
PRIEDAS  

prie 2020 m. gruodžio 21 d.  

rektoriaus įsakymu Nr. SRD-20/21-155 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

LIŪTO IR FRANCOISE MARIE PUZYNA MOCKŪNŲ VARDINĖS STIPENDIJOS 

SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vytauto Didžiojo universitetas (toliau – Universitetas) vykdydamas Liūto Mockūno teisių 

perėmėjos Francoise Marie Puzyna-Mockūnas valią ir atsižvelgdamas į Liūto Mockūno indėlį į Universiteto 

akademinę bei aktyvią kūrybinę veiklą JAV lietuvių išeivijos tarpe, įvertindamas jo viso gyvenimo 

pastangas ryšiams su Lietuva stiprinti, steigia Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų vardinę 

stipendiją (toliau – L. ir F. Mockūnų stipendija). 

2. Šis aprašas (toliau – Aprašas) nustato L. ir F. Mockūnų stipendijos skyrimo sąlygas ir tvarką. 

3. L. ir F. Mockūnų stipendijos skyrimui ir koordinavimui Universiteto rektoriaus įsakymu yra 

sudaryta L. ir F. Mockūnų stipendijų globėjų taryba (toliau - globėjų taryba), kuri teikia rekomendacijas 

Universiteto rektoriui dėl sprendimo priėmimo skirti L. ir F. Mockūnų stipendiją.  

4. L. ir F. Mockūnų stipendiją administruoja Universiteto rektoriaus įgaliotas padalinys, 

vadovaudamasis šiuo Aprašu. 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMAS 

 

5. L. ir F. Mockūnų stipendija kasmet skiriama gerai besimokančiam ir akademinių įsiskolinimų 

neturinčiam nuolatinių ir (ar) ištęstinių studijų formos antros ir (ar) trečios studijų pakopos Universiteto 

socialinių ir humanitarinių mokslų studentui (toliau – studentas), kuris pasinaudodamas L. ir F. Mockūnų 

vardine stipendija gali vykti nuo 1 (vieno) iki 6 (šešių) mėnesių trukmės praktikai, mokslininkei stažuotei 

ar dalinėms studijoms Australijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje ar 

vienoje iš Pietų Amerikos šalių siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis, 

stiprinti ryšį su lietuvių diaspora ar tyrinėti jos veiklą. 

6. Vykdant Liūto Mockūno teisių perėmėjos Francoise Marie Puzyna-Mockūnas valią, pirmenybė 

yra teikiama studentams: 

6.1. turintiems aukštesnius akademinius rezultatus ir (ar) argumentuotą motyvaciją; 

6.2. socialiai remtiniems; 

6.3. vykstantiems 2 (dviejų) mėn. ir ilgesniam laikotarpiui; 

6.4. pirmą kartą vykstantiems studijuoti į užsienį. 

7. Konkursas L. ir F. stipendijai gauti, skelbiamas kiekvienų kalendorinių metų rugsėjo 30 d., L. 

Mockūno gimimo dieną (jeigu rugsėjo 30 d. yra nedarbo diena, tada pirmą darbo dieną po jos); laureatai 

paskelbiami ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų lapkričio 15 d. L. ir F. Mockūnų stipendiją įteikiant 

viešoje ceremonijoje kiekvienų einamųjų metų gruodžio mėn., apie tai viešai pranešant. 

8. L. ir F. Mockūnų stipendijos konkurse dalyvaujantys studentai turi pateikti: 

8.1. užpildytą paraiškos formą (priedas nr. 1), kurioje nurodoma informacija apie pareiškėją,  

pateikiama motyvacija L. ir F. Mockūnų stipendijai gauti, pristatomas preliminarus studijų, praktikos ar 

stažuotės įgyvendinimo planas.  

8.2. gyvenimo aprašymą (CV); 

8.3. mokslininko ar (ir) dėstytojo rekomendaciją; 



8.4. savo studijų programos vadovo arba katedros vedėjo, o paskutinių kursų studentai ir baigiamojo 

darbo vadovo, patvirtinimą, jog studentas gali išvykti; 

8.5. priimančios institucijos patvirtinimą, kad studentas gali atvykti (priedas nr. 2). 

9. L. ir F. Mockūnų stipendijos dydis yra 3000 (trys tūkstančiai) eurų, kuri skiriama studentui 

vykstančiam 2 (dviejų) mėn. ar ilgesniam laikotarpiui. Studentui, vykstančiam trumpesniam nei 2 (dviejų) 

mėn. laikotarpis skiriama pusė L. ir F. Mockūnų vardinės stipendijos dydžio, t.y. 1500 Eur.  

10. L. ir F. Mockūnų gali būti skiriama dviems studentams vykstantiems trumpesniam nei 2 (dviejų) 

mėn. laikotarpiui arba vienam studentui vykstančiam 2 (dviejų) mėn. ar ilgesniam laikotarpiui.  

