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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto tarybos (toliau – Taryba) 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 Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, įvertinęs 

Tarybos nuomonę, atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. balandžio   20 d. teikimą 

Nr. RTK-22 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2019 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. SPN-64 „Dėl 

Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių 

piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 

studijų metais, kainų“ pakeitimo“ ir Vilniaus universiteto senato studijų komiteto 2020 m. balandžio  

17 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8) 11500-KT-33), Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto senato 2019 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. SPN-64 

„Dėl Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas užsienio šalių 

piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 2020–2021 

studijų metais, kainų“ (toliau – Nutarimas): 

1. pakeisti Vilniaus universitete užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas 

užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 

2020–2021 studijų metais kainas, patvirtintas Nutarimu, ir jas išdėstyti nauja redakcija (pridedama); 

2. papildyti Nutarimą 2 punktu: 

„2. Nustatyti, kad, pasirašant bendradarbiavimo sutartis, Vilniaus universiteto rektorius gali 

patvirtinti aukštesnes nei šiuo nutarimu nustatytas studijų programų kainas, kai studijų programos 

vykdomos kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis.“ 
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