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PATVIRTINTA 

Senato komisijos 2005 m. vasario 3 d. posėdyje, 

protokolas Nr. SK-2005-2 

 

PROF. MARTYNO YČO VARDINĖS STIPENDIJOS NUOSTATAI 

 

I. Bendroji dalis 

 

1. Siekiant plėtoti tarptautinius ryšius bei paremti Vilniaus universiteto (toliau –  Universitetas) 

Gamtos ir tiksliųjų mokslų padalinių labai gerai studijuojančius ir dalyvaujančius moksliniuose 

tyrimuose studentus, Universiteto Garbės daktaras prof. Martynas Yčas įsteigė vardinių stipendijų 

fondą (toliau – Fondas). 

2. Prof. Martynas Yčas šiomis stipendijomis skatina gabius Gamtos ir tiksliųjų mokslų studentus siekti 

geresnių studijų rezultatų, domėtis naujovėmis ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose. 

 

II. Fondas ir jo administravimas 

 

3. Vardinių stipendijų Fondą sudaro Universitetui dovanotos banke saugomos lėšos, kurių palūkanų 

dalis, likusi parėmus mokslinius tyrimus, skiriama Martyno Yčo kasmetinėms vardinėms 

stipendijoms. Fondo lėšas gali papildyti nepanaudotos metinėms prof. Martyno Yčo stipendijoms 

skirtos lėšos bei kitos įmokos. 

4. Fondo lėšas apskaito Universiteto Finansų ir ekonomikos direkcija. Finansų ir ekonomikos 

direktorius teikia Senato komisijai kasmetines Fondo ataskaitas, pateikia kasmetinėms prof. 

Martyno Yčo stipendijoms skirtų lėšų dydį. 

5. Studijų direkcija pagal prof. Martyno Yčo vardinėms stipendijoms skirtas lėšas siūlo Senato 

komisijai kasmetinių stipendijų kiekį ir dydį, ir skelbia konkursą stipendijoms gauti. 

 

III. Stipendijų skyrimas 

 

6. Prof. Martyno Yčo vardinės vienkartinės stipendijos skiriamos Chemijos, Fizikos, Gamtos mokslų 

ir Matematikos ir informatikos fakultetų pagrindinių studijų pakopos trečio ir ketvirto kurso, bei 

magistrantūros studijų studentams. 

7. Stipendijos skiriamos pavasario semestre. 
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8. Studentui (-ei) prof. Martyno Yčo vardinė stipendija gali būti skirta vieną kartą per visą studijų 

Universitete laiką. 

9. Gauti stipendiją konkurso tvarka gali pretenduoti dalyvaujantys moksliniuose tyrimuose studentai, 

kurių žiemos sesijos pažymių vidurkis buvo ne mažesnis kaip 9. 

10. Studentas, gavęs prof. Martyno Yčo stipendiją, nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias 

stipendijas. 

11. Padaliniuose konkursą laimėjusių studentų kandidatūras fakulteto dekanas teikia Senato komisijai. 

12. Iš akademinių padalinių teikiamų kandidatūrų prof. Martyno Yčo vardinių stipendijų gavėjus 

tvirtina Vilniaus universiteto Senato komisija.  

13. Senato komisijos nutarimo pagrindu rengiamas Rektoriaus įsakymas. 

 

IV. Stipendijų įteikimas ir išmokėjimas 

 

14. Prof. Martyno Yčo stipendijos gavėjo pažymą rengia Studijų direkcija. 

15. Prof. Martyno Yčo stipendijos gavėjo pažymą Senato komisijos posėdyje stipendijos gavėjui įteikia 

Rektorius arba Senato pirmininkas. 

16. Stipendijas išmoka Universiteto Finansų ir ekonomikos direkcija Universitete nustatyta tvarka. 

 

V. Nuostatų įsigaliojimas 

 

17. Šie nuostatai įsigalioja nuo Senato nutarimo paskelbimo Informaciniame biuletenyje dienos. 