11. L. ir F. Mockūnų stipendija išmokama dalimis šia tvarka: 

11.1. I dalis – 70 % L. ir F. Mockūnų stipendijos išmokama pasirašius finansinę studento ir 

Universiteto sutartį prieš studijų, mokslinės stažuotės ar praktikos mobilumo periodą; 

11.2. II dalis – 30 % L. ir F. Mockūnų stipendijos išmokama sėkmingai pabaigus studijų, mokslinės 

stažuotės ar praktikos mobilumo periodą ir pristačius šio Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus. 

12. L. ir F. stipendija turi būti išnaudota per vienerius metus nuo jos įteikimo. 

13. L. ir F. stipendija turi būti grąžinama Universitetui jei studentas nutraukia studijas, negrįžta arba 

neįvykdo kitų reikalavimų keliamų studijų, praktikos ar mokslinės stažuotės vietoje.  

14. Studentas gavęs L. ir F. Mockūnų stipendiją ir atlikęs, mokslinę stažuotę, praktiką ar įvykdęs 

studijų programą, per 1 (vieną) kalendorinį mėnesį nuo grįžimo į studijas Universitete turi pateikti 

Universiteto padaliniui, administruojančiam L. ir F. Mockūnų stipendiją šiuos dokumentus, kurių pagrindu 

išmokama likusi 30 % L. ir F. Mockūnų stipendijos dalis: 

14.1. Studijų mobilumo periodą pavirtinančio rašto (ang. k. Period Statement) ir akademinės 

pažymos (ang. k. Transcrip of Records) originalus, jei grįžtama po studijų mobilumo periodo; 

14.2. Studentas dalyvavęs praktikoje ir (ar) stažuotėje turi pristatyti organizacijos patvirtinimo (ang. 

k. confirmation of the host organization) originalą apie mobilumo periodą; 

14.3. kitus dokumentus, kurių gali pareikalauti Universiteto padalinys administruojantis L. ir F. 

Mockūnų stipendiją. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Studentas, gaunantis L. ir F. Mockūnų stipendiją, Lietuvos Respublikos įstatymų ir (ar) 

Universiteto vidaus teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pretenduoti bei gauti ir kitas stipendijas ar paramą. 

16. Universiteto rektorius, esant nenumatytiems atvejams, turi teisę taikyti šio aprašo išimtis.  

17. Šis aprašas, jo pakeitimai ir (ar) papildymai tvirtinami Universiteto rektoriaus įsakymu. 

---------------------------------------------- 

Šis aprašas yra suderintas su: 

Liūto Mockūno teisių perėmėja Francoise Marie Puzyna-Mockūnas 

 

Vytauto Didžiojo universiteto vardu rektorius prof. Juozas Augutis 

 



Vytauto Didžiojo universiteto vardinių Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų stipendijų 

skyrimo tvarkos aprašo 
1 priedas 

 

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  

LIŪTO IR FRANCOISE MARIE PUZYNA MOCKŪNŲ VARDINĖS STIPENDIJOS KONKURSO  

DALYVIO PARAIŠKA 

 

Informacija apie 

dalyvį 

Vardas, Pavardė  

Gimimo data  

Studijų pradžia (Priėmimo metai)  

Studijų pakopa  

Studijų forma  

Akademija / Fakultetas / Mokslo sritis  

Studijų programa / Mokslo kryptis  

Kursas / Studijų metai  

Disertacijos tema*  

Mokslinis vadovas (Konsultantas)  

El. paštas  

Mob. tel. nr.   

 Motyvacinis laiškas (iki 2000 ženklų) 

 

 Preliminarus studijų, praktikos ar stažuotės įgyvendinimo planas (iki 2000 ženklų) 

 

 

 

Studento vardas pavardė    Parašas 

SUDERINTA:  

 

Studijų programos vadovas arba katedros vedėjas Parašas 

 

 

Darbo vadovas      Parašas  

 
 Pildo tik trečios studijų pakopos studentai (doktorantai) 



Vytauto Didžiojo universiteto Liūto ir Francoise Marie Puzyna Mockūnų vardinių stipendijų 

skyrimo tvarkos aprašo 
2 Priedas 

Important! Should be printed on the host institution letterhead (this note should be deleted before printing). 

 
Organization         Date No. 

Adress 

Ph.:  

Fax.:  

CONFIRMATION OF THE HOST ORGANIZATION 

 

 

To whom it may concern: 

 

 

 Hereby we confirm that Name Surname from the Department/office, Vytautas Magnus University, was 

taking part of the purpose of visit (training/doing research/etc.) at XXXX organization/community/etc. from XX to 

XX of Month, XXXX academic year. 

 

 

 

 

Position    Signature, stamp                   Name Surname 

 

 


