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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto tarybos 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. T-2017-8-1 

„Dėl bendro studijų vietų skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų 

įgyvendinimu, dydžių ir kitų Vilniaus universiteto teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ 1 punktu ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto tarybos 2020 m. birželio 1 d. nuomonę, Vilniaus universiteto 

statuto 33 straipsnio 1 dalies 30 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. 

gegužės 29 d. teikimą Nr. RTK-36 „Dėl Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias 

vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainų patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato 

Studijų komiteto 2020 m. birželio 9 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8) 11500-KT-66), Vilniaus 

universiteto senatas 

n u t a r i a  patvirtinti Vilniaus universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas 

priėmimas 2020–2021 studijų metais, kainas (pridedama). 
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