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LIUBOV DERCZANSKI HAMIED VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO VILNIAUS
UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Liubov Derczanski Hamied vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus universiteto studentams
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Liubov Derczanski Hamied vardinės stipendijos (toliau
– Stipendija) skyrimo tvarką ir pretendentų Stipendijai gauti (toliau – Kandidatai) atrankos kriterijus.
2. Stipendiją steigia Sara Ahmed. Ji mokama iš rėmėjo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
Azijos ir transkultūrinių studijų institutui (toliau – ATSI) paramos būdu perduotų lėšų.
3. Stipendijos tikslas – skatinti ATSI studentų akademinį mobilumą į Indiją, sudarant sąlygas
dalyvauti akademinių mainų, praktikos, mokslinių stažuočių programose.
II SKYRIUS
STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA
4. Stipendija skiriama rudens ir pavasario semestre ne daugiau nei dviem ATSI studentams (toliau –
Stipendininkai).
5. Stipendija yra vienkartinė, tam pačiam studentui Stipendija gali būti skiriama vieną kartą per jo
studijų laikotarpį.
6. Konkursas Stipendijai gauti skelbiamas kiekvieną semestrą iki semestro pabaigos. Informacija apie
konkursą skelbiama ATSI tinklalapyje.
7. Konkurse gali dalyvauti studentai, atitinkantys šiuos kriterijus:
7.1. pažangūs ATSI Azijos studijų (Pietų Azijos studijų) bakalauro studijų ir Šiuolaikinių Azijos
studijų magistro studijų programų studentai. Konkurse taip pat gali dalyvauti ir kitų ATSI vykdomų
studijų programų studentai, jeigu jų tyrimams ar studijų procesui reikalingas išvykimas į Indiją;
7.2. studentai, kurių paskutinių dviejų semestrų (1 kurso magistro studentų – paskutinio vieno
semestro) svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 7;
7.3. Stipendija gali būti suteikiama I pakopos studentams baigusiems ne mažiau nei 3 studijų
semestrus ir II pakopos studentams, baigusiems ne mažiau nei 1 studijų semestrą.
8. Studentas, norintis gauti Stipendiją, iki skelbime nurodytos datos ATSI administracijai pateikia:
8.1. prašymą skirti stipendiją, kuriame nurodoma prašoma skirti stipendijos suma;
8.2. tyrimo, kuriam atlikti reikalinga stipendija, projektą arba motyvacinį laišką (prašant stipendijos
dalinėms studijoms) (anglų kalba);
8.3. tyrimo vadovo iš ATSI arba priimančios institucijos rekomendaciją (anglų kalba);
8.4. priimančios institucijos dokumentą, patvirtinantį studento priėmimą (jeigu nėra galiojančios
Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) ir priimančios institucijos sutarties).
8.5. preliminarią išvykos finansinę sąmatą.
9. Pateiktoms kandidatūroms vertinti sudaroma 3 narių paraiškų vertinimo komisija (toliau –
Komisija): vieną narį deleguoja Vilniaus universiteto studentų atstovybė, du – ATSI.
10. Komisijos nariams už darbą vertinimo veikloje nėra papildomai atlyginama.
11. Gavusi Kandidatų prašymus ir kitus Nuostatų 8 punkte nurodytus dokumentus, Komisija ne
vėliau kaip per dvi savaites nuo paskutinės prašymų pateikimo dienos nustato Stipendininkus pagal
šiuos kriterijus:
11.1. projekto ar motyvacijos pagrįstumas;
11.2. dviejų paskutinių semestrų svertinis vidurkis.
12. Komisijos sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma ir yra įforminamas protokolu, kurį
pasirašo visi Stipendininkų atrankoje dalyvavę Komisijos nariai.
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III SKYRIUS
STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA
13. Vadovaujantis Komisijos teikimu, Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus ar jo įgalioto
prorektoriaus įsakymu ir yra pervedama į Stipendininko asmeninę banko sąskaitą.
14. Stipendija neskiriama, jeigu Stipendininkas:
14.1. nutraukia arba sustabdo studijas;
14.2. išeina akademinių atostogų;
14.3. yra pašalinamas iš Universiteto;
14.4. studentui paskirta nuobauda, numatyta Universiteto studijų nuostatuose už Universiteto teisės
aktų pažeidimus.
15. Jeigu Stipendininkas nepateikia įrodymo apie tikslingą Stipendijos panaudojimą (dalinių studijų
rezultatų išrašo (dalinių studijų atveju), oficialaus priimančios institucijos rašto (jeigu studentas
institucijoje atliko profesinę praktiką ar mokslinį tyrimą) ar tyrimo vadovo patvirtintos atlikto tyrimo
ataskaitos, jis privalo grąžinti suteiktą Stipendiją į ATSI nurodytą sąskaitą iki savo studijų
Universitete pabaigos.
16. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas,
numatytas nacionaliniuose ir (ar) Universiteto teisės aktuose.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Nuostatai įsigalioja patvirtinus juos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Nuostatai galioja iki Paramos sutarties galiojimo pabaigos.

