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Senato komisijos 2014 m. gegužės 29 d. posėdyje
(protokolas Nr. SK-2014-7)

1.	 SVARSTYTA.	 Dėl	 Vilniaus	 universiteto	 dėstytojų	 ir	
mokslo	darbuotojų	vidutinio	mėnesinio	darbo	užmokes-
čio	skaičiavimo	tvarkos.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-7-3). Vadovaujantis 
Vilniaus	 universiteto	 statutu	 ir	 Senato	 patvirtintų	 Vil-
niaus	universiteto	darbuotojų	darbo	apmokėjimo	nuos-
tatų	37.1	p.,	patvirtinti	Vilniaus	universiteto	dėstytojų	ir	
mokslo	darbuotojų	vidutinio	mėnesinio	darbo	užmokes-
čio	skaičiavimo	tvarką	(pridedama).

	 Nutarimas	įsigalioja	nuo	2014	m.	liepos	1	dienos.

2.	 SVARSTYTA.	 Dėl	 Vilniaus	 universiteto	 periodinių	 ir	
tęstinių	leidinių.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-7-10).
1.	 Įpareigoti	Mokslo	ir	inovacijų	direkciją	supažindin-

ti	 kamieninius	 padalinius	 ir	 redaktorių	 kolegijas	 su	
mokslo	leidinių	vertinimo	išvadomis.

2.	 Įpareigoti	kamieninius	padalinius	ir	redaktorių	kole-
gijas:
•	 pašalinti	nurodytus	Vilniaus	universiteto	mokslo	

periodinių	ir	tęstinių	leidinių	trūkumus;	
•	 pateikti	 ataskaitą	Mokslo	 komitetui	 bei	Mokslo	

ir	 inovacijų	direkcijai	apie	per	2	metus	pasiektą	
pažangą,	 leidžiant	 II-os	 grupės	 (nevisiškai	 ati-
tinkančius	 keliamus	 reikalavimus)	 leidinius	 (iki	
2016-05-31);

•	 apsvarstyti	 padaliniuose	 leidžiamų	 periodinių	 ir	
tęstinių	leidinių	poreikį	ir	galimybes	integruotis.

3.	 Nustatyti,	 kad	 tik	 I-os	 (atitinkantys	 keliamus	 rei-
kalavimus)	 ir	 II-os	 grupės	 (nevisiškai	 atitinkantys	
keliamus reikalavimus) leidiniai (pastarieji – perei-
namuoju	 2	 metų	 laikotarpiu)	 gali	 būti	 traktuojami	
kaip	moksliniai;	 tarpininkauti	 jiems	 kreipiantis	 dėl	
finansavimo	 į	Vilniaus	universiteto	Leidybos	 fondą	
ir	Vilniaus	universiteto	vardu	į	išorės	institucijas.

4.	 III-os	grupės	 (neatitinkančius	keliamų	reikalavimų)	
leidinius	 traktuoti	 kaip	 kamieninių	 padalinių	 infor-
macinius	 (ne	mokslinius!)	 leidinius;	 jų	 leidimo,	 re-
daktorių	 kolegijų	 keitimo,	 finansavimo	 ir	 poreikio	
klausimų	 sprendimą	 palikti	 kamieninių	 padalinių	
tarybų	atsakomybei.

5. Naujus Vilniaus universiteto mokslo leidinius inici-
juoti,	keisti	jų	redaktorių	kolegijas	tik	pritarus	Moks-
lo komitetui.

6.	 Atnaujinti	Vilniaus	 universiteto	 leidybos	 nuostatus,	
apibrėžiant	Leidybos	direkcijos	ir	periodinių	leidinių	
redaktorių	kolegijų	funkcijas,	naujo	mokslo	periodi-
nio,	 tęstinio	 leidinio	 įkūrimo	 tvarką,	 leidinių	 inter-
netinių	 svetainių	kūrimo	 ir	palaikymo,	 elektroninių	
žurnalų	leidybos	klausimus.

7.	 Rekomenduoti	 redaktorių	 kolegijoms	Vilniaus	 uni-
versiteto	 mokslo	 periodiniuose	 ir	 tęstiniuose	 leidi-
niuose	nurodyti	ne	tik	straipsnių	įteikimo	datas,	bet	
ir	jų	priėmimo	spausdinti	datas.

8.	 Paspartinti	struktūrinių	fondų	lėšomis	išleistų	perio-
dinių	ir	tęstinių	mokslo	leidinių	perdavimą	Vilniaus	
universiteto	bibliotekai	ir	kitų	aukštųjų	mokyklų	bib-
liotekoms.

3.	 SVARSTYTA.	Dėl	studijų	programų	komitetų	pirminin-
kų	tvirtinimo.
N u t a r t a.
1.	 (nutarimas	Nr.	SK-2014-7-1).	Atsižvelgiant	į	2014	m.	

gegužės	16	d.	Matematikos	ir	informatikos	fakulteto	
tarybos	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	7)	ir	vadovau-
jantis	Studijų	programos	komiteto	nuostatų	3	punktu,	
patvirtinti	doc.	dr.	Vilių	Stakėną	Matematikos	ir	infor-
matikos	 fakulteto	pirmosios	pakopos	 studijų	progra-
mos Bioinformatika komiteto pirmininku.

2.	 (nutarimas	Nr.	SK-2014-7-2).	Atsižvelgiant	į	2014	m.	
gegužės	15	d.	Gamtos	mokslų	fakulteto	tarybos	nuta-
rimą	(protokolo	išrašas	Nr.	5)	ir	vadovaujantis	Studi-
jų	programos	komiteto	nuostatų	3	punktu:
1)	 patvirtinti	prof.	habil.	dr.	Robertą	Mokriką	Gam-

tos	 mokslų	 fakulteto	 antrosios	 pakopos	 studijų	
programos	Hidrogeologija ir inžinerinė geologija 
komiteto pirmininku.

2)	 patvirtinti	prof.	habil.	dr.	Robertą	Mokriką	Gam-
tos	mokslų	 fakulteto	 pirmosios	 pakopos	 studijų	
programos	Aplinkos hidrogeologija ir geoinžine
rija komiteto pirmininku.

4)	 patvirtinti	prof.	habil.	dr.	Joną	Remigijų	Naujalį	
Gamtos	mokslų	fakulteto	antrosios	pakopos	stu-
dijų	programos	Botanika komiteto pirmininku.

4.	 SVARSTYTA.	Dėl	 aukštesnių	 kvalifikacinių	 dėstytojų	
ir	mokslo	darbuotojų	pareigybių	reikalavimų	nustatymo	
Teorinės	fizikos	ir	astronomijos	institute.

	 N u t a r t a.	Atidėti	šio	klausimo	svarstymą.
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5. SVARSTYTA.	Dėl	redaktorių	kolegijų	sudėčių.
 N u t a r t a.

