Elektroninio dokumento nuorašas
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SENATAS
NUTARIMAS
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2020 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMO
NR. SPN-15 „DĖL 2019–2020 STUDIJŲ METŲ PAVASARIO SEMESTRO STUDIJŲ
VILNIAUS UNIVERSITETE VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU“ ĮGYVENDINIMO
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 32 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 1
dalies 12 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimą
Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus universitete
vykdymo nuotoliniu būdu“ ir Vilniaus universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) 2020 m.
balandžio 16 d. teikimą Nr. RTK-21 „Dėl Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl Vilniaus
universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų
pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ įgyvendinimo“
patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) studijų komiteto 2020 m. balandžio
17 d. nutarimą (protokolo Nr. ((1.8.) 11500-KT-33), Senatas
n u t a r i a patvirtinti šias iki 2019–2020 studijų metų pavasario semestro pabaigos
galiosiančias laikinąsias nuostatas:
1.
Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo
nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto senato 2017 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. S-2017-1211 „Dėl Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų
tvirtinimo“ (toliau – Rašto darbų nuostatai), taikymo:
1.1. Garantiją Studijuojantysis patvirtina Vilniaus universiteto studijų informacinėje
sistemoje po darbo įkėlimo, netaikant Rašto darbų nuostatų 2.6 papunkčio nuostatos dėl Garantijos
įteikimo kartu su Baigiamuoju darbu;
1.2. Netaikoma Rašto darbų nuostatų 3.2 papunkčio nuostata dėl Darbo pateikimo
atspausdinta forma ir 3.3, 3.7.3 papunkčiai;
1.3. Baigiamojo darbo vadovo sprendimas leisti arba neleisti ginti Baigiamąjį darbą
patvirtinamas vadovo elektroniniu laišku Studijuojančiajam ir šakiniam akademiniam padaliniui /
kamieniniam akademiniam padaliniui, netaikant Rašto darbų nuostatų 3.5.2 ir 4.4.2 papunkčių
nuostatos dėl Baigiamojo darbo vadovo sprendimo leisti ginti Baigiamąjį darbą įforminimo
Baigiamojo darbo vadovo parašu ir įrašu ant atspausdinto Baigiamojo darbo;
1.4. Šakinis akademinis padalinys / kamieninis akademinis padalinys Baigiamąjį darbą
su Baigiamojo darbo vadovo leidimu ginti Baigiamąjį darbą ir recenzento atsiliepimą pateikia
Komisijai elektronine forma.
2.
Dėl 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) (toliau – Studijų
nuostatai), taikymo:
2.1. 2020–2021 studijų metų rudens semestro studijų tvarkaraščiai skelbiami iki 2020
m. birželio 1 d., netaikant Studijų nuostatų 18 punkte nustatyto gegužės 1 d. termino;
2.2. Registracijos į 2020–2021 studijų metų rudens semestro pasirenkamuosius studijų
dalykus (modulius) galutinis terminas – 2020 m. birželio 15 d., netaikant Studijų nuostatų 21
punkte nustatyto gegužės 15 d. termino;

2.3. Per pirmąją paskaitą pristatytų studijų dalyko (modulio) apraše nurodyti pasiekimų
vertinimo studijų dalyko (modulio) vykdymo metu ir galutinio atsiskaitymo metu būdai, tvarka,
vertinimo kriterijai ir atsiskaitymo reikalavimai gali būti keičiami semestro metu, jei to reikia
dalyko (modulio) siekinių pasiekimui užtikrinti. Studijų dalyko (modulio) dėstytojas apie
pakeitimus privalo informuoti studentus, studijų programos komitetą ir kamieninio akademinio
padalinio administraciją; apie pakeitimus, susijusius su galutiniu pasiekimų vertinimu, studijų
dalyko (modulio) dėstytojas turi informuoti studentus likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms
dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo. Netaikoma Studijų nuostatų 25 punkto nuostata dėl studijų
dalyko (modulio) apraše nurodytų pasiekimų vertinimo studijų dalyko (modulio) vykdymo metu
ir galutinio atsiskaitymo metu būdų, tvarkos, vertinimo kriterijų ir atsiskaitymo reikalavimų
nekeičiamumo studijų semestro metu;
2.4. Galutinis studijų pasiekimų vertinimas gali būti atliekamas ne tik raštu, raštu ir
žodžiu, bet ir tik žodžiu. Tik žodžiu atliekamas pasiekimų vertinimas privalo būti įrašomas.
3.
Dėl Studijų pasiekimų vertinimo tvarkos, patvirtintos Vilniaus universiteto senato
komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. SK-2012-20-6 „Dėl studijų pasiekimų vertinimo
tvarkos patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 2019 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. SPN-1
redakcija) (toliau – Studijų pasiekimų vertinimo tvarka), taikymo:
3.1. Galutinis pasiekimų vertinimas gali būti atliekamas ne tik raštu, raštu ir žodžiu, bet
ir tik žodžiu. Tik žodžiu atliekamas pasiekimų vertinimas privalo būti įrašomas;
3.2. Galutiniai pasiekimų vertinimai vyksta nuotoliniu būdu;
3.3. Į Universiteto studijų̨ informacinę sistemą dalyko (modulio) studijų̨ rezultatą̨
(įvertinimą̨) įrašo dalyko (modulio) dėstytojas ar komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo egzamino (įkaitos) datos užpildydamas elektroninį žiniaraštį, netaikant Studijų
pasiekimų vertinimo tvarkos 3.3.2 papunktyje nustatyto 5 darbo dienų termino;
3.4. Susipažinti su įvertintomis galutinio įvertinimo užduotimis galima nuotoliniu būdu
dalyką (modulį) vertinusio dėstytojo ar komisijos pirmininko nustatytu laiku;
3.5. Netaikomi Studijų pasiekimų vertinimo tvarkos 3.1.3 papunktis ir 3.2.3.2.1
papunkčio nuostata dėl prievolės dalyko (modulio) dėstytojui patikrinti Studijuojančiojo asmens
tapatybę pagal pateiktą asmens dokumentą.
4.
Dėl Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijų, patvirtintų
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“ (toliau – Kriterijai), dalies
„Diplomų Magna Cum Laude išdavimo kriterijai“ taikymo: dalyvavimui konferencijoje
prilyginamas konferencijos, turėjusios vykti iki Vilniaus universiteto Senato studijų komiteto
posėdžio, kuriame yra svarstomos kandidatūros Magna Cum Laude diplomą gauti, organizatorių
patvirtinimas dėl pranešimo pristatymo konferencijoje priėmimo.
5.
Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. S2017-6-2 „Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos
aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“ (su pakeitimais Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės
22 d. nutarimu Nr. S-2018-5-5) (toliau – Aprašas), taikymo:
5.1. Kamieninio akademinio padalinio vadovas gali nustatyti rezidentams, priimtiems į
valstybės nefinansuojamas rezidentūros studijas, palankesnes metinės studijų įmokos mokėjimo
dalimis tvarkos ir terminų laikinąsias sąlygas, nei numatyta Aprašo 28 ir 32 punktuose;
5.2. Kamieninio akademinio padalinio vadovo sprendimu pirmosios, antrosios pakopos,
vientisųjų ir profesinių studijų, išskyrus rezidentūros studijų, studentams studijų įmokų
sumokėjimo terminas gali būti atidedamas ne ilgiau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus
baigiamojo kurso studentus, kuriems šis terminas gali būti atidėtas iki 2020 m. gegužės 15 d.,
netaikant Aprašