
 
 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

KOMUNIKACIJOS FAKULTETO DEKANAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO 

DOKTORANTŪROS LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS TVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis  Vilniaus universiteto doktorantūros fondo panaudojimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. R-245 

„Vilniaus universiteto doktorantūros fondo panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“,: 

1. T v i r t i n u  Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doktorantūros 

lėšų panaudojimo tvarką (pridedama). 

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Vilniaus universiteto 

Komunikacijos fakulteto Mokslo reikalų prodekanui (ei).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorašas



PATVIRTINTA   

 Komunikacijos fakulteto dekano 

2022 m. sausio 5 d. įsakymu 

Nr. 160000-DV- 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO 

DOKTORANTŪROS LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA 

 

1. Vilniaus universiteto (toliau – VU) Komunikacijos fakulteto doktorantūros lėšų 

panaudojimo tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja VU doktorantūros fondo (toliau 

- Fondo) lėšų panaudojimą VU Komunikacijos fakultete. 

2. VU Komunikacijos fakultete studijuojantiems (čioms) doktorantams (ėms) 

kiekvienais studijų metais skiriama Fondo suma yra: 

2.1. nuolatinės studijų formos doktorantui (ei) skiriama 1500 eurų; 

2.2. ištęstinės studijų formos doktorantui (ei) skiriama 1000 eurų. 

3. Bendra per kalendorinius metus planuojama išleisti Fondo lėšų suma yra numatoma 

VU Komunikacijos fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatoje. 

4. Fondo lėšos gali būti naudojamos šioms veikloms: 

4.1. doktoranto (ės) studijų kitoje šalies ar užsienio institucijoje išlaidoms (t. y. 

doktorantūros moduliui ar jo daliai, kuris atitinka jo disertacijos temą, išklausyti) 

padengti;  

4.2. doktoranto (ės) stažuotės, kursų ar dalyvavimo vasaros / žiemos mokykloje, kurie 

skirti doktoranto (ės) kompetencijų rengiamos disertacijos tema ar bendrųjų gebėjimų 

tobulinimui, išlaidoms padengti;  

4.3. doktoranto (ės) kelionės ir su ja susijusioms išlaidoms, kai doktorantas (ė) vyksta 

dalinėms studijoms, į stažuotes, vasaros / žiemos mokyklas, mokslines konferencijas, 

simpoziumus ir pan., taip pat renginio registracijos mokesčiui sumokėti;  

4.4. išlaidoms, kurios patiriamos įsigyjant prekes (įskaitant ilgalaikį turtą), medžiagas 

ar paslaugas, reikalingas doktoranto (ės) moksliniams tyrimams disertacijos tema 

vykdyti, padengti;  

4.5. mokslinio straipsnio, kuriame apibendrinami doktoranto (ės) atlikti moksliniai 

tyrimai disertacijos tema, rengimo ir / ar spausdinimo išlaidoms padengti;  

4.6. doktoranto (ės) rengiamos disertacijos ar jos santraukos redagavimo, 

spausdinimo ar vertimo išlaidoms padengti. 

5. Fondo lėšos naudojamos, remiantis doktoranto (ės) individualia lėšų panaudojimo 

sąmata. 

6. Individuali doktoranto (ės) lėšų panaudojimo sąmata rengiama visam doktorantūros 

laikotarpiui ir, esant poreikiui, peržiūrima kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje. 

7. Doktorantas (ė) gali kaupti jam (jai) skirtas Fondo lėšas ir jas panaudoti kitais 

kalendoriniais metais (bet ne vėliau, kaip paskutiniais doktorantūros studijų metais). 

8. Doktorantas (ė) jam (jai) skirtas Fondo lėšas gali panaudoti ir avansu, jeigu tai 

suderinta su VU Komunikacijos fakulteto dekanu (e). 

9. Individualioje doktoranto (ės) lėšų panaudojimo sąmatoje ketvirtaisiais 

doktorantūros studijų metais būtina numatyti Fondo lėšų dalį panaudoti disertacijos 

rengimo ir spausdinimo išlaidoms apmokėti. 

10. Individuali doktoranto (ės) lėšų panaudojimo sąmata ir jos atnaujinimai suderinami 

su disertacijos moksliniu (e) vadovu (e) ir patvirtinami VU Komunikacijos fakulteto 

administracinio padalinio teisių neturinčiame organizaciniame darinyje (Katedroje, 

Centre) ne vėliau kaip iki kiekvienų metų vasario 1 d. 

11. Doktorantai (ės) Fondo lėšomis naudojasi ir atsiskaito už jas, remiantis  Vilniaus 

universitete ir VU Komunikacijos fakultete nustatytomis tvarkomis. 
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