LAS 2022 paraiškos formos klausimai1

Licėjaus Alumni Stipendija (toliau – Stipendija) – kasmet nuo 2011 metų Licėjaus Alumni (LA) asociacijos skiriama
finansinė parama ambicingiems asociacijos nariams. Pagrindinis Stipendijos tikslas – sumažinti finansines kliūtis
alumnams siekiant ambicingų su švietimu ir asmeniniu tobulėjimu susijusių tikslų.
Susipažinti su Stipendijos kriterijais gali čia: http://licejausalumni.lt/files/LA_Stipendija_Kriterijai_2022.pdf
Su užpildyta paraiškos forma kartu pateik:
1. Motyvacinį laišką (iki 500 žodžių);
2. Gyvenimo aprašymą, CV (lietuvių ar anglų kalba);
3. Rekomendaciją lietuvių arba anglų kalba (mokytojo, darbdavio, dėstytojo, darbo vadovo, organizacijos vadovo);
4. Naujausius turimus mokymosi rezultatus iš dabartinės/paskutinės mokymosi įstaigos;
5. Studijų kainos ir pragyvenimo išlaidų pagrindimą.
Paraiškos formos priedus siųsk el. paštu stipendija@licejausalumni.lt iki 2022 m. gegužės 1 d. 23:59 Lietuvos laiku.
2022 m. gegužės viduryje paraiškas vertinančiai LA Stipendijos Komisijai bus suteikta galimybė pateikti papildomus
klausimus pretendentams į Stipendiją. Atsakymams ir patikslinimams pateikti kandidatai turės 1 savaitę.
Stipendijos laimėtojas/-ai bus paskelbti 2022 m. vasarą (data bus patikslinta).

Kontaktiniai duomenys
●
●
●
●
●

Vardas, pavardė *
Telefono numeris *
El. paštas *
Baigimo metai, laida *
Ar 2022 m. vasarą būsi įgijęs vidurinį išsilavinimą ir mokęsis Vilniaus licėjuje ne mažiau
nei vienerius akademinius metus? *

Paramos paskirtis
Pretenduoti gauti LA Stipendiją gali asmenys, kurie studijuoja arba turi kvietimą studijuoti bakalauro, magistro, arba
doktorantūros studijose.
Studijos gali vykti įprastiniu/kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, gali būti dieninio arba neakivaizdinio tipo.
Jei svarstomos kelios studijų programos, šioje skiltyje nurodyti tą, kuriai teikiama pirmenybė.

●
1

Ar studijuoji/turi kvietimą studijuoti bakalauro, magistro arba doktorantūros studijose? *

Informaciją ir atsakymus pateikti LAS 2021 paraiškos formoje: https://forms.gle/3JP4JCa1vPo5E6f26
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●
●
●
●
●

Švietimo įstaiga *
Studijų programos pavadinimas *
Studijų pakopa (bakalauro, magistro, daktaro, vientisosios) *
Studijų pradžia / pabaiga (data) *
Studijų programos ypatumai (nuotolinės, neakivaizdinės studijos)

Finansinė informacija
Laureatų skaičius ir stipendijos dydžiai iš anksto nėra nustatomi ir priklauso nuo paraiškų kokybės, prašomos
paramos dydžio, lėšų rinkimo kampanijos sėkmės ir kitų sąlygų. 2022 metais planuojamas stipendijos fondo dydis –
55 000 EUR. Stipendijos išmoka yra vienkartinė.
Galima pretenduoti į paramą studijų kainai (arba jos daliai) ir/arba pragyvenimo išlaidoms studijuojant padengti.
Reikalingas paramos dydis tiesioginės sąsajos su tikimybe laimėti Stipendiją neturi, tačiau kandidatų prašoma pateikti
planus finansuoti LA Stipendijos nedengiamą studijų kainos/pragyvenimo išlaidų dalį.

●
●
●
●
●
●

●

Kokiam tikslui reikalinga LA Stipendijos finansinė parama? (studijų kainai arba jos daliai
padengti, pragyvenimo išlaidoms studijuojant padengti) *
Prašomas finansinės paramos dydis (EUR) *
Nurodytos studijų programos trukmė (metais) *
Pilna nurodytos studijų programos kaina (EUR) *
Numatomos pragyvenimo išlaidos studijuojant nurodytoje studijų programoje (EUR) *
Šaltiniai, iš kurių planuojate finansuoti studijų kainą ir pragyvenimo išlaidas (%) (LA
Stipendija, asmeninės santaupos, šeimos finansinė parama, paskolos, darbo pajamos
studijų metu, kitos stipendijos, kiti šaltiniai) *
Papildoma informacija apie kitas stipendijas ar kitus finansavimo šaltinius

Atrankos kriterijai
Klausimai šioje paraiškos dalyje atitinka LA Stipendijos atrankos kriterijus; atsakymai į klausimus nėra privalomi.
Kiekviename atsakyme rekomenduojama aprašyti ne daugiau nei 5 pavyzdžius.

●
●
●
●
●

Svarbiausi akademiniai ar profesiniai pasiekimai (iki 150 žodžių)
Visuomenei ar bendruomenei reikšmingi nuopelnai, apdovanojimai ar pripažinimai (iki
150 žodžių)
Socialinė ar su labdara susijusi veikla (iki 150 žodžių)
Studijų ar karjeros tikslai (iki 150 žodžių)
Planai prisidėti prie Licėjaus Alumni veiklos ir bendruomenės puoselėjimo (iki 150
žodžių)

MJJ fondo parama
Džiaugiamės, kad jau antrus metus prie LA Stipendijos rėmėjų prisideda Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondas.
Mariaus Jakulio Jason fondas sukurtas teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir
studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo.
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MJJ fondo ŽINIŲ kryptis – tai stipendijos aktyvių, pilietiškų ir gabių lietuvių magistro studijoms geriausiuose pasaulio
universitetuose, kad grįžę po mokslų jie konkrečiais darbais ir savo žiniomis prisidėtų prie Lietuvos ateities kūrimo.
Kandidatai norintys pretenduoti į MJJ fondo paramą turi atitikti papildomus kriterijus:
- Siekti studijuoti MAGISTRO studijų programoje
- Įsipareigoti baigus studijas grįžti dirbti Lietuvoje ne mažiau nei 3 metus (galimas atidėjimas/tarpiniai išvykimai)
SVARBU: Vieno kandidato paraiškos LA Stipendijai ir MJJ fondo paramai gauti yra apjungiamos ir traktuojamos kaip
viena (įskaitant ir prašomos paramos dydį). Šioje skiltyje pareiškus norą kandidatuoti į MJJ fondo paramą, atskiros
paraiškos MJJ fondui teikti nereikia. Jei paraiška MJJ fondo paramai jau yra pateikta, šią skiltį pildykite ir informuokite
mus el. paštu stipendija@licejausalumni.lt

●
●

Ar nori pretenduoti į MJJ fondo paramą ir sutinki su papildomais kriterijais? *
Kaip Tavo įgytos žinios galėtų prisidėti prie Lietuvos augimo? (iki 150 žodžių, klausimas
privalomas tik kandidatams pretenduojantiems į MJJ fondo paramą)

LAS komunikacija
●

Iš kur sužinojai apie LA Stipendiją? *

* privalomi klausimai pažymėti žvaigždute
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