
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL 2019–2020 STUDIJŲ METŲ PAVASARIO SEMESTRO STUDIJŲ VILNIAUS 

UNIVERSITETE VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU  

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 32 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 1 

dalies 12 ir 32 punktais ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto statuto 42 straipsnio 4 dalį ir 43 

straipsnio 1 dalies 15 ir 42 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. 

nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais 

pakeitimais), Vilniaus universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) 2020 m. balandžio 3 d. teikimą 

Nr. RTK-20 „Dėl Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario 

semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ patvirtinimo“ ir Vilniaus 

universiteto senato (toliau – Senatas) studijų komiteto 2020 m. balandžio 3 d. nutarimą (protokolo 

Nr. (1.8) 11500-KT-23), Senatas  

n u t a r i a :  

1. nustatyti, kad visos studijų veiklos Vilniaus universitete iki 2019–2020 studijų metų 

pavasario semestro pabaigos vykdomos nuotoliniu būdu; 

2. įpareigoti Rektorių teikti Senatui studijų procesą reglamentuojančių Senato priimtų 

teisės aktų pakeitimų, reikalingų šio nutarimo 1 punktui įgyvendinti, projektus;  
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