1.	 (nutarimas	Nr.	SK-2014-7-6).	Atsižvelgiant	į	2014	m.	
balandžio	29	d.	Ekonomikos	fakulteto	 tarybos	nuta-
rimą	 (protokolo	 išrašas	 Nr.	 190000/TP-05	 (138))	 ir	
2014	 m.	 gegužės	 19	 d.	 Mokslo	 komiteto	 nutarimą	
(protokolo	 išrašas	Nr.	MK-11),	 patvirtinti	 atnaujintą	
žurnalo	Organizations and markets in emerging eco
nomies	(Organizacijos	ir	rinkos	kylančiose	ekonomi-
kose)	redaktorių	kolegijos	sudėtį:
•	 vyriausiasis	redaktorius	–	prof.	Sigitas	Urbonavi-

čius	(Vilniaus	universitetas);
•	 vyriausiojo	redaktoriaus	pavaduotoja	–	dr.	Indrė	

Pikturnienė	(Vilniaus	universitetas);
•	 vyriausiojo	redaktoriaus	asistentė	–	Monika	Ka-

valiauskė	(Vilniaus	universitetas);

	 nariai:
•	 prof.	Gregory	J.	Brock	(Pietų	Džordžijos	univer-

sitetas,	JAV);
•	 prof.	Garry	D.	Bruton	 (Teksaso	krikščioniškojo	

universiteto	Neeley	verslo	mokykla,	JAV);
•	 assoc.	prof.	Joseph	Cherian	(Saint	Xavier	univer-

siteto	Graham	vadybos	mokykla,	JAV);
•	 prof.	Victoria	L.	Crittenden	 (Babsono	koledžas,	

JAV);
•	 prof.	Danuta	Diskienė	(Vilniaus	universitetas);
•	 prof.	Maimunah	Ismail	(Putra	Malaizijos	univer-

sitetas,	Malaizija);
•	 prof.	 Eugene	 D.	 Jaffe	 (Bar	 Ilan	 universitetas,	 

Izraelis);
•	 prof.	 Martin	 Johanson	 (Upsalos	 universitetas,	

Švedija);
•	 prof.	Robertas	 Jucevičius	 (Kauno	 technologijos	

universitetas);
•	 assoc.	prof.	Modestas	Gelbūda	(Vilniaus	univer-

sitetas);
•	 prof.	Katsunori	Kaminuma	(Kanagavos	universi-

tetas,	Japonija);
•	 prof.	John	Kuada	(Alborgo	universitetas,	Danija);
•	 prof.	Vaclovas	Lakis	(Vilniaus	universitetas);
•	 prof.	 Xiaohui	 Liu	 (Lafboro	 universiteto	 verslo	

mokykla,	Didžioji	Britanija);
•	 prof.	Ani	Matei	(Nacionalinė	politikos	studijų	ir	

viešojo	administravimo	mokykla,	Rumunija);
•	 prof.	 Snejina	Michailova	 (Oklando	 universiteto	

verslo	mokykla,	Naujoji	Zelandija);
•	 assoc.	prof.	Andrey	Mikhailitchenko	(Kaliforni-

jos	valstijos	universitetas	Sakramente,	JAV);
•	 assoc.	prof.	Michael	Mol	 (Voriko	verslo	moky-

kla,	Didžioji	Britanija);

•	 prof.	Gareth	Morgan	(Jorko	universiteto	Schulich	
verslo	mokykla,	Kanada);

•	 assoc.	 prof.	 Vincent	 Onyemah	 (Babsono	 kole-
džas,	JAV);

•	 dr.	Rajesh	K.	Pillania	(Gurgauno	vadybos	vysty-
mo	institutas,	Indija);

•	 prof.	David	Ralston	(Floridos	tarptautinis	univer-
sitetas,	JAV);

•	 prof.	James	Reardon	(Šiaurės	Kolorado	universi-
tetas,	JAV);

•	 prof.	 Hector	 Rocha	 (Austral	 universiteto	 IAE	
verslo	mokykla,	Argentina);

•	 dr.	Tonu	Roolaht	(Tartu	universitetas,	Estija);
•	 prof.	 Satyendra	 Singh	 (Vinipego	 universitetas,	

Kanada);
•	 prof.	Rimvydas	Skyrius	(Vilniaus	universitetas);
•	 prof.	Olav	Jull	Sorensen	(Alborgo	universitetas,	

Danija).
2.	 (nutarimas	Nr.	SK-2014-7-5).	Atsižvelgiant	į	2014	m.	

balandžio	29	d.	Ekonomikos	fakulteto	 tarybos	nuta-
rimą	 (protokolo	 išrašas	 Nr.	 190000/TP-05	 (138))	 ir	
2014	 m.	 gegužės	 19	 d.	 Mokslo	 komiteto	 nutarimą	
(protokolo	 išrašas	 Nr.	 MK-11),	 patvirtinti	 žurnalo	
Ekonomika	redaktorių	kolegijos	sudėties	pakeitimus:
2.1.	 vietoj	dr.	Eugene	D.	Jaffe	į	redaktorių	kolegijos	

sudėtį	įtraukti	Kijevo	Taraso	Ševčenkos	nacio-
nalinio	universiteto	assoc.	prof.	dr.	Andriy	Sta-
vytskyy;

2.2.	 vietoj	prof.	habil.	dr.	V.	Pranulio	į	redaktorių	ko-
legijos	sudėtį	įtraukti	Jutos	universiteto	prof.	dr.	
Andrew	Jorgenson;

2.3.	 vietoj	prof.	habil.	dr.	A.	V.	Rutkausko	į	redakto-
rių	kolegijos	sudėtį	įtraukti	Honkongo	universi-
teto	prof.	dr.	Kui-Wai	Li.

6.	SVARSTYTA.	Dėl	kasmetinių	pailgintų	atostogų	sutei-
kimo	pedagoginiam	ir	moksliniam	personalui	už	2013–
2014 metus.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-7-7).
1.	 Chemijos,	Ekonomikos,	Filologijos,	Filosofijos,	Fi-

zikos,	Gamtos	mokslų,	Istorijos,	Kauno	humanitari-
nio,	 Komunikacijos,	 Matematikos	 ir	 informatikos,	
Medicinos,	Teisės	fakultetų,	Tarptautinių	santykių	ir	
politikos	mokslų,	Taikomųjų	mokslų,	Užsienio	kal-
bų,	Teorinės	fizikos	ir	astronomijos,	Matematikos	ir	
informatikos,	 Biochemijos,	 Biotechnologijos	 insti-
tutų,	 universitetinių	 kamieninių	 akademinių	 centrų	
profesoriams,	 docentams,	 lektoriams,	 asistentams,	
dirbantiems	pagrindinėse	pareigose,	kasmetines	pa-
ilgintas	atostogas	už	2013–2014	metus	suteikti	taip:



Informacinis biuletenis 3

•	 51	kalendorinę	dieną	nuo	2014-07-07	 iki	2014-
08-27	įskaitytinai;

•	 5	kalendorines	dienas	nuo	2014-12-27	iki	2014-
12-31	įskaitytinai.

