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VILNIAUS UNIVERSITETO DOKTORANTŪROS FONDO PANAUDOJIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus universiteto doktorantūros fondo panaudojimo Vilniaus universiteto Teisės fakultete 

(toliau – Teisės fakultetas) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) detalizuoja Vilniaus universiteto 

doktorantūros fondo (toliau – Fondas) lėšų panaudojimo Teisės fakultete tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto senato 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 

S-2017-10-3 patvirtintu Vilniaus universiteto doktorantūros reglamentu (su pakeitimais) ir Vil-

niaus universiteto rektoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. R-245 patvirtintu Vilniaus uni-

versiteto doktorantūros fondo panaudojimo tvarkos aprašu. 

 

II SKYRIUS 

FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO GALIMYBĖS 
 

3. Kiekvienam  Teisės  fakulteto  doktorantui iš Fondo lėšų vieneriems studijų metams skiriama  

tokia išlaidų suma: 

3.1. nuolatinės studijų formos doktorantui (kai studijos trunka ketverius metus) - 800 eurų; 

3.2. ištęstinės studijų formos doktorantui (kai studijos trunka šešerius metus) - 540 eurų.  

4. Šio aprašo 3 punkte nustatyta išmokos suma kitiems metams gali būti keičiama kitu dydžiu, kuris 

patvirtinamas Doktorantūros komiteto sprendimu iki lapkričio 1 d. 

5. Fondo lėšų išmokos  gali būti naudojamos tokioms doktoranto išlaidoms padengti:  

5.1. studijoms kitoje šalies ar užsienio institucijoje, t. y. doktorantūros dalykui /moduliui ar jo 

daliai, atitinkančiai  disertacijos temą, išklausyti;  

5.2. stažuotėms, kursams ar dalyvavimui vasaros / žiemos mokykloje tobulinant kompetencijas 

bei gebėjimus  rengiamos disertacijos tema;  

5.3. stažuotėms, kursams ar dalyvavimui vasaros / žiemos mokykloje, tobulinant bendruosius 

gebėjimus, skiriant ne  daugiau kaip 10 proc. visų  studijų  metų Fondo sumos;  

5.4. kelionėms bei su jomis susijusioms išlaidoms, o taip pat registracijos mokesčiui, jeigu toks 

numatytas, kai doktorantas vyksta į: 

5.4.1. mokslinius renginius pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus;  

5.4.2. Tarptautinio teisės doktorantūros tinklo ar jo narių mokslinius renginius; 

5.4.3. su disertacijos tema susijusius mokslinius renginius, vasaros / žiemos mokyklas, simpozi-

umus ir pan., skiriant   ne daugiau kaip 20 proc. visų studijų metų Fondo sumos; 

5.4.4. stažuotėms, išvykoms į kitas šalies ar užsienio institucijas medžiagai disertacijos tema 

rinkti ar dalinėms studijoms;  
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5.5. Vilniaus universiteto įsigyjamam ir doktorantui reikalingam ilgalaikiui turtui, tiesiogiai 

susijusiam su disertacijos rengimu (kompiuterinė technika, programinė įranga, licencijos, 

knygos ir pan.) vertės kompensavimui suma ne didesne kaip 25 proc. visų studijų metų Fondo 

sumos. Ši suma gali būti panaudojama avansu per vienerius metus, tačiau ne didesne kaip 

vienerių metų suma, nurodyta Aprašo 3 punkte; 

5.6. trumpalaikio turto ir atsargų (prekės, kainuojančios mažiau nei 500 Eur  ar tarnaujančios 

trumpiau nei vienerius metus, pvz. kanceliarinės prekės, spausdintuvo kasetės) vertės 

kompensavimui, išmokant ne daugiau kaip 2 proc. visų studijų metų Fondo sumos, jeigu 

Fakultetas negali suteikti šio Turto ir atsargų, įsigytų bendra tvarka; 

5.7. tiesiogiai su disertacijos rengimu susijusių paslaugų įsigijimui (prenumerata, sociologinių ty-

rimų paslaugos ir pan.) kompensuoti,  išmokant  ne daugiau kaip 25 proc. visų studijų metų 

Fondo sumos. Ši suma gali būti panaudojama avansu per vienerius metus, tačiau ne didesnė 

kaip vienerių metų suma, nurodyta Aprašo 3 punkte;  

5.8. mokslinio straipsnio, kuriame apibendrinami doktoranto atlikti moksliniai tyrimai disertaci-

jos tema, rengimo, redagavimo ir / ar spausdinimo tarptautiniame leidinyje (kurio daugiau 

nei pusė redakcinės kolegijos narių yra ne tos šalies, kurioje leidžiamas leidinys, atstovai) 

kita nei lietuvių kalba darbams.  Šiems darbams skiriama suma turi sudaryti ne daugiau  kaip 

25 proc. visų studijų metų Fondo sumos. Ši suma gali būti panaudojama avansu per vienerius 

metus, tačiau ne didesnė kaip vienerių metų suma, nurodyta Aprašo 3 punkte;  

5.9. rengiamos disertacijos ar jos santraukos redagavimo, spausdinimo ar vertimo darbams.  

