
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL DIPLOMŲ MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, Diplomų cum 

laude ir magna cum laude išdavimo kriterijais, patvirtintais Vilniaus universiteto senato 2016 m. 

lapkričio 22 d. nutarimu Nr. S-2016-10-16 „Dėl Diplomų cum laude ir magna cum laude išdavimo 

kriterijų pakeitimo“, ir Vilniaus universiteto studijų nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto senato 

komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-8 „Dėl Studijų nuostatų“ (Vilniaus 

universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-2 redakcija), 62 punktu bei 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. birželio   d. teikimą Nr.  „Dėl diplomų 

magna cum laude išdavimo“, Vilniaus universiteto kamieninių akademinių padalinių vadovų 

teikimus dėl diplomų magna cum laude išdavimo ir Vilniaus universiteto senato Studijų komiteto 

2020 m. birželio 9 d. ir 2020 m. birželio 16 d. nutarimus (protokolo Nr. (1.8) 11500-KT-66 ir Nr. 

(1.8) 11500-KT-70), Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a : 

1. išduoti diplomus magna cum laude šiems 2020 metų pirmosios pakopos studijų programų 

absolventams, pasižymėjusiems brandžia moksline veikla: 
 

Nr. Vardas ir pavardė Kamieninis 

akademinis 

padalinys 

Studijų programos pavadinimas 

2.1. Edvinas Gvazdiovas FF Fizika 

2.2. Džiugas Litvinas FF Taikomoji fizika 
 

2. išduoti diplomus magna cum laude šiems 2020 metų antrosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programų absolventams, pasižymėjusiems brandžia moksline veikla: 
 

Nr. Vardas ir pavardė Kamieninis 

akademinis 

padalinys 

Studijų programos pavadinimas 

1.1. Kamilė Andriejauskaitė MF Medicina 

1.2. Kristina Naudžiūnaitė MIF Programų sistemos 

1.3. Greta Inkrataitė ChGF Chemija 
 

3. nustatyti, kad šis nutarimas jo 1 ir 2 punktuose nurodytų Vilniaus universiteto absolventų 

atžvilgiu įsigalioja tuo atveju, jei jų baigiamojo darbo ar (ir) baigiamųjų egzaminų pasiekimų 

vertinimas yra 10 (puikiai). 
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