2.	 Vyriausiesiems	 mokslo	 darbuotojams,	 vyresnie-
siems	mokslo	darbuotojams,	mokslo	darbuotojams,	
jaunesniesiems	 mokslo	 darbuotojams,	 dirbantiems	
pagrindinėse	pareigose,	kasmetines	pailgintas	atos-
togas	už	2013–2014	metus	suteikti	taip:
•	 56	kalendorines	dienas	nuo	2014-07-04	iki	2014-

08-30	įskaitytinai.
3.	 Profesoriams,	 docentams,	 lektoriams,	 asistentams,	

dirbantiems	pagrindinėse	papildomose,	 nepagrindi-
nėse	ir	nepagrindinėse	papildomose	pareigose,	kas-
metines	 pailgintas	 atostogas	 už	 2013–2014	 metus	
suteikti	taip:
•	 56	kalendorines	dienas	nuo	2014-07-05	iki	2014-

08-31	įskaitytinai.
4.	 Vyriausiesiems	 mokslo	 darbuotojams,	 vyresnie-

siems	mokslo	darbuotojams,	mokslo	darbuotojams,	
jaunesniesiems	 mokslo	 darbuotojams,	 dirbantiems	
pagrindinėse	 papildomose,	 nepagrindinėse	 ir	 nepa-
grindinėse	papildomose	pareigose,	kasmetines	pail-
gintas	atostogas	už	2013–2014	metus	suteikti	taip:
•	 56	kalendorines	dienas	nuo	2014-07-04	iki	2014-

08-30	įskaitytinai.
5.	 Profesoriams,	 docentams,	 lektoriams,	 asistentams,	

vyriausiesiems	mokslo	darbuotojams,	 vyresniesiems	
mokslo	darbuotojams,	mokslo	darbuotojams,	jaunes-
niesiems	mokslo	darbuotojams,	dirbantiems	pagrindi-
nėse	ir	nepagrindinėse	pareigose,	išnaudojusiems	dalį	
atostogų,	likusi	atostogų	dalis	už	2013–2014	m.	sutei-
kiama	nuo	2014-07-07	nepanaudotai	atostogų	daliai.	

6.	 Profesoriams,	 docentams,	 lektoriams,	 asistentams,	
vyriausiesiems	 mokslo	 darbuotojams,	 vyresnie-
siems	mokslo	darbuotojams,	mokslo	darbuotojams,	
jaunesniesiems	mokslo	darbuotojams,	 vykdantiems	
projektus,	 atostogos	 iš	 projektų	 dalies	 suteikiamos	
darbuotojo	prašymu.

7.	 SVARSTYTA.	Dėl	Kauno	humanitarinio	 fakulteto	pa-
talpų	ir	jų	nuomos	kainos	tvirtinimo.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-7-8).
1.	 Atsižvelgiant	 į	 2014	m.	 balandžio	 1	 d.	Kauno	 hu-

manitarinio	 fakulteto	 tarybos	sprendimą	(protokolo	
išrašas	Nr.	9),	patvirtinti	tokias	Vilniaus	universiteto	
Kauno	humanitarinio	fakulteto	nuomojamų	patalpų	
nuomos	kainas:
1.1.	Vienkartinės	patalpų	nuomos	kainos:
•	 tarybos	rūsio	salė	(viena	patalpa):	vienos	valan-

dos	nuomos	kaina	–	50	Lt	(be	PVM);

•	 tarybos	rūsio	salė	(dvi	patalpos):	vienos	valan-
dos	nuomos	kaina	–	70	Lt	(be	PVM);

•	 amfiteatrinė	Vl.	Gronsko	auditorija	(140	vietų,	su	
multimedija	 ir	 internetu):	vienos	valandos	nuo-
mos	kaina	–	90	Lt	(be	PVM);

•	 auditorija	(30–40	vietų,	su	multimedija	ir	inter-
netu):	 vienos	 valandos	 nuomos	 kaina	 –	 60	 Lt	
(be	PVM);

•	 auditorija	 (30–40	 vietų,	 be	multimedijos	 ir	 be	
interneto):	 vienos	 valandos	 nuomos	 kaina	 –	
40	Lt	(be	PVM);

•	 kompiuterių	klasė	(14–20	vietų):	vienos	valan-
dos	nuomos	kaina	–	80	Lt	(be	PVM);

•	 tarybos	rūsio	salė	(viena	patalpa):	vienos	dienos	
(≥	8	val.)	nuomos	kaina	–	350	Lt	(be	PVM);

•	 tarybos	rūsio	salė	(dvi	patalpos):	vienos	dienos	
(≥	8	val.)	nuomos	kaina	–	450	Lt	(be	PVM);

•	 amfiteatrinė	 Vl.	 Gronsko	 auditorija	 (140	 vie-
tų,	 su	multimedija	 ir	 internetu):	 vienos	 dienos	
(≥	8	val.)	nuomos	kaina	–	600	Lt	(be	PVM);

•	 auditorija	(30–40	vietų,	su	multimedija	ir	inter-
netu):	vienos	dienos	(≥	8	val.)	nuomos	kaina	–	
400	Lt	(be	PVM);

•	 auditorija	 (30–40	 vietų,	 be	multimedijos	 ir	 be	
interneto):	vienos	dienos	(≥	8	val.)	nuomos	kai-
na	–	270	Lt	(be	PVM);

•	 kompiuterių	klasė	(14–20	vietų):	vienos	dienos	
(≥	8	val.)	nuomos	kaina	–	500	Lt	(be	PVM).

1.2.	 Sudarant	 ilgalaikes	 nuomos	 sutartis,	 taikomos	
tokios	nuolaidos:

•	 nuo	3	iki	10	kartų	–	10	proc.,
•	 nuo	11	kartų	–	15	proc.	

8. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto vardo naudojimas 
labdaros	ir	paramos	fondo	pavadinime.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-7-9). Vadovaujantis 
Lietuvos	Respublikos	 civilinio	 kodekso	 2.39	 str.	 2	 d.,	
Lietuvos	Respublikos	mokslo	ir	studijų	įstatymo	20	str.	
2	d.	5	p.,	Vilniaus	universiteto	statuto	38	str.	1	d.	23	p.,	
Lietuvos	Respublikos	mokslo	ir	studijų	įstatymo	7,	10,	
12,	17,	19,	20,	21,	22,	23,	43,	44,	47,	48,	51,	55,	57,	66,	
69,	70,	71,	73,	75,	95	straipsnių	pakeitimo	ir	papildymo	
įstatymo	24	str.	2	d.:
1.	 Siūlyti	 Senatui	 pritarti,	 kad	 išimtinai	Vilniaus	 uni-

versiteto	vykdomoms	veikloms	remti	naujai	steigia-
mame	 labdaros	 ir	 paramos	 fondo	 pavadinime	 būtų	
naudojamas Vilniaus universiteto vardas.

2.	 Siūlyti	Senatui	pritarti,	 kad	 su	 labdaros	 ir	paramos	
fondo	 steigėjais	 būtų	 sudarytas	 civilinis	 sandoris,	
kuriame	būtų	aptartos	Vilniaus	universiteto	vardo	ir	
simbolikos	naudojimo	sąlygos.
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9.	 SVARSTYTA.	Dėl	2012	m.	kovo	22	d.	Senato	komisi-
jos nutarimo Nr. SK-2012-6-15 pakeitimo. 

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-7-11). Pakeisti 
2012 m. kovo 22 d. Senato komisijos nutarimu Nr. SK-
2012-6-15	patvirtintų	Sveikatos	ir	sporto	centro	sporto	
bazių	nuomos	ir	paslaugų	įkainių	tekste	nurodytą	pasta-
bą	ir	išdėstyti	ją	taip:
„1.	Vadovaujantis	Lietuvos	Respublikos	pridėtinės	ver-

tės	mokesčio	įstatymo	23	straipsnio	4	dalimi,	nuro-
dyti	įkainiai	pridėtinės	vertės	mokesčiu	neapmokes-
tinami.