 

                                                          III SKYRIUS 

FONDO LĖŠŲ SKYRIMAS IR PANAUDOJIMAS 
 

6. Fondo lėšos skiriamos:  

6.1. doktorantams, kuriems nėra suteiktos akademinės atostogos; 

6.2. doktorantams, kurie yra atestuoti už praėjusius doktorantūros studijų metus (jų atestacija už 

praėjusius doktorantūros studijų metus nėra atidėta); 

6.3.  pirmųjų doktorantūros studijų metų doktorantams. 

7. Doktorantas, siekiantis panaudoti Fondo lėšas pagal 5.4.1, 5.4.2 ir 5.4.4 papunkčiuose nurodytus 

atvejus, turi Vilniaus universiteto nustatyta bendra tvarka pateikti išvykos prašymą, kurį vizuoja 

doktoranto vadovas ir Teisės fakulteto dekanas.  

8. Doktorantas, siekiantis panaudoti Fondo lėšas, turi pateikti Teisės fakulteto dekano įsakymu pat-

virtintos formos prašymą Teisės krypties doktorantūros komiteto pirmininkui, kurį: 

8.1.  jeigu lėšos panaudojamos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.3, 5.5, 5.7 ir 5.8  punktuose nurodytais atvejais, 

turi vizuoti doktoranto vadovas bei Teisės fakulteto Finansų ir ūkio skyriaus administravimo 

vadovas; 

8.2. jeigu lėšos panaudojamos 5.6 ir 5.9 punktuose nurodytais atvejais, turi vizuoti doktoranto 

vadovas, Teisės fakulteto Finansų ir ūkio skyriaus administravimo vadovas bei doktorantūros 

studijas Teisės fakultete administruojantis asmuo. 

9. Doktorantas, pagal 8 punktą pateikęs Teisės krypties doktorantūros komiteto pirmininkui 

prašymą ir gavęs jo patvirtinimą, vėliau turi pateikti reikiamus dokumentus pagal Vilniaus uni-

versiteto nustatytą bendrą tvarką (prašymą dėl išvykos, informaciją viešajam pirkimui ir pan.). 

10. Pirmųjų doktorantūros studijų metų doktorantas gali naudoti Fondo lėšas tik patvirtinus jo 

Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo planą.  

11. Jei šiame Apraše nenumatyta kitaip, doktorantas gali kaupti jam skirtas Fondo lėšas ir jas panau-

doti kitais metais, bet ne vėliau, kaip paskutiniaisiais doktorantūros studijų metais. 

12. Esant pagrįstoms išimtinėms aplinkybėms, doktorantas gali prašyti panaudoti Fondo lėšas 

avansu, motyvuodamas tokį būtinumą 8 punkte nurodytame dokumente. 
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13. Už bendrą Fondo lėšų panaudojimą, pagal 5 punkte nustatytas Fondo lėšų panaudojimo ribas, 

atsakingas doktorantas, o kontrolę atlieka Teisės fakulteto Finansų ir ūkio skyriaus administra-

vimo vadovas.  

14. Šio Aprašo 5 punkte nustatytos Fondo lėšų panaudojimo ribos atskirais atvejais, esant išimtinėms 

pagrįstoms aplinkybėms, gali būti nežymiai (iki 5 proc.) koreguojamos,  atsižvelgiant į faktinę 

situaciją ir pateikiant Teisės fakulteto dekano įsakymu patvirtintos formos Fondo lėšų panau-

dojimo ataskaitą.  

15. Kiekvienų doktorantūros studijų metų pabaigoje doktorantui atsiskaitant už Doktorantūros 

studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo plano vykdymą, Doktorantūros studijų ataskai-

toje yra pateikiama informacija apie Fondo lėšų panaudojimą. 

16. Pasibaigus doktorantūros studijoms, bet kuriuo pagrindu Fondo lėšomis įgytas ilgalaikis turtas 

turi būti grąžintas Vilniaus universitetui ne vėliau kaip per savaitę nuo studijų pabaigos.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Doktorantas, panaudojęs Fondo lėšas 4 punkte numatytais atvejais, turi teisę gauti papildomą 

finansavimą susijusioms išlaidoms iš kitų Teisės fakulteto lėšų ar kitų Vilniaus universiteto 

šaltinių. 

18. Doktorantas Fondo lėšomis naudojasi ir už jas atsiskaito pagal  Vilniaus universitete ir Teisės 

fakultete nustatytas tvarkas (visi pirkimai atliekami pagal  Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavi-

mus, grįžus iš išvykos dokumentai, patvirtinantys patirtas išlaidas, pateikiami per penkias darbo 

dienas ir pan.)  

19. Aprašas įsigalioja jį patvirtinus Dekano įsakymu. Aprašas keičiamas, pripažįstamas netekusiu 

galios Dekano įsakymu, apsvarsčius prieš tai Doktorantūros komitete. 

 

                                                       _________________________________ 


