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ISM FONDO SKATINAMŲJŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI
1. Bendrosios nuostatos
1.1 Viešosios įstaigos ISM Fondo (toliau – Fondas) studentų skatinamųjų stipendijų nuostatai reglamentuoja
skatinamųjų stipendijų ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (toliau – Universitetas) studentams
administravimo tvarką.
1.2 Fondas numato skirti skatinamąsias stipendijas jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų. Skatinamąją
stipendija siekiama sudaryti galimybę studijuoti Universitete nemokamai motyvuotiems jaunuoliams, kurie dėl
sunkių materialinių sąlygų negalėtų siekti mokslo Universitete.
2. Kas yra skatinamoji stipendija?
2.1 Skatinamoji stipendija skiriama jaunuoliams iš socialiai remtinų šeimų. Studijų kainos dydžio stipendija
skiriama visam studijų laikotarpiui. Skatinamosioms stipendijoms Fondas naudoja lėšas, kurias kaip paramą
skyrė Universiteto bendruomenės nariai: ISM absolventai, studentai, dėstytojai, darbuotojai ir partneriai.
3. Reikalavimai pretendentams į skatinamąją stipendiją
3.1 Asmenys, stojantys į pirmą kursą ir studijuosiantys visą bakalauro studijų programą.
3.2 Asmenys iš socialiai remtinų šeimų, t.y. gaunantys socialinę piniginę paramą arba pateikiantys
dokumentus apie šeimos sudėtį bei pajamas, neviršijančias 1 MMA šeimos nariui per mėnesį.
3.3 Paskutiniųjų 2 metų mokomųjų dalykų metinio įvertinimo vidurkis negali būti žemesnis nei 7.
3.4 Skiriant stipendiją atsižvelgiama į visuomeninę veiklą, laimėjimus individualiuose ar komandiniuose
sporto, meno, kultūros konkursuose bei čempionatuose nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
4. Kokius dokumentus pateikia pretendentai?
4.1 Gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos soc. paramos skyriaus pažymą apie gaunamą piniginę
soc. paramą arba pateikia šiuos dokumentus:
4.1.1 Pažymą apie šeimos sudėtį;
4.1.2 Pažymą apie tėvų (globėjų) gaunamas pajamas per mėnesį už trijų paskutinių mėnesių laikotarpį (jei
tėvai/globėjai dirba) arba pažymas apie nedarbą;
4.1.3 Vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1 MMA.
4.2 Motyvacinį laišką, kuriame atskleidžiama, kodėl pretendentas yra vertas/a studijuoti ISM ir kuo jo indėlis
bus svarbus studijų metu;
4.3 Pažymėjimą apie pažymius;
4.4 Diplomų kopijas, rekomendacijas ir kitus susijusius dokumentus.
5. Kada pateikiami dokumentai?
5.1 Dokumentai pateikiami išankstinio priėmimo metu.
6. Stipendijos skyrimas, pratęsimas ir nutraukimas
6.1 Išankstinio priėmimo komisija siūlo, kam skirti skatinamąją stipendiją.
6.2 Fondas informuoja pretendentą apie komisijos sprendimą skirti skatinamąją stipendiją.
6.3 Pasirašomas trišalis susitarimas tarp stipendijos gavėjo, Fondo ir Universiteto, pagal kurį stipendijos lėšos
naudojamos studijų mokesčiui padengti.
6.4 Skatinamoji stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui, tačiau kiekvieną semestrą ISM Fondui
pateikiamas prašymas dėl stipendijos pratęsimo. Prie prašymo pridedama gyvenamosios vietos savivaldybės
administracijos soc. paramos skyriaus pažyma apie gaunamą piniginę soc. paramą arba dokumentai apie
šeimos sudėtį bei pajamas ir universiteto pažyma apie praėjusio semestro pažymius.
6.5 Stipendijos skyrimas nutraukiamas:
6.5.1 Jei praėjusio semestro pažymių vidurkis žemesnis negu 7;
6.5.2 Jeigu pasikeičia šeimos socialinė padėtis, soc. paramos skyrius pateikia pažymą, kad piniginė socialinė
parama nebeskiriama arba pajamos vienam šeimos nariui viršija 1 MMA.
6.5.3 Jei studentas išbraukiamas iš Universiteto studentų sąrašų;
6.5.4 Studentui suteikus akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas.
6.6 Studentai, gaunantys skatinamąją stipendiją negali būti Fondo darbuotojai ar darbuotojų šeimos nariai.
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