2. Vilniaus universiteto studentai moka 25 procentus 
VU	darbuotojams	taikytino	paslaugų	įkainio,	75	pro-
centai	dengiami	iš	VU	bendrosios	raidos	fondo.“

10.	SVARSTYTA.	 Dėl	 Priėmimo	 į	 Vilniaus	 universiteto	
studijų	programas	taisyklių	ir	jų	priedų	pakeitimo.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2014-7-12).	 Atsižvel-
giant	 į	Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	asociacijos	bendra-
jam	priėmimui	organizuoti	prezidento	2014	m.	gegužės	
15	 d.	 įsakymu	Nr.	 14-10	 patvirtintą	Bendrojo	 priėmi-
mo	į	Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	pirmosios	pakopos	ir	
vientisąsias	studijas	2014	metų	tvarkos	aprašą,	Lietuvos	
Respublikos	 švietimo	 ir	mokslo	ministro	 2014	m.	 ge-
gužės	22	d.	įsakymą	Nr.	V-461	„Dėl	išeivijos	ir	lietuvių	
kilmės	užsieniečių	vaikų,	vaikaičių,	provaikaičių	priė-
mimo	 į	 aukštąsias	mokyklas“	 bei	Vilniaus	 universite-
to	Senato	komisijos	2014	m.	balandžio	10	d.	nutarimą	 
Nr.	SK-2014-5-4	„Dėl	naujos	studijų	programos	tvirti-
nimo“:
1.	 Pakeisti	 Priėmimo	 į	 Vilniaus	 universiteto	 studijų	

programas	 taisyklių	 (toliau	 –	 Priėmimo	 taisyklės),	
patvirtintų	2014	m.	kovo	6	d.	Senato	komisijos	nuta-
rimu Nr. SK-2014-4-8 su pakeitimais ir papildymais 
2014	m.	balandžio	10	d.	Senato	komisijos	nutarimu	
Nr.	SK-2014-5-7	ir	gegužės	15	d.	Senato	komisijos	
nutarimu	Nr.	SK-2014-6-12,	2	priedo	10	stulpelyje	
nurodytą	minimalų	studentų	skaičių	taip:
1.1.	 humanitarinių	 mokslų	 studijų	 srities	 krypčių	

(išskyrus	 filologiją),	 socialinių	 mokslų	 studijų	
srities	krypčių	(išskyrus	psichologiją	bei	švieti-
mą	ir	ugdymą)	programoms	pakeisti	skaičių	iš	
10	į	12;

1.2.	 filologijos,	švietimo	ir	ugdymo,	fizinių	mokslų	
studijų	 srities	 krypčių,	 biomedicinos	 mokslų	
studijų	 srities	 krypčių	 (išskyrus	 odontologiją),	

technologijos	 mokslų	 studijų	 srities	 krypčių,	
psichologijos	 krypčių	 programoms	 pakeisti	
skaičių	iš	6	į	8.

2.	 Pakeisti	 Priėmimo	 taisyklių	 5	 priedo	 4.5	 punktą	 ir	
išdėstyti	 jį	 taip:	„Lietuvoje	besimokantiems	viduri-
nio	 ugdymo	 programos	 baigiamosios	 klasės	moki-
niams	–	išeivijos	ir	lietuvių	kilmės	užsieniečių	vai-
kams,	vaikaičiams,	provaikaičiams,	kurie	ne	mažiau	
kaip	 trejus	metus	yra	gyvenę	užsienyje,	 o	 atvykę	 į	
Lietuvos	Respubliką	 pradėjo	mokytis	 8–12	 klasėje	
(gimnazijos	I–IV),	pagal	Lietuvos	Respublikos	švie-
timo	ir	mokslo	ministro	2014	m.	gegužės	22	d.	įsa-
kymą	V-461	(Teisės	aktų	registras,	2014,	Nr.	2014-
05629)	 prie	 konkursinio	 balo,	 apskaičiuoto	 pagal	
geriausiai	 vidurinio	 ugdymo	 programą	 baigusiųjų	
eilės	sudarymo	tvarkos	principus,	pridedamas	1	pa-
pildomas	balas“.

3.	 Pakeisti	Priėmimo	taisyklių	8	priedo	lentelės	11	ei-
lutę	ir	išdėstyti	ją	taip:	„Kompetentingos	institucijos	
išduoti	dokumentai	 lietuvių,	anglų	arba	rusų	kalba,	
patvirtinantys,	kad	prieš	atvykdamas	į	Lietuvos	ben-
drojo	ugdymo	programas	vykdančią	mokyklą	asmuo	
ne	mažiau	kaip	3	metus	gyveno	užsienyje	ir	Lietuvos	
Respublikoje	pradėjo	mokytis	 8–12	 (gimnazijos	 I–
IV)	klasėje“.

4.	 Pakeisti	Priėmimo	 taisyklių	2	 ir	3	priedus	panaiki-
nant	16	eilutes,	pakeisti	4	priedą	panaikinant	21	eilu-
tę	ir	pakeisti	šiuos	priedus	įrašant	naujos	studijų	pro-
gramos	Ispanų filologija	valstybinį	kodą	612R40001	
bei	panaikinant	išnašą	„*	Priėmimas	bus	vykdomas,	
jei	programa	bus	įregistruota	Studijų,	mokymo	pro-
gramų	ir	kvalifikacijų	registre“.	

11.	SVARSTYTA.	Dėl	Magna Cum Laude	diplomų.
	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 SK-2014-7-13).	 Atsižvel-

giant	 į	 akademinių	 kamieninių	 padalinių	 Tarybų	 tei-
kimus	 dėl	 diplomų	 Magna Cum Laude	 išdavimo	 ir	
Elektroninių	studijų	ir	egzaminavimo	centro	išvadą	dėl	
teikiamų	kandidatų	 studijų	 rezultatų	atitikties	diplomo	
Magna Cum Laude	 akademiniams	 kriterijams,	 patvir-
tintiems	 Senato	 komisijos	 nutarimu	 (2011	m.	 birželio	
2	 d.	 posėdžio	 (protokolas	 Nr.	 SK-2011-10-10)	 redak- 
cija):
1.	 Išduoti	diplomus	Magna Cum Laude	šiems	2014	m.	

