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                ALGIMANTOS RAILAITĖS – PRANCKEVIČIENĖS VARDINĖS 

                                  STIPENDIJOS SKYRIMO NUOSTATAI 

 

                          I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Algimantos Railaitės – Pranckevičienės vardinės stipendijos skyrimo nuostatai reglamentuoja 

Algimantos Railaitės – Pranckevičienės stipendijos (toliau – Stipendija) skyrimo tvarką ir 

pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus. 

2. Stipendiją steigia Andrius Pranckevičius. Ji mokama iš lėšų, pervestų kaip parama Vilniaus 

universitetui (toliau – VU) pagal Paramos sutartį. Stipendija steigiama pagerbiant šviesų 

steigėjo mamos Algimantos Railaitės, 1968 – 1973 metais studijavusios Vilniaus valstybiniame 

universitete Filologijos fakultete anglų kalbą ir literatūrą, atminimą. Baigusi universitetą, ji 

dirbo Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje. Puikiai išmanydama anglų literatūrą, ji netilpo 

mokyklinio vadovėlio rėmuose ir dalį savo laiko skyrė literatūriniams vertimams. Todėl 

kandidatams, dalyvaujantiems konkurse, bus teikiamas literatūros kūrinio ištraukos vertimas į 

lietuvių kalbą. Stipendija skiriama studentui, kuris tęstų stipendijos teikėjo mamos Algimantos 

Railaitės – Pranckevičienės pradėtus darbus. 

3. Stipendijos tikslas – paskatinti pasiekusius aukštų akademinių rezultatų Filologijos fakulteto 

Anglų filologijos studentus iš nepasiturinčių šeimų.  

4. Stipendijos dydis – 160 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt eurų) per mėnesį.  

5. Stipendija skiriama dešimties mėnesių laikotarpiui vienam gabiam ir socialiai remtinam 

studentui arba studentei (toliau – Stipendininkui / stipendininkei). 

 

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI GAUTI 

ATRANKOS KRITERIJAI 

6. Kiekvienų mokslo metų rugsėjo pradžioje paskelbiamas konkursas Stipendijai gauti. 

Informacija skelbiama Filologijos fakulteto internetiniame puslapyje bei Anglų filologijos 

katedros skelbimų lentoje.  



7. Kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 – 30 dienomis (tiksli data nustatoma skelbime) 

organizuojamas kūrybinis konkursas, kurio metu pretendentai Stipendijai gauti verčia parinktą 

V. Šekspyro kūrinio dalį iš anglų į lietuvių kalbą. Užduočiai atlikti skiriama 1,5 – 2 valandos.  

8. Studentas, norintis dalyvauti konkurse, VU Filologijos fakulteto dekanatui turi pateikti: 

8.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

8.2.  pažymą apie pirmų dviejų sesijų svertinį vidurkį. 

9. Studentams, norintiems dalyvauti konkurse taip pat taikomi šie apribojimai: 

9.1. konkurse gali dalyvauti tik Filologijos fakulteto anglų filologijos bakalauro nuolatinių 

studijų programos II k. studentai; 

9.2. sesijų svertinis vidurkis kiekvieną ankstesnį semestrą turi būti ne mažesnis nei 9 balai; 

10. Kūrybinio konkurso užduotis sudaro, pateikia, vertina komisija, sudaryta iš trijų Filologijos 

fakulteto Anglų filologijos katedros dėstytojų (deleguotų Dekano) bei vieno Filologijos 

fakulteto studento, kuris yra Anglų filologijos Bakalauro programos komiteto narys. 

11. Komisija, įvertinusi studentų atitikimą konkurso reikalavimams bei atliktas užduotis, teikia 

Filologijos fakulteto tarybai patvirtinti Stipendininką.  

12. Komisijos nariams už darbą nėra papildomai atlyginama.  

 

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA 

13. Remiantis Filologijos fakulteto tarybos teikimu (posėdžio protokolu), Stipendija skiriama 

Rektoriaus įsakymu ir pervedama į Stipendininko banko sąskaitą.  

14. Stipendijos gavėjo pažymą parengia Filologijos fakulteto dekanatas, ir Stipendijos gavėjo 

pažyma įteikiama Stipendininkui Filologijos fakulteto Tarybos posėdyje ar kitame Filologijos 

fakulteto renginyje. 

15. Filologijos fakultetas informuoja Stipendijos steigėją apie paskirtas stipendijas. 

16. Stipendija neskiriama (arba jos mokėjimas nutraukiamas), jei Stipendininkas nutraukia, laikinai 

sustabdo studijas, pašalinamas iš aukštosios mokyklos ar jam suteikiamos akademinės 

atostogos. 

17. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas nutrūkus Paramos sutarčiai. 

18. Studentas, gavęs stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. 



 


