
 

PAVYZDINIS VYKDOMOS MOKSLINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

(nurodomos tik po paskutinio stipendijos skyrimo vykdytos veiklos ir jų rezultatai) 

 

Vardas, pavardė Vardas, Pavardė 

Padalinys (fakultetas), 

kuriame studijuojate 

Fakulteto/Instituto pavadinimas 

Organizacijos (fakulteto, 

instituto, centro, sporto 

komandos, meno 

kolektyvo, studentų 

atstovybės ar kt.), kurios 

veikloje dalyvaujate, 

pavadinimas 

Instituto, centro, katedros pavadinimas 

Turimos atsakomybės, 

užimamos pareigos, kt. 
(Nurodyti laikotarpį) 

Praktikantas/laborantas/asistentas/tyrimų grupės narys/jaunesnysis mokslo 

darbuotojas  

Vykdomos veiklos 
(Nurodyti laikotarpį) 

1. Atlieku tyrimą ________ tema; 

2. Nuo 2017 m. gegužės dalyvauju ______ projekte, kurio tikslas ______; 

3. Nuo 2017 m. rugsėjo priklausau ______ tyrimų grupei, su kuria atliekame 

______ tyrimą; 

4.  

Veiklos rezultatai 
(publikacijos, konferencijų 

pranešimai, varžybų 

rezultatai, laimėti konkursai 

ir kiti rezultatai, kurie 

prisideda prie efektyvios 

organizacijos ar universiteto 

raidos/veiklos) 

ISI duomenų bazėse paskelbti straipsniai (nuorodos į straipsnius arba 

straipsnių kopijos pridedamos): 

1.  

Recenzuojamuose mokslo žurnaluose paskelbtus straipsniai: 

1.  

Nerecenzuojamuose mokslo žurnaluose ar kituose leidiniuose paskelbti  

straipsniai: 

1.  

Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose (pranešimų santraukos 

pridedamos): 

1. 

Pranešimai tarptautinėse studentų mokslinėse konferencijose: 

 1. 

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse konferencijose: 

 1. 

Pranešimai nacionalinėse mokslinėse studentų,  studentų mokslinės 

draugijos konferencijose: 

1. 

Dalyvavimas moksliniuose projektuose ir kita  mokslinė veikla: 

1. 

 

 

  



 

PAVYZDINIS VYKDOMOS VISUOMENINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

(nurodomos tik po paskutinio stipendijos skyrimo vykdytos veiklos ir jų rezultatai) 

 

Vardas, pavardė Vardas, Pavardė 

Padalinys (fakultetas), 

kuriame studijuojate 

Fakulteto/Instituto pavadinimas 

Organizacijos (fakulteto, 

instituto, centro, sporto 

komandos, meno 

kolektyvo, studentų 

atstovybės ar kt.), kurios 

veikloje dalyvaujate, 

pavadinimas  

Organizacijos (-ų) pavadinimas (-ai) 

Turimos atsakomybės, 

užimamos pareigos, kt. 
(Nurodyti laikotarpį) 

1. VU SA _______  padalinio narys (2014 m. rugsėjis – dabar); 

2. VU SA _______  padalinio ______ srities koordinatorius (2015 m. gegužė – 

2016 m. balandis);  

3. Pirmakursių kuratorius (2015 m. rugpjūtis – 2016 m. gegužė);  

4. VU _______  komiteto narys (2017 m. kovas – dabar); 

5.  

  

Vykdomos veiklos 
(Nurodyti laikotarpį)  

1. Studentų atstovavimas ______ komitete (2015 m. rugsėjis – dabar) ; 

2. Prisidėjau prie tinklapio kūrimo, atlikau _____ darbus (2017 m. kovas-

gegužė); 

3. Dalyvavimas _____ komisijų posėdžiuose (2017 m. rugsėjis – dabar); 

4. Pasiūlymų teikimas ______ komitetui studentų vardu (2017 m. rugsėjis – 

dabar); 

5.  

Veiklos rezultatai 
(publikacijos, konferencijų 

pranešimai, varžybų 

rezultatai, laimėti konkursai 

ir kiti rezultatai, kurie 

prisideda prie efektyvios 
organizacijos ar universiteto 

raidos/veiklos) 

1. Atlikau tyrimą ir pateikiau _____ pasiūlymą komitetui (pridedama); 

2. Paleista nauja ______ tinklapio versija (nuoroda); 

3. Dalyvauta ___ komisijos posėdžiuose, parenti pasiūlymai _____ dėl _____; 

4. Parengtas ir pristatytas informacijos paketas pirmakursiams _____ tema 

(pridedama); 

5. 

