
 „TOPO CENTRAS“ VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO  

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO EKONOMIKOS IR VADYBOS 

FAKULTETO STUDENTAMS 

NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Nuostatai reglamentuoja „Topo centras“ vardinės stipendijos (toliau – Stipendija) 

skyrimo tvarką, pretendentų Stipendijai gauti atrankos kriterijus ir Stipendijos mokėjimo tvarką. 

2. Stipendija steigiama UAB „Delta Investment“, valdančios “Topo centras“, savininko 

Aurelijaus Rusteikos sprendimu. 

3. Stipendijos tikslas – skatinti ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir 

finansų studijų programos pirmosios studijų pakopos studijų iniciatyvius, motyvuotus, aktyvius 

ir gerai besimokančius studentus.  

4. Stipendija skiriama vienam studentui vieneriems studijų metams (dešimčiai mėnesių).   

5. Vieneriems studijų metams skiriamos stipendijos dydis 1 (vienam) studentui yra 1200 

Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų) ir išmokama rugsėjo – birželio mėnesiais (po 120 

Eur/mėn.).  

6. Stipendijos skyrimas iš studento neatima teisės pretenduoti į skatinamąją, socialinę 

stipendijas ar kitas savivaldybės bei valstybės transferines išmokas.   

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA IR PRETENDENTŲ STIPENDIJAI 

GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI 

7. Pretenduoti į Stipendiją gali Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų 

studijų programos pirmosios studijų pakopos studijų studentai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

 studentas pasižymi loginiu mąstymu, atsakingumu, kruopštumu, sąžiningumu, žino 

finansinės ir valdymo apskaitos bei įmonių finansų valdymo principus; 

 paskutinių dviejų semestrų mokymosi galutinių rezultatų svertinis vidurkis buvo ne 

mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai;  

 nėra turėjęs akademinių skolų. 

8. Pageidautina, kad pretenduojantis gauti stipendiją studentas turėtų pasiekimų 

mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje. 

9. Pretendentų Stipendijai gauti kandidatūras gali teikti UAB „Delta Investment“, 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanatas, studentų atstovybė, grupių kuratoriai, dėstytojai, 

patys kandidatai, pateikiant šiuos dokumentus: 

 prašymą skirti stipendiją; 

 motyvacinį laišką; 

 pasiekimus mokslinėje ir (ar) visuomeninėje veikloje įrodančius dokumentus; 

 duomenis apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi galutinius rezultatus.   

10. Pretendentų kandidatūras svarsto Stipendijos steigėjas kartu su EVF stipendijų 

skyrimo komisija. 

11. Stipendiją skiria (arba jos mokėjimą nutraukia) EVF stipendijų skyrimo komisija, 

dalyvaujant UAB „Delta Investment“  atstovui.  

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO TVARKA 

11. Stipendija mokama iš UAB „Delta Investment“ lėšų, pervedamų į Aleksandro 

Stulginskio universiteto atsiskaitomąją sąskaitą.  

12. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu: 

 studentas sustabdo, nutraukia studijas ar išeina akademinių atostogų; 

 studentui paskiriama drausminė nuobauda; 

 atsiranda (paaiškėja) aplinkybių, dėl kurių studentui Stipendija negalėjo būti skirta; 

 po pirmojo studijų semestro studentas, kuriam skiriama stipendija, turi akademinių 

įsiskolinimų ir jo semestro mokymosi rezultatų vidurkis yra mažiau kaip 8 balai. 
13. Nutraukus stipendijos mokėjimą, likusi stipendijos dalis tiems studijų metams 

skiriama studentui, kuris svarstant stipendijos skyrimą buvo antras patvirtintų pretendentų sąraše. 

________________________ 


