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BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos (toliau – Draugija) stipendijos
(toliau – Stipendija) nuostatai reglamentuoja šios Stipendijos skyrimo tikslus, tvarką,
taip pat asmens, gavusio Stipendiją (toliau - Stipendiatas), Draugijos ir Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto (toliau – Fakultetas) tarpusavio santykius, jų teises ir
pareigas, susijusias su stipendijos skyrimu ir mokėjimu bei atskaitomybe.
2. Draugija įsteigia Stipendiją, siekdama šių tikslų:
2.1. remti ir skatinti išskirtiniais pasiekimais moksle pasižymėjusius Fakulteto
jaunuosius mokslininkus;
2.2. prisidėti prie naujų teisės mokslo lyderių ugdymo Fakultete;
2.3. skatinti aukšto lygio mokslinius tyrimus, garsinančius Fakulteto ir Lietuvos teisės
mokslo vardą užsienyje.
STIPENDIJOS SKYRIMAS
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Stipendija skiriama kasmet mokslo metų rudens semestre ir yra skirta kitiems
kalendoriniams metams.
Pretenduoti gauti Stipendiją teisę turi pedagoginiame ar moksliniame darbe Fakultete
pagal darbo sutartį su Vilniaus universitetu dirbantis asmuo iki 35 metų amžiaus, kuris
turi socialinių mokslų teisės krypties daktaro mokslinį laipsnį.
Stipendija yra skiriama už išskirtinio lygio mokslinę publikaciją (straipsnį, kelis
straipsnius ar monografiją ar studiją) teisės krypties ar tarpdisciplininių teisės tyrimų
tema bet kuria kalba.
Stipendijai gauti teikiama publikacija turi būti paskelbta po daktaro mokslinio laipsnio
suteikimo. Ji turi būti paskelbta tais metais, kuriais ji teikiama, arba prieš tai einančiais
kalendoriniais metais.
Apie numatomą skirti Stipendiją Fakulteto darbuotojams praneša Fakulteto dekanas ir
viešai paskelbia Draugijos valdybos pirmininkas.
Asmenys, pretenduojantys gauti stipendiją, prašymą skirti stipendiją, motyvacinį laišką
ir mokslinę publikaciją (kopiją) turi pateikti skelbime nurodytais terminais Draugijos
valdybos pirmininkui arba Fakulteto dekanui. Šie gautus prašymus ir kitus dokumentus
perduoda Draugijos valdybai.
Stipendija skiriama Draugijos valdybos sprendimu. Valdybos posėdyje dalyvauja
Fakulteto dekano paskirti vienas ar keli Fakulteto mokslininkai, kurie įvertina pateiktas
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mokslines publikacijas ir teikia savo nuomonę. Vertinant mokslines publikacijas
kriterijais laikomi mokslinės publikacijos tarptautiškumas, naujumas, aktualumas,
sklaida ir kokybė. Draugijos valdyba taip pat gali priimti sprendimą neskirti stipendijos
tais metais.
Apie Stipendijos skyrimą konkrečiam asmeniui viešai informuoja Draugijos valdybos
pirmininkas ir Fakulteto dekanas.
Stipendijos sertifikatas Stipendiatui įteikiamas Viešame Draugijos tarybos posėdyje ar
kitame Draugijos renginyje, kuriame Stipendiatas perskaito viešą paskaitą mokslinės
publikacijos ar susijusia tema.
Tam pačiam asmeniui (-ims) nauja Stipendija gali būti skiriama ne anksčiau kaip
praėjus trejiems metams po Stipendijos gavimo.
Asmuo, gavęs Stipendiją, turi teisę vadintis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto
Alumni Draugijos išskirtinio jaunojo mokslininko stipendiatu ar Stipendijos gavėju.
Esant galimybėms ir poreikiui, Draugija gali skirti papildomą paramą mokslininkui.
Išimtiniais atvejais Stipendija lygiomis dalimis gali būti skiriama keliems vieną
mokslinę publikaciją paskelbusiems mokslininkams, jei visi bendraautoriai atitinka
nustatytus reikalavimus.
STIPENDIJOS MOKĖJIMAS

16. Stipendija yra vienkartinė.
17. Stipendijos suma yra 2 000 Eurų. Jei Stipendijos dydis kuriais nors metais yra kitoks,
sprendimą dėl dydžio priima Draugijos taryba iki skelbimo apie kitų metų stipendiją.
Draugijos valdybos sprendimu ir Tarybos pritarimu stipendijos dydis gali būti didesnis
šių nuostatų 15 punkte numatytu atveju.
18. Stipendijai mokėti skiriamos nuosavos Draugijos lėšos.
19. Stipendija išmokama per mėnesį nuo sprendimo paskirti Stipendiją priėmimo į
Stipendiato nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
STIPENDIATO ĮSIPAREIGOJIMAI
20. Draugijai įvykdžius įsipareigojimą išmokėti Stipendiją šių Nuostatų nustatyta tvarka,
Stipendiatas, be šių Nuostatų 11 punkte numatytos prievolės perskaityti paskaitą,
įsipareigoja:
20.1. tęsti aktyvią mokslinę ir pedagoginę veiklą Fakultete;
20.2. tapti SMD kuratoriumi ar tęsti SMD kuravimą;
20.3. bent dvejus metus dalyvauti SMD metinėje konferencijoje;
20.4. pagal galimybes dalyvauti Draugijos renginiuose;
20.5. pateikti kalendorinių metų, kuriems buvo gauta Stipendija, savo mokslinės ir
pedagoginės veiklos apžvalgą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Šie Nuostatai gali būti keičiami Draugijos ar Fakulteto iniciatyva, pritarus pakeitimams
Draugijos taryboje ar Fakulteto taryboje.
22. Ginčai, kylantys dėl šių nuostatų vykdymo ar netinkamo vykdymo, nagrinėjami
Draugijos taryboje. Jei Draugijos tarybos sprendimas netenkina kurio nors asmens, toks
ginčas nagrinėjamas įstatymų nustatyta tvarka.