 

 

  



PAVYZDINIS VYKDOMOS SPORTINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

(nurodomos tik po paskutinio stipendijos skyrimo vykdytos veiklos ir jų rezultatai) 

 

Vardas, pavardė Vardas, Pavardė 

Padalinys (fakultetas), 

kuriame studijuojate 

Fakulteto/Instituto pavadinimas 

Organizacijos (fakulteto, 

instituto, centro, sporto 

komandos, meno 

kolektyvo, studentų 

atstovybės ar kt.), kurios 

veikloje dalyvaujate, 

pavadinimas  

Komandos, rinktinės, klubo pavadinimas  

Turimos atsakomybės, 

užimamos pareigos, kt. 
(Nurodyti laikotarpį) 

1. Lietuvos olimpinės rinktinės narys ; 

2. ______ komandos/rinktinės narys (2015 m. rugsėjis –dabar); 

3.  

Vykdomos veiklos 
(Nurodyti laikotarpį)  

1. Vilniaus universiteto atstovavimas _____ varžybose/čempionatuose 

asmeninėse rungtyse (nurodyti laikotarpį už kurį prašoma stipendijos); 

2. Vilniaus universiteto atstovavimas _____ varžybose su _____ 

komanda/rinktine (nurodyti laikotarpį už kurį prašoma stipendijos); 

3.  

Veiklos rezultatai 
(publikacijos, konferencijų 

pranešimai, varžybų 

rezultatai, laimėti konkursai 

ir kiti rezultatai, kurie 

prisideda prie efektyvios 

organizacijos ar universiteto 

raidos/veiklos) 

1. Dalyvavimas Pasaulio suaugusiųjų čempionate, 2018 m. vasario mėn. 

(diplomo kopija pridedama); 

2. Dalyvavimas Europos suaugusiųjų čempionate, užimta ___ vieta, 2018 m. 

vasario mėn. (diplomo kopija pridedama); 

3. Dalyvavimas Lietuvos suaugusiųjų čempionate, užimta ___ vieta, 2018 m. 

vasario mėn. (diplomo kopija pridedama); 

4. Atstovaujant Vilniaus universitetą dalyvauta ______ čempionate, užimta  __ 

vieta asmeninėje įskaitoje 2017 m. spalio mėn. (diplomo kopija pridedama); 

Atstovaujant Vilniaus universitetą;  

5. Su _____ rinktine dalyvauta _____ čempionate, užimta ___ vieta 2018 m. 

sausio mėn. (diplomo kopija pridedama); 

6. 

  

 

 

 

 

  



PAVYZDINIS VYKDOMOS KULTŪRINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

(nurodomos tik po paskutinio stipendijos skyrimo vykdytos veiklos ir jų rezultatai) 

 

Vardas, pavardė Vardas, Pavardė 

Padalinys (fakultetas), 

kuriame studijuojate 

Fakulteto/Instituto pavadinimas 

Organizacijos (fakulteto, 

instituto, centro, sporto 

komandos, meno 

kolektyvo, studentų 

atstovybės ar kt.), kurios 

veikloje dalyvaujate, 

pavadinimas  

Meno kolektyvo, organizacijos pavadinimas 

Turimos atsakomybės, 

užimamos pareigos, kt. 
(Nurodyti laikotarpį) 

1. Kolektyvo  narys (2015 m. rugsėjis – 2016 m. vasaris); 

2. Solistas (2016 m. kovas – dabar); 

3. Kultūros renginių organizatorius (2016 rugsėjis – dabar). 

Vykdomos veiklos 
(Nurodyti laikotarpį)  

1. Pasirengimas pasirodymam, konkursams; 

2. Universiteto atstovavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose 

(išvardinti per laikotarpį, už kurį prašoma stipendijos, vykusius renginius); 

3. 

 

Veiklos rezultatai 
(publikacijos, konferencijų 

pranešimai, varžybų 

rezultatai, laimėti konkursai 

ir kiti rezultatai, kurie 

prisideda prie efektyvios 

organizacijos ar universiteto 

raidos/veiklos) 

1. Atlikau solo partijas šiuose renginiuose/konkursuose:  

• Pavadinimas, data; 

2. 2017 m. lapkričio mėn. su kolektyvu/trupe _____ konkurse laimėjome II vietą 

(diplomo kopija pridedama); 

3. 2017 m. spalio mėn. su meno kolektyvu tapome ______ konkurso laureatais, 

(diplomo kopija pridedama); 

4. Su meno kolektyvu atstovaujant Vilniaus universitetą dalyvavau šiuose 

renginiuose: 

• Pavadinimas, data; 
5. 

  

 

 

 

 