absolventams,	pasižymėjusiems	brandžia	ir	origina-
lia	moksline	veikla:
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Eil. 
nr. Vardas, pavardė Akademinis 

kamieninis padalinys Studijų programa

1. Mindaugas	Baranauskas GMF Neurobiologija
2. Indrė	Lapeikaitė GMF Biofizika
3. Dangiras	Lukošius GMF Mikrobiologija
4. Rūta	Bozaitė GMF Mikrobiologijos
5. Kristina	Stuopelytė GMF Genetika
6. Egidijus	Žalneravičius GMF Botanika
7. Nerijus	Gudmonas GMF Botanika
8. Eglė	Piškinaitė GMF Geografija	ir	kraštotvarka
9. Daiva	Meilutė GMF Geografija	ir	kraštotvarka
10. Janina	Brastovickytė GMF Hidrometeorologija
11. Mindaugas	Kazbaris GMF Geologija
12. Edgaras	Dvinelis FF Medžiagotyra	ir	puslaidininkių	fizika
13. Dovilė	Meškauskaitė FF Medžiagotyra	ir	puslaidininkių	fizika
14. Laurynas	Dabašinskas FF Optoelektronikos	medžiagos	ir	technologijos
15. Gintaras	Kerevičius FF Teorinė	fizika	ir	astrofizika
16. Šarūnas	Svirskas FF Telekomunikacijų	fizika	ir	elektronika
17. Nerijus Šiaulys FF Lazerinė	fizika	ir	optinės	technologijos
18. Ignas	Stasevičius FF Lazerinė	fizika	ir	optinės	technologijos
19. Mindaugas	Ščiuka FF Lazerinė	fizika	ir	optinės	technologijos
20. Egidijus	Pupka FF Lazerinė	fizika	ir	optinės	technologijos
21. Antanas	Vinčiūnas FF Lazerinė	technologija
22. Karolis Ratautas FF Lazerinė	technologija
23. Audrius Dambrauskas IF Istorija
24. Andrius	Jurkevičius IF Istorija
25. Julius	Damarackas MIF Finansų	ir	draudimo	matematika
26. Gailė	Paukštaitė MIF Matematika
27. Dovilė	Likaitė TSPMI Viešosios	politikos	analizė
28. Julita	Mažuolytė TSPMI Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
29. Natalya Semerova TSPMI Rytų	Europos	ir	Rusijos	studijos
30. Evelina	Acuvienė TSPMI Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
31. Inga	Vaičiakauskaitė TSPMI Tarptautiniai santykiai ir diplomatija
32. Marijus	Bernatavičius TSPMI Europos studijos
33. Maksim Ivanov FilF Semiotika
34. Ernesta	Kazakėnaitė FilF Bendroji kalbotyra
35. Ieva	Toleikytė FilF Skandinavistika
36. Dainius	Vanagas FilF Semiotika
37. Loreta	Varaniūtė KHF Lietuvių	literatūra
38. Simona	Siderevičiūtė KHF Lietuvių	literatūra
39. Miglė	Onskulytė KHF Anglų	kalbotyra	
40. Vytautė	Petraškaitė KHF Apskaita,	finansai	ir	bankininkystė
41. Vilda	Stanišauskaitė KHF Verslo	informatika
42. Konstantinas Korovkinas KHF Verslo	informatika
43. Sandra	Stanionytė ChF Nanomedžiagų	chemija
44. Rokas	Sažinas ChF Chemija
45. Antanas Karalius ChF Chemija
46. Karolis	Ažukaitis MF Medicina
47. Odeta	Geležėlytė FilosF Klinikinė	psichologija
48. Paulius	Rimkevičius FilosF Filosofija
49. Justyna	Žuromskaja FilosF Socialinis darbas

2.	 Nustatyti,	kad	nutarimas	dėl	kiekvieno	1	p.	sąraše	nurodyto	Vilniaus	universiteto	absolvento	įsigalioja	tuo	atveju,	jei	jo	
baigiamasis	darbas	ir	baigiamųjų	egzaminų	laikymo	rezultatai	bus	įvertinti	pažymiais	10	(puikiai).
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2014-05-29 nutarimu Nr. SK-2014-7-3

VILNIAUS UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ  
VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO SKAIČIAVIMO TVARKA

Vilniaus	 universiteto	 dėstytojų,	 mokslo	 darbuotojų	 ir	
kitų	 tyrėjų	 praėjusių	metų	 vidutinis	mėnesinis	 darbo	 už-
mokestis	 apskaičiuojamas	 praėjusiais	 metais	 šiems	 dar-
buotojams	apskaičiuotas	bruto	darbo	užmokesčio	 lėšas	 (į	
jas	įskaitomos	lėšos	minėtų	darbuotojų	tarnybiniams	atly-
ginimams,	priedams,	priemokoms	ir	vienkartinėms	pinigi-
nėms	 išmokoms)	padalijus	 iš	vidutinio	sąlyginio	 tų	metų	
jų	skaičiaus	ir	gautą	dalmenį	padalijus	iš	12.	Mėnesio	vi-
dutinis	sąlyginis	instituto	mokslo	darbuotojų	ir	kitų	tyrėjų	

skaičius	 apskaičiuojamas	 sudėjus	visą	mėnesį	visą	darbo	
dieną	dirbančių	šių	darbuotojų	skaičių	ir	ne	visą	mėnesį	ne	
visą	darbo	dieną	ar	ne	visą	savaitę	dirbančių	šių	darbuoto-
jų,	perskaičiuotų	į	dirbančius	visą	mėnesį	visą	darbo	die-
ną,	skaičių.	Vidutinis	sąlyginis	praėjusių	metų	minėtų	dar-
buotojų	 skaičius	apskaičiuojamas	 sudėjus	praėjusių	metų	
kiekvieno	mėnesio	vidutinius	 sąlyginius	 instituto	mokslo	
darbuotojų	 ir	 kitų	 tyrėjų	 skaičius	 ir	 šią	 sumą	 padalijus	 
iš	12.	

1.	 SVARSTYTA.	Dėl	išrinktų	katedrų	ir	prilygintų	padali-
nių	vadovų	tvirtinimo.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2014-4-1). Vadovaujantis 
Vilniaus	universiteto	konkursų	eiti	katedros	vedėjo	par-
eigas	 nuostatų	 13	 p.,	 patvirtinti	 šiuos	 katedrų	 ir	 jiems	
prilygintų	padalinių	vadovus	eiti	pareigas	nuo	2014	m.	
rugsėjo	1	d.:

Fakultetas Katedra / skyrius /  
klinika Vardas, pavardė

Teisės 
fakultetas

Viešosios	teisės	
katedra

Doc.	Haroldas	ŠINKŪNAS

Filosofijos 
fakultetas

Edukologijos	
katedra

Prof.	Lilija	DUOBLIENĖ

Filosofijos	katedra Prof.	Albinas	PLĖŠNYS
Sociologijos	
katedra

Prof.	Arūnas	POVILIŪNAS

2.	 SVARSTYTA.	Dėl	Vilniaus	universiteto	vardo	naudoji-
mo	labdaros	ir	paramos	fondo	pavadinime.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2014-4-2). Vadovaujantis 
Lietuvos	Respublikos	 civilinio	 kodekso	 2.39	 str.	 2	 d.,	
Lietuvos	Respublikos	mokslo	ir	studijų	įstatymo	20	str.	
2	d.	5	p.,	Vilniaus	universiteto	statuto	38	str.	1	d.	23	p.,	
Lietuvos	Respublikos	mokslo	ir	studijų	įstatymo	7,	10,	
12,	17,	19,	20,	21,	22,	23,	43,	44,	47,	48,	51,	55,	57,	66,	
69,	70,	71,	73,	75,	95	straipsnių	pakeitimo	ir	papildymo	
įstatymo	24	str.	2	d.	bei	atsižvelgiant	į	2014	m.	gegužės	
29	d.	Senato	komisijos	nutarimą	Nr.	SK-2014-7-9:	
1.	 Pritarti,	 kad	 išimtinai	Vilniaus	 universiteto	 vykdo-

moms	veikloms	 remti	naujai	 steigiamame	 labdaros	
ir	paramos	fondo	pavadinime	būtų	naudojamas	Vil-
niaus universiteto vardas.

