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DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO PIRMOSIOS PAKOPOS 

STUDIJŲ PROGRAMOS „OPTOMETRIJA“ PATVIRTINIMO 

 

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

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto studijų programų reglamento 1 priedo 19 punktą, Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2020 m. birželio 29 d. teikimą Nr. RTK-37 „Dėl Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų programos „Optometrija“ tvirtinimo“, Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.1) 

150000-TP-14-6) 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 Medicinos fakulteto pirmosios pakopos studijų 

programą „Optometrija“ (studijų programos apimtis – 240 studijų kreditų). 
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