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PROFESORIAUS MYKOLO ROMERIO VARDINËS STIPENDIJOS SKYRIMO
NUOSTATAI
1. Profesoriaus Mykolo Romerio vardinės stipendijos (toliau – vardinės stipendijos)
skiriamos talentingiems, ypač pasižymėjusiems teisės, viešojo administravimo, ekonomikos ir
kitose studijose ir mokslinėje kūrybinėje veikloje pagrindinių ir antrosios studijų pakopos pilno
studijoms skiriamo laiko (dieninių) studijų studentams. Jas kasmet skiria Mykolo Romerio
universiteto Senatas.
2. Skiriamos iš viso dvi Profesoriaus Mykolo Romerio stipendijos: viena - pagrindinių,
kita – antrosios studijų pakopos studentams.
3. Vardinės stipendijos pagrindinių studijų studentams skiriamos pradedant penktuoju
studijų semestru, antrosios studijų pakopos studentams - pradedant antruoju studijų semestru.
Antrosios studijų pakopos studentui vardinė stipendija gali būti paskirta ir pradedant pirmuoju
studijų semestru, jeigu studentas gavo šią vardinę stipendiją studijuodamas baigiamajame
pagrindinių studijų semestre ir labai gerai baigė pagrindines studijas bei pasižymėjo mokslinėje
kūrybinėje veikloje. Pagrindinių studijų studentams skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (BSI)
dydžio per mėnesį vardinė stipendija, o antrosios studijų pakopos studentams - 6 BSI dydžio per
mėnesį vardinė stipendija.
4. Vardinės stipendijos skiriamos studentams vieniems kalendoriniams metams.
5. Pasiūlymus Mykolo Romerio universiteto Senatui dėl kandidatų vardinėms
stipendijoms gauti kasmet iki kovo 1 d. teikia fakulteto taryba, studentų atstovybė, vietinis ELSA
skyrius arba studentų mokslinė draugija.
6. Siūlant kandidatą vardinei stipendijai gauti, pateikiami šie dokumentai:
6.1. studento studijų ir mokslinės kūrybinės veiklos charakteristika, pasirašyta fakulteto
dekano. Prie šios charakteristikos turi būti pridėta pažyma apie studijų rezultatus ir paskelbtų
mokslo darbų tekstų kopijos. Šios kopijos turi būti patvirtintos fakulteto dekano;
6.2. mažiausiai dviejų profesorių ar docentų rekomendacijos vardinei stipendijai gauti;
6.3. kitos rekomendacijos, susijusios su studento studijomis ir moksline kūrybine veikla.
7. Vardinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu studentas sustabdė, nutraukė ar
baigė studijas Mykolo Romerio universitete, atsisakė (neteko) Lietuvos Respublikos pilietybės,
nutraukė mokslinę kūrybinę veiklą, jam buvo paskirta drausminė nuobauda.
8. Paskyrus profesoriaus Mykolo Romerio vardinę stipendiją, papildomai skatinamoji
stipendija už studijų rezultatus neskiriama.
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