2014 m. birželio 17 d. Senato posėdyje
(protokolas Nr. S-2014-4)

2.	 Pritarti,	kad	su	labdaros	ir	paramos	fondo	steigėjais	
būtų	 sudarytas	 civilinis	 sandoris,	 kuriame	būtų	 ap-
tartos Vilniaus universiteto vardo ir simbolikos nau-
dojimo	sąlygos.

3.	 SVARSTYTA.	Dėl	 aukštesnių	 kvalifikacinių	 dėstytojų	
ir	mokslo	darbuotojų	pareigybių	reikalavimų	nustatymo	
Teorinės	fizikos	ir	astronomijos	institute.

 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 S-2014-4-3).	Atsižvelgiant	
į	 Vilniaus	 universiteto	 Teorinės	 fizikos	 ir	 astronomi-
jos	 instituto	 tarybos	 2014	 m.	 birželio	 4	 d.	 nutarimą	
Nr.	 38	 patvirtinti	 šias	 atitinkamų	Vilniaus	 universiteto	
pedagoginio	 ir	 mokslo	 per	sonalo	 atestavimo	 ir	 kon-
kursų	pareigoms	eiti	 organizavimo	nuostatų	 straipsnių	
pataisas,	 taikomas	asmenims,	 siekiantiems	eiti	mokslo	
darbuo	tojų	pareigas	ir	atestuojamiems	šioms	pareigoms	
Vilniaus	 universiteto	 Teorinės	 fizikos	 ir	 astronomijos	 
institute:

Konkursas vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigoms:
7.3.3.1. iš	 viso	 paskelbė	 ne	mažiau	 kaip	 15	mokslinių	
straipsnių	 tarptautiniuose	mokslo	 leidiniuose1,	 iš	 jų	ne	
mažiau	 kaip	 5	mokslinius	 straipsnius	 per	 pastaruosius	
5 metus. 

1	 Tarptautiniai	mokslo	 leidiniai	–	 leidiniai,	 referuojami	Thomson	
Reuters Web of Knowledge	 duomenų	 bazėje,	 kurių	 cituojamu-
mo	rodiklis	yra	didesnis	už	20	proc.	nuo	atitinkamos	kategorijos	
agreguotojo	 cituojamumo	 rodiklio.	 Jeigu	 leidinys	priklauso	ke-
lioms	kategorijoms,	nuo	šių	kategorijų	agreguotųjų	cituojamumo	
rodiklių	vidurkio.
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Atestuojamiems vyriausiojo mokslo darbuotojo  
pareigoms:
7.3.4.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	8 mokslinius straips-
nius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1 ir (arba) recen-
zuotų	mokslinių	monografijų	dalių,	skyrių;
7.3.4.1.2.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	straips-
nius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1	 ir	 recenzuotą	
mokslinę	monografiją,	išleistą	tarptautiniu	mastu	pripa-
žintos	mokslinės	leidyklos,	arba	recenzuotos	mokslinės	
monografijos,	 išleistos	 tarptautiniu	 mastu	 pripažintos	
mokslinės	 leidyklos,	 dalį,	 kai	 mokslininko	 indėlis	 ne	
mažesnis	kaip	5	autoriniai	lankai;
7.3.4.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	straips-
nius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1,	gavo	pripažintų	
ir	įdiegtų	eksperimentinės	plėtros	rezultatų	ir	sukūrė	reikš-
mingų	pramoninės	nuosavybės	objektų	(patentų,	užregis-
truotų	Europos	patentų	tarnyboje	(EPO),	Jungtinių	Ame-
rikos	Valstijų	patentų	ir	prekių	ženklų	tarnyboje	(USPTO)	
arba	 Japonijos	patentų	 tarnyboje,	 licencijuotų	patentų	 ir	
pan.)	arba	tarptautiniuose	kataloguose	registruotų	ir	turin-
čių	autorystę	patvirtinančius	dokumentus	augalų	ir	gyvū-
nų	veislių,	ląstelių	linijų,	mikroorganizmų	kamienų.

Konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo  
pareigoms:
7.3.7.1.	 iš	 viso	 paskelbė	 ne	mažiau	 kaip	 7	mokslinius	
straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1,	iš	jų	ne	
mažiau	 kaip	 3	mokslinius	 straipsnius	 per	 pastaruosius	
5 metus.

Atestuojamiems vyresniojo mokslo darbuotojo  
pareigoms:
7.3.8.1.1.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	5	mokslinius	straips-
nius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1,	ir	(arba)	recen-
zuotų	mokslinių	monografijų	dalių,	skyrių;
7.3.8.1.2.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	straips-
nius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1	 ir	 recenzuo-
tą	 mokslinę	 monografiją	 arba	 recenzuotos	 mokslinės	
monografijos	dalį,	kai	mokslininko	indėlis	ne	mažesnis	
kaip	5	autoriniai	lankai;	
7.3.8.1.3.	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	mokslinius	straips-
nius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1	 ir	 gavo	 eks-
perimentinės	plėtros	 rezultatų	arba	 sukūrė	pramoninės	
nuosavybės	objektų;	

Konkursas mokslo darbuotojo pareigoms:
7.3.13. Konkurse mokslo darbuotojo	 pareigoms	 eiti	
gali	 dalyvauti	 mokslininkai,	 paskelbę	 ne	 mažiau	 kaip	
3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidi-
niuose1 per pastaruosius 5 metus.

Atestuojamiems mokslo darbuotojo pareigoms:
7.3.14.	per	kadenciją	paskelbė	ne	mažiau	kaip	3	moksli-
nius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1 arba 

knygų	 skyrių,	 arba	 recenzuotą	 mokslinę	 monografiją	
arba	atliko	eksperimentinės	plėtros	darbų.

Konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo  
pareigoms:
7.3.15.	 turintys	 ne	 žemesnį	 kaip	 magistro	 kvalifika-
cinį	 laipsnį	 ar	 jam	 prilygstantį	 aukštąjį	 išsilavinimą	 ir	
paskelbę	 bent	 vieną	 mokslinį	 straipsnį	 tarptautiniame	
mokslo leidinyje1.

Atestuojamiems jaunesniojo mokslo darbuotojo 
pareigoms:
7.3.16.	per	kadenciją	paskelbė	ne	mažiau	kaip	2	moksli-
nius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose1. 

	 Aukštesni	 nei	 numatyti	 Vilniaus	 universiteto	 peda-
goginio	 ir	 mokslo	 personalo	 atestavimo	 ir	 konkursų	
pareigoms	eiti	organizavimo	nuostatuose	Vilniaus	uni-
versiteto	Teorinės	fizikos	ir	astronomijos	instituto	kva-
lifikaciniai	mokslo	darbuotojų	pareigybių	 reikalavimai	
įsigalioja	nuo	jų	patvirtinimo	Senate	dienos.

	 Mokslo	darbuotojams,	dalyvaujantiems	konkurse	toms	
pačioms	pareigoms	eiti	antrą	kartą,	aukštesni	nuostatų	
ir atestacijos reikalavimai taikomi nuo 2017 m. sau- 
sio 1 d.

4.	 SVARSTYTA.	Dėl	bendrųjų	universitetinių	studijų	mo-
dulių	(dalykų).

	 N u t a r t a.	Atidėti	klausimo	svarstymą.

