
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto ISM Magistrų klubo vardinės stipendijos nuostatai 

2020 m, Vilnius 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. ISM Magistrų klubas, siekdamas skatinti pažangius ir visuomeniškai aktyvius studentus, įsteigė 
„ISM magistrų kubo“ vardinę stipendiją; 

2. Įsteigta viena stipendija, kuri skiriama kasmet ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bakalauro 
studijų studentui; 

3. Stipendija skiriama vieną kartą metuose; 

4. „ISM Magistrų kubo“ vardinės stipendijos dydis –  1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų 00 ct); 

5. Vardinės stipendijos skiriamos konkurso tvarka. Stipendijų gavėjus nustato ISM Magistrų klubo 
kolegijos suformuota komisija. Kolegija gali nuspręsti atskirais metais neskirti stipendijos; 

6. Stipendijos mokamos iš ISM Magistrų klubo lėšų, kaip parama pervesdama ISM fondui. Stipendiją 
išmoka ISM fondas lygiomis dalimis per du kartus – rugsėjo mėnesį ir sausio mėnesį. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA 

7. Stipendijos bakalauro studijų studentams skiriamos nuo trečiojo kurso, paraiškas stipendijai gauti 
gali teikti antro kurso studentai; 

8. ISM Magistrų klubo kolegija stipendijas steigia kiekvienais metais. Paraiškos stipendijai gauti 
teikiamos ir stipendijos kandidatas atrenkamas pavasario semestro metu, pati stipendiją išmokama 
prasidėjus rudens semestrui; 

9. „ISM Magistrų kubo“ vardinė stipendija tam pačiam studentui gali būti skiriama tik vieną kartą; 

10. Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti studentai, kurių paskutinių dviejų semestrų studijų 
pažymių vidurkis buvo ne mažesnis kaip 8,0 balo; 

11. Stipendijos skiriamos atsižvelgiant į studento studijų sėkmę, pasiekimus tyrimo ir praktikos 
srityje, aktyvią visuomeninę veiklą bei dalyvavimą konkursuose ir renginiuose garsinant ISM vadybos 
ir ekonomikos universiteto vardą; 

12. Kandidatus stipendijai gauti gali siūlyti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bakalauro 
studijų dekanatas, studentų atstovybe bei bakalauro studijų studentai iki nustatyto termino 
pabaigos; 

13. ISM Fondas bendradarbiavimo su ISM Magistrų klubu pagrindais organizuoja konkurso 
paskelbimą vardinei stipendijai gauti, apie tai informuodamas studentus bendrosiomis ISM vadybos 
ir ekonomikos universitete naudojamomis komunikacinėmis priemonėmis; 



14. Paraiškų surinkimą organizuoja ISM Fondas. Surinktos paraiškos pateikiamos ISM Magistrų 
klubui; 

15. Paraiškos stipendijai gauti pateikiamos pagal ISM Magistrų klubo patvirtintą paraiškos formą 
(Priedas Nr. 1) pridedant rekomendacijas. Kandidatas savo nuožiūra gali rinktis prisistatymo formą; 

16. Stipendijos mokėjimas gali būti nutraukiamas, jeigu ISM Fondas, ISM Magistrų klubo kolegijai 
pateikia duomenis apie tai, kad studentas nutraukė mokslinę veiklą ISM vadybos ir ekonomikos 
universitete, pradėjo blogai mokytis ar pažeidė drausmę; 

17. Nutraukta vardinė stipendija kitam studentui neskiriama, likusios neišmokėtos lėšos skiriamos 
ISM Fondui; 

 

III. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

Nr.  Vertinimo kriterijai Maksimali 
kriterijaus reikšmė 

Lyginamasis svoris 
kandidato vertinime 

1 Pažangumas 10  20 % 
2 Dalyvavimas studentų visuomeninėse  

organizacijose 
10 10 % 

3 Dalyvavimas ISM renginiuose/ 
bendruomeniniuose iniciatyvose 
(renginių organizavime/ pagalbą renginių 
metų ir kt. veiklos susietos su ISM 
bendruomenė) 

10 15 % 

4 Narystė ISM veikiančiuose klubuose (ISM 
SA, Rinkodaros grupė, ISM Choras, 
Investuotojų ir debatų klubas) 

10  15 % 

5 Rekomendacijos ISM dėstytojų, 
dekanato, administracijos 

10 15 % 

6 Motyvacija ir motyvacinis pokalbis 10 25 % 
 

18. ISM Magistrų klubo kolegija, gavusi informaciją apie kandidatus, organizuoja komisiją, kurios 
nariu gali būti bet kuris pageidaujantis ISM Magistrų klubo narys; 

19. Komisijos metu kiekvienas komisijos narys užpildo individualų vertinimo lapą. Kandidatas 
vertinamas vadovaujantis vertinimo kriterijais, komisijos vertinimo anketomis ir motyvacinio 
pokalbio rezultatais. Pagal užpildytus individualius vertinimo lapus paskaičiuojamas kandidato 
lyginamasis balas, kandidatas gavęs  didesnį balą gauna ISM Magistrų klubo stipendija; 

20. Vardinių stipendijų gavėjams ISM Magistrų klubas išduoda liudijimus. 

 


