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Senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (TAR, 2016, Nr. 

20555) 82 straipsniu, n u t a r i a  Klaipėdos universiteto studentų stipendijų nuostatų, patvirtintų 

Senato 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 11-33, pakeisti 22, 23, 24 straipsnius ir juos išdėstyti 

nauja redakcija šia tvarka:  

22. Senato stipendija kiekvieną semestrą gali būti skiriama:  

22.1. pirmosios pakopos vienam matematikos (A), informatikos (B), fizinių (C), gyvybės (D), 

inžinerijos (E), technologijų (F) ir sveikatos (G) mokslų studijų krypčių grupių studentui ir 

vienam socialinių (J), verslo ir viešosios vadybos (L), ugdymo (M), humanitarinių (N) ir 

sporto (R) mokslų studijų krypčių grupių studentui, kurių studijų rezultatai buvo puikūs ir 

labai geri ne mažiau kaip keturis semestrus, kurie dalyvavo Universiteto mokslinėje, 

meninėje, sportinėje ir / ar visuomeninėje veikloje;  

22.2. antrosios pakopos 2–4 semestro vienam matematikos (A), informatikos (B), fizinių (C), 

gyvybės (D), inžinerijos (E), technologijų (F) ir sveikatos (G) mokslų studijų krypčių grupių 

studentui ir vienam socialinių (J), verslo ir viešosios vadybos (L), ugdymo (M), 

humanitarinių (N) ir sporto (R) mokslų studijų krypčių grupių studentui, kurie įstojo aukštu 

konkursiniu balu, pasiekė puikių ir labai gerų studijų rezultatų, kurie dalyvavo Universiteto 

mokslinėje, meninėje, sportinėje ir / ar visuomeninėje veikloje.  

23. Senato stipendiją skiria Senatas. Pretendentų atranka vykdoma fakultetuose / institutuose 

dekano / direktoriaus ir studentų atstovybės bendru sutarimu. Kandidatus Senato stipendijoms gauti 

Akademinių reikalų skyriui teikia fakultetų dekanai / institutų direktoriai per kiekvieno naujo 

semestro pirmąsias dvi savaites. Teikime nurodomi studento pasiekti studijų rezultatai (svertinis 

studijų rezultatų vidurkis, stojimo į antrąją studijų pakopą balas), mokslinės, meninės, sportinės ir/ar 

Universiteto visuomeninės veiklos pagrindimas. Kandidatus Senato stipendijoms gauti 

dekanų / direktorių teikimu siūlo Rektorius.  

24. Fakulteto / instituto tarybos stipendija skiriama studentams, kurių studijų rezultatai buvo 

puikūs ir labai geri ne mažiau kaip tris semestrus, dalyvavo studentų mokslinėje, meninėje, sportinėje 

ir/ar Universiteto visuomeninėje veikloje. Stipendijų skaičių tvirtina ir jas skiria fakulteto / instituto 

taryba. Kandidatus stipendijoms siūlo dekanas / direktorius pritarus katedrų vedėjams.  
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