
PATVIRTINTA 

Vilniaus universiteto Matematikos ir 

informatikos fakulteto tarybos 

2023 m. sausio        d. nutarimu Nr.   

 

„COHERENT SOLUTIONS“ VARDINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. „Coherent Solutions“ vardinių stipendijų skyrimo Vilniaus universiteto studentams 

nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja „Coherent Solutions“ vardinių stipendijų (toliau – 

Stipendija) skyrimo tvarką ir kandidatų Stipendijoms gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus. 

2. Stipendijas, atsižvelgiant į UAB „Coherent Solutions“ ir Vilniaus universiteto (toliau – 

Universitetas) bendradarbiavimą, steigia UAB „Coherent Solutions“ (toliau – Steigėjas). Jos 

mokamos iš Steigėjo lėšų, pervestų Universitetui į atsiskaitomąją sąskaitą kaip parama, pagal 

paramos sutartį (toliau – Paramos sutartis). 

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

4. Stipendijų tikslas – skatinti Universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto (toliau – 

Padalinys) studentus, studijuojančius Verslo duomenų analitikos ir Duomenų mokslo studijų 

programose, už geriausius pirmojo studijų semestro studijų rezultatus. 

5. Vienos stipendijos dydis – 1000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Iš viso skiriamos šešios 

stipendijos: trys Stipendijos skiriamos Padalinio studentams, studijuojantiems Verslo duomenų 

analitikos studijų programoje, ir trys Stipendijos skiriamos Padalinio studentams, studijuojantiems 

Duomenų mokslo studijų programoje (toliau – Studijų programos). Stipendija mokama kovo–birželio 

mėnesiais po 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) kiekvieną mėnesį.  

 

II SKYRIUS 

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR KANDIDATŲ STIPENDIJAI GAUTI ATRANKOS 

KRITERIJAI 

 

6. Informacija apie Stipendiją talpinama Universiteto interneto svetainėje ir (ar) Padalinio 

interneto svetainėje, taip pat Padalinio socialinio tinklo „Facebook“ paskyrose. Informacija taip pat 

gali būti viešinama Universiteto ir (ar) Padalinio informaciniuose leidiniuose.  

7. Pretenduoti į Stipendiją gali Studijų programų studentai, sėkmingai pabaigę pirmąjį studijų 

semestrą bei neturintys skolų ir (ar) akademinių skolų.  

8. Padalinys iki einamųjų metų kovo 1 d. Universiteto suteiktu elektroniniu paštu apie teisę 

kandidatuoti į Stipendiją informuoja po tris kiekvienos iš Studijų programų studentus, aukščiausiai 

esančius pažangumo eilėje, sudarytoje Universiteto nustatyta tvarka. 

9. Informuoti kandidatai iki einamųjų metų kovo 10 d. Padalinio Studijų skyriui turi pateikti 

elektroninį laisvos formos prašymą Universiteto Studijų informacinės sistemos (VUSIS) (is.vu.lt) 

eprašymų skiltyje „Laisvos formos prašymas“.  

10. Jeigu Kandidatas laiku nepateikia prašymo skirti Stipendiją, teisė į Stipendiją atitenka 

kitam aukščiausiai pažangumo eilėje esančiam studentui. Šie studentai kandidatuoti į stipendiją gali 

Nuostatų 8 ir 9 punktų nustatyta tvarka atitinkamai juos informuojant ne vėliau kaip iki kovo 15 d. ir 

prašymus pateikiant ne vėliau kaip iki kovo 25 d.  
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III SKYRIUS 

STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

11. Vadovaujantis Padalinio vadovo įsakymu, Stipendija skiriama Stipendijos gavėjui 

Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendijos gavėjo asmeninę banko 

sąskaitą. 

12. Universitetas informuoja Steigėją apie Stipendijos paskyrimą. 

13. Stipendija neišmokama arba jos mokėjimas yra nutraukiamas, jeigu Stipendijos gavėjas: 

nutraukia arba sustabdo studijas; išeina akademinių atostogų; yra pašalinamas iš Universiteto; 

studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose, už Universiteto teisės aktų 

pažeidimus. 

14. Bet kuriuo Nuostatų 13 punkte numatytu atveju Stipendijos skyrimas ar mokėjimas 

nutraukiamas Rektoriaus ar jo įgalioto prorektoriaus įsakymu Padalinio vadovo teikimu. 

15. Nutraukus Stipendijos mokėjimą, likusių neišmokėtų piniginių lėšų panaudojimo 

klausimas sprendžiamas Steigėjo ir Padalinio atskiru susitarimu. 

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

17. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokios Lietuvos 

Respublikos ar Universiteto teisės aktuose numatytos stipendijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos. 

________________________ 


