). Stipendija 

mokama kiekvienų studijų metų birželio mėnesį.  

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Konkursas Stipendijai gauti (toliau – Konkursas) skelbiamas kasmet, dr. Jono Šliūpo 

gimimo dieną, kovo 7 d. Informacija apie Konkursą ir kita aktuali informacija apie Stipendiją 

talpinama Universiteto interneto svetainėje ir Padalinio interneto svetainėje, taip pat Universiteto ir 

Padalinio socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose.  

7. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus : 

7.1. pažangūs socialinių ir humanitarinių mokslų srities bakalauro ir magistro baigiamųjų 

kursų studijų studentai; 

7.2. už bakalauro ar magistro darbą gavę įvertinimą „puikiai“ arba „labai gerai“; 

7.3. baigiamieji darbai turi būti susiję su dr. Jono Šliūpo iškeltais esminiais kultūros, istorijos, 

visuomeninės plėtros, tikėjimo išpažinimo klausimais, mažai žinomais istoriniais ir (ar) biografiniais 

faktais, atspindinčiais ryšį su Lietuva ir Šiaulių kraštu. 

8. Kandidatai, pretenduojantys gauti Stipendiją, Padaliniui iki einamųjų studijų metų gegužės 

15 d. Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS) pateikia užpildytą 

laisvos formos prašymą skirti Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinę stipendiją, bei dokumentus, 

įrodančius jo atitiktį Stipendijos gavėjui keliamiems reikalavimams:  
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8.1. bakalauro ir (ar) magistro rašto darbo kopiją;  

8.2. baigiamojo darbo vadovo rekomendaciją / atsiliepimą apie darbą. 

9. Kandidatą (-us) Stipendijai gauti gali siūlyti ir kiti Padalinio bendruomenės nariai, gavę 

Kandidato (-ų) sutikimą. Tokiu atveju prašymas pateikiamas Komisijos pirmininkui ir pridedami 

Nuostatų 8.1 ir 8.2 papunkčiuose išvardinti dokumentai. 

10. Stipendijai skirti Padalinio vadovo įsakymu sudaroma vertinimo komisija (toliau – 

Komisija). Komisiją sudaro penki nariai iš: Padalinio direktoriaus pavaduotojo studijoms, Padalinio 

socialinių mokslų atstovo, Padalinio humanitarinių mokslų atstovo, Padalinio Studijų skyriaus 

atstovo ir Universiteto studentų atstovybės atstovo.  

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

12. Komisija, gavusi Kandidatų paraiškas, iki einamųjų studijų metų birželio 10 d. nustato 

siūlomus Stipendijų gavėjus gauti Stipendiją pagal šiuos: 

12.1. darbo originalumas (30 %); darbo aktualumas, reikšmė, aprašyta ne technine kalba (40 

%); darbo kokybė ir baigtumas (30 %);  

12.2. pagal Kandidatų studijų svertinį vidurkį ir pasiekimus mokslinėje veikloje; 

12.3. esant keliems Kandidatams, Stipendija skiriama tam studentui, kurio baigiamasis darbas 

labiausiai atitinka Nuostatų 7.3 papunktyje įvardintą kriterijų. 

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 studentui Rektoriaus ar jo įgalioto 

prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko sąskaitą. 

15. Universitetas informuoja Steigėjo atstovą (Vandos ir Vytautų Šliūpų sūnus Kęstutis 

Šliūpas, el. paštas: sliupke1@gmail.com) apie Stipendijos paskyrimą, nurodydamas Stipendijos 

laimėtoją, išrinktą pagal Komisijos protokolą. 

16. Stipendijos gavėjui diplomų įteikimo metu iškilmingai įteikiama Stipendijos gavimą 

patvirtinanti pažyma, kurią rengia Padalinio Studijų skyrius. 

17. Tas pats studentas už tuos pačius pasiekimus gali gauti Stipendiją tik vieną kartą. 

18. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios 

nacionaliniuose ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Nuostatai galioja iki Vandos ir Vytauto Šliūpų vardinėms stipendijoms skitų lėšų 

testamento pagrindu pabaigos.  

 

___________________________ 
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