
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL FIZIKOS FAKULTETO ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS 

„MEDŽIAGOTYRA IR PUSLAIDININKIŲ FIZIKA“ IŠREGISTRAVIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 10 ir 32 punktais ir 

Vilniaus universiteto studijų programų reglamento, patvirtinto Vilniaus universiteto senato komisijos 

2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-4 (su vėlesniais pakeitimais), 9.2 ir 9.3 papunkčiais 

ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. gegužės 8 d. teikimą Nr. RTK-28 „Dėl 

Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų programos „Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika“ 

išregistravimo“, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto tarybos 2020 m. vasario 28 d. (protokolo Nr. 

(1.2 E) 120000-TPN-4) nutarimą ir Vilniaus universiteto senato studijų komiteto 2020 m. gegužės 5 

d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8) 11500-KT-40.), Vilniaus universiteto senatas 

n u t a r i a: išregistruoti Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto antrosios pakopos studijų 

programą „Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika“ (kodas – 6211CX007) iš Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registro.  
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