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VILNIAUS UNIVERSITETO
SENATAS
NUTARIMAS
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2014 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO
NR. S-2014-3-5 „DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLO, MENO VEIKLOS IR
STUDIJŲ REGULIAMINO KONCEPCIJOS IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir 7
straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. kovo 2 d. teikimą
Nr. RTK-12 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. S-2014-3-5
„Dėl Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino koncepcijos ir struktūros
patvirtinimo“ pakeitimo“, Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) Kokybės ir plėtros
komiteto 2020 m. kovo 6 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-20 ), Mokslo komiteto
2020 m. kovo 10 d. nutarimą (protokolo Nr. 11500-KT-14) ir Studijų komiteto 2020 m. kovo 3 d.
nutarimą (protokolo Nr. (1.8) 11500-KT-13), Senatas
nutaria:
1. nustatyti, kad:
1.1. Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliaminas (toliau –
Reguliaminas) yra mokslo, meno veiklos ir studijų programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos
nuostatas įtvirtinančių ir kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis Vilniaus universitete (toliau –
Universitetas) susijusius santykius reguliuojančių teisės aktų rinkinys;
1.2. Reguliaminas kuriamas galiojančius Universiteto teisės aktus, įtvirtinančius mokslo,
meno veiklos ir studijų programų rengimo ir įgyvendinimo vadybos nuostatas ir reguliuojančius
kitus su mokslo, meno veikla ir studijomis Universitete susijusius santykius, išdėstant teisės aktų
rinkinyje pagal Senato patvirtintą teminę Reguliamino struktūrą;
1.3. Reguliaminą sudarančius Universiteto teisės aktus tvirtina, keičia ar pripažįsta
netekusiais galios Universiteto valdymo organai, kuriems atitinkamų santykių reguliavimas yra
sudėtinė Statute nustatytos jų kompetencijos dalis;
1.4. Reguliaminas skelbiamas kartu su kitais pagrindiniais Universiteto dokumentais
Universiteto interneto svetainėje (https://www.vu.lt/apiemus/dokumentai);
2. pripažinti netekusiu galios Senato 2014 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. S-2014-3-5
„Dėl Vilniaus universiteto mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino koncepcijos ir struktūros
patvirtinimo“ 1 punktą.
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