5.	 SVARSTYTA.	Dėl	Magna Cum Laude	diplomų.
	 N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	S-2014-4-5).	Atsižvelgiant	į	

akademinių	 kamieninių	 padalinių	Tarybų	 teikimus	 dėl	
diplomų	Magna Cum Laude	 išdavimo	 ir	 Elektroninių	
studijų	 ir	 egzaminavimo	 centro	 išvadą	 dėl	 teikiamų	
kandidatų	 studijų	 rezultatų	 atitikties	 diplomo	 Magna 
Cum Laude	 akademiniams	 kriterijams,	 patvirtintiems	
2011	m.	birželio	2	d.	Senato	komisijos	nutarimu	Nr.	SK-
2011-10-10,	išduoti	diplomus	Magna Cum Laude	šiems	
2014	m.	absolventams,	pasižymėjusiems	brandžia	ir	ori-
ginalia	moksline	veikla:

Eil. 
nr. Vardas, pavardė

Akademinis 
kamieninis 
padalinys

Studijų programa

1. Oleksandra 
Sendriy EF Ekonominė	analizė	ir	

planavimas 

2. Vladimir 
Chorošajev FF Teorinė	fizika	ir	

astrofizika

3. Julius	Vengelis FF Lazerinė	fizika	ir	
optinės	technologijos	

4. Darius Urbonas FF Lazerinė	fizika	ir	
optinės	technologijos	
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6.	 SVARSTYTA.	 Dėl	 Priėmimo	 į	 Vilniaus	 universiteto	
studijų	programas	taisyklių	ir	jų	priedų	pakeitimo.

	 N u t a r t a 	 (nutarimas	 Nr.	 S-2014-4-6).	Atsižvelgiant	
į	Lietuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	ministerijos	
Studijų,	mokslo	 ir	 technologijų	departamento	2014	m.	
gegužės	19	d.	raštą	Nr.	SR-2310	„Dėl	aukštojo	mokslo	
studijų	 programų	 registravimo	 Studijų,	 mokymo	 pro-
gramų	 ir	 kvalifikacijų	 registre“	 bei	 siekiant	 užtikrinti	
efektyvų	priėmimo	 į	Vilniaus	universiteto	 studijų	pro-
gramas	procedūrų	įgyvendinimą:

1.	 Pakeisti	 Priėmimo	 į	 Vilniaus	 universiteto	 studijų	
programas	 taisyklių	 (toliau	 –	 Priėmimo	 taisyklės),	
patvirtintų	2014	m.	kovo	6	d.	Senato	komisijos	nuta-
rimu Nr. SK-2014-4-8 su pakeitimais ir papildymais 
2014	m.	balandžio	10	d.	Senato	komisijos	nutarimu	
Nr.	 SK-2014-5-7,	 gegužės	 15	 d.	 Senato	 komisijos	
nutarimu	Nr.	SK-2014-6-12	 ir	gegužės	29	d.	Sena-
to	komisijos	nutarimu	Nr.	SK-2014-7-12,	10	priedo	
I	dalį,	ją	papildant	nauja	Filosofijos	fakulteto	laips-
nio	nesuteikiančia	studijų	programa	Mokyklos peda
gogika,	informaciją	apie	šią	programą	išdėstyti	taip:

Studi-
jų	sritis

Valstybinis 
kodas Studijų	programa

Studijų	
forma1 

(tvarkaraš-
tis2	–	D,	S)

Studijų	
trukmė	
(metai)

Suteikiama 
kvalifikacija

VF3 
vietų	

planas 
2014 
m.

VNF4 
vietų	

planas 
2014 
m.

Studentų	
planas	iš	

viso 
2014 m.

Minimalus 
studentų	
skaičius5

Metinė	
studijų	
kaina,	
Lt**

Galimybė	
stoti	baigus	
gretutines	
studijas***

S 631X10010

Mokyklos 
pedagogika	
(laipsnio nesu
teikiančios studijos)

NL (S) 1 pedagogas 20 4 24 5 10500 Nėra

2.	 Pakeisti	Priėmimo	taisyklių	10	priedo	I	dalyje	nurodytą	
Ekonomikos	 fakulteto	 studijų	 programos	Kokybės va
dyba,	vykdomos	 ištęstine	 forma	sesijiniu	 tvarkaraščiu,	
metinę	studijų	kainą	iš	7308	Lt	į	5121	Lt.

3.	 Pakeisti	Priėmimo	taisyklių	11	priedą,	papildant	jį	nauja	
Filosofijos	fakulteto	laipsnio	nesuteikiančia	studijų	pro-
grama	Mokyklos pedagogika,	informaciją	apie	šią	pro-
gramą	išdėstyti	taip:

FILOSOFIJOS FAKULTETAS

Studijų	 
programos	

kodas

Studijų	
programos	

arba	programų	
grupės

Pirmosios pakopos 
universitetinių	studijų	

kryptys	(sritys),	kurių	studijų	
programas	baigę	asmenys	

priimami

Atrankos kriterijai

Konkursinio balo 
formulė

Papildomi 
reikalavimai (PR)A, 

AS
B, 
BS

C, 
CS D Dv E VS VSv P

631X10010 Mokyklos 
pedagogika

Lietuvių	filologija,	anglų	
filologija,	vokiečių	
filologija,	lenkų	filologija,	
rusų	filologija,	prancūzų	
filologija,	istorija,	istorija	
pagal	tematiką,	lingvistika,	
filosofija,	matematika,	
programų	sistemos,	
informatika,	chemija,	
biologija,	gamtinė	geografija,	
fizika,	psichologija	

√ √ √ √ (10 + VS – VSV) + (10 
+ D – DV) + MP 

PR2

MP – motyvacinis pokalbis.
PR2	–	stojantieji	į	Mokyklos	pedagogikos	laipsnio	nesuteikiančią	studijų	programą	dalyvauja	motyvaciniame	pokalbyje	(žr.	13	priedą).	

7.	 SVARSTYTA.	Dėl	Vilniaus	universiteto	turto	perdavi-
mo	savivaldybių	nuosavybėn.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. S-2014-4-4). Vadovaujan-
tis Vilniaus universiteto Senato 2012-01-31 nutarimu 
Nr. S-2012-1-1 patvirtintos Vilniaus universiteto nuo-
savybės	 teise	 priklausančio	 turto	 valdymo,	 naudojimo	
ir disponavimo juo laikinosios tvarkos 39 punktu bei 
2011	m.	 rugpjūčio	 3	 d.	 sutartimi	Nr.	VP1-2.2.-ŠMM-
05-K-02-011/APS-290000-298	ir	Paraiškos	dėl	projekto	
finansavimo	specialiosios	(B)	dalies	7	punktu:

1.	 Perduoti	 Panevėžio	 miesto	 savivaldybės	 nuosavy-
bėn	Vilniaus	universiteto	nuosavybės	teise	valdomą	
327,72	Lt	vertės	turtą	(pagal	pridedamą	sąrašą).

2.	 Perduoti	 Ukmergės	 rajono	 savivaldybės	 nuosavy-
bėn	Vilniaus	universiteto	nuosavybės	teise	valdomą	
327,72	Lt	vertės	turtą	(pagal	pridedamą	sąrašą).

3.	 Perduoti	 Klaipėdos	 miesto	 savivaldybės	 nuosavy-
bėn	Vilniaus	universiteto	nuosavybės	teise	valdomą	
327,72	Lt	vertės	turtą	(pagal	pridedamą	sąrašą).
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4.	 Perduoti	 Vilniaus	 Žemynos	 gimnazijos	 nuosavy-
bėn	Vilniaus	universiteto	nuosavybės	teise	valdomą	
327,72	Lt	vertės	turtą	(pagal	pridedamą	sąrašą).

5.	 Perduoti	 Alytaus	 A.	 Ramanausko-Vanago	 gimna-
zijos	 nuosavybėn	Vilniaus	 universiteto	 nuosavybės	
teise	valdomą	327,72	Lt	vertės	turtą	(pagal	prideda-
mą	sąrašą).

6.	 Perduoti	Klaipėdos	 „Žaliakalnio“	 gimnazijos	 nuo-
savybėn	Vilniaus	universiteto	nuosavybės	teise	val-
domą	 327,72	Lt	 vertės	 turtą	 (pagal	 pridedamą	 są- 
rašą).

7.	 Įpareigoti	 VU	 l.	 e.	 rektoriaus	 pareigas	 prof.	 Jūrą	
Banį	 pasirašyti	 šio	 turto	 perdavimo–priėmimo	 
aktus.

2014	m.	rugsėjo	24	d.	13	val.	VšĮ	Vilniaus	universiteto	 ligoninės	Santariškių	klinikų	Raudonojoje	auditorijoje	(Santariškių	g.	2,	
08661 Vilnius) VILIUS RUDAITIS	gins	disertaciją	„Išplitusio	kiaušidžių	vėžio	BRCA1/2 genų	mutacijų	 įvairovė	 ir	 jų	prognozinė	
reikšmė	ligos	berecidyvinio	laikotarpio	ir	išgyvenimo	trukmei“	biomedicinos	mokslų	srities	medicinos	krypties	daktaro	laipsniui	gauti.	

M e d i c i n o s  m o k s l o  k r y p t i e s  t a r y b o s  s u d ė t i s :
prof.	dr.	Algirdas	Utkus	–	tarybos	pirmininkas	(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Rūta	Jolanta	Nadišauskienė	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Feliksas	Jankevičius	(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Gražina	Stanislava	(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
doc.	dr.	Arturas	Inčiūra	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B).

Oponentai:
prof.	dr.	Janina	Didžiapetrienė	(Vilniaus	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B);
prof.	dr.	Elona	Juozaitytė	(Lietuvos	sveikatos	mokslų	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	medicina	–	06	B).

Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje.	

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL	MEDIC INOS 	 FAKULTETO 	TARYBOS 	 SUDĖT IES 	 PAKE IT IMO

2014	m.	gegužės	26	d.	Nr.	R	-	264					
Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2014	m.	gegužės	20	d.	Medicinos	fakulteto	tarybos	posėdžio	nutarimą	(protokolo	išrašas	Nr.	150000-T-5	(597))	
bei	remiantis	jame	pateiktais	duomenimis	konstatuodamas,	jog	Medicinos	fakulteto	tarybos	nariai	išrinkti	laikantis	Fakultetų	tarybų	
rinkimų	tvarkos	nuostatų,	vadovaudamasis	Fakultetų	tarybų	rinkimų	tvarkos	11	punktu:

1.	S	k	e	l	b	i	u		Medicinos	fakulteto	tarybos	atnaujintą	sudėtį:
prof.	Algirdas	Utkus	–	pirmininkas
prof.	Arvydas	Ambrozaitis
dr.	Arūnas	Barkus
prof.	Valmantas	Budrys
Eglė	Budrytė	–	studentų	atstovė
Urtė	Builytė	–	studentų	atstovė
Neringa	Čėnaitė	–	studentų	atstovė
prof.	Vita	Danilevičiūtė
rezid.	Maksim	Dmitriev
prof.	Gražina	Stanislava	Drąsutienė
prof.	Virginija	Grabauskienė
doc.	Vaiva	Hendrixson
prof.	Alvydas	Juocevičius
prof.	Danutė	Kalibatienė

prof.	Arvydas	Kaminskas	–	sekretorius
prof.	Vytautas	Kasiulevičius
prof.	Zita	Aušrelė	Kučinskienė
prof.	Aleksandras	Laucevičius
prof.	Eugenijus	Lesinskas
prof.	Vytautė	Pečiulienė
prof.	Kęstutis	Strupas
prof.	Rimantas	Stukas
prof.	Virginijus	Šapoka
prof.	Jūratė	Šipylaitė
prof.	Algirdas	Edvardas	Tamošiūnas
prof.	Janina	Tutkuvienė
prof.	Vytautas	Usonis
prof.	Algirdas	Venalis

2.	Šis	įsakymas	įsigalioja	nuo	jo	pasirašymo	dienos.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas			 	 	 																																																																																																						prof.	J.	Banys
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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL	 I STOR I JOS 	 FAKULTETO 	TARYBOS 	 SUDĖT IES 	 PAKE IT IMO

2014	m.	birželio		4	d.	Nr.	R	-	278							
Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2014	m.	birželio	2	d.	Istorijos	fakulteto	raštą	Nr.	1701	S-132-(1701.2.13)	bei	remiantis	jame	pateiktais	duome-
nimis	konstatuodamas,	jog	nauji	Istorijos	fakulteto	tarybos	nariai	išrinkti	laikantis	Fakultetų	tarybų	rinkimų	tvarkos	nuostatų,	vado-
vaudamasis	Fakultetų	tarybų	rinkimų	tvarkos	11	punktu:

1.	S	k	e	l	b	i	u		Istorijos	fakulteto	tarybos	sudėties	pakeitimą:	naujais	studentų	atstovais	taryboje	deleguojami	Konstancija	Giedri-
kaitė,	Kunigunda	Čepkauskaitė	ir	Milda	Kvizikevičiūtė.

2.	Šis	įsakymas	įsigalioja	nuo	jo	pasirašymo	dienos.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas			 	 	 																																																																																																				prof.	J.	Banys

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL	 F ILOSOF I JOS 	 FAKULTETO 	TARYBOS 	 SUDĖT IES 	 PAKE IT IMO

2014	m.	birželio		4	d.	Nr.	R	-	279								
Vilnius

Atsižvelgdamas	į	2014	m.	birželio	2	d.	Filosofijos	fakulteto	raštą	Nr.	1705/281	bei	remiantis	jame	pateiktais	duomenimis	konsta-
tuodamas,	jog	nauji	Filosofijos	fakulteto	tarybos	nariai	išrinkti	laikantis	Fakultetų	tarybų	rinkimų	tvarkos	nuostatų,	vadovaudamasis	
Fakultetų	tarybų	rinkimų	tvarkos	11	punktu:

1.	S	k	e	l	b	i	u		Filosofijos	fakulteto	tarybos	sudėties	pakeitimą:	vietoje	studentų	atstovių	Emilijos	Jokubauskaitės,	Maryjos	Šupos	
ir	Romualdos	Fedosejevaitės	į	tarybos	sudėtį	įtraukiamos	studentų	atstovės	Eglė	Mažulytė,	Ieva	Vainoraitė	ir	Karolina	Ustilo.

2.	Šis	įsakymas	įsigalioja	nuo	jo	pasirašymo	dienos.

L.	e.	Rektoriaus	pareigas			 	 	 																																																																																																				prof.	J.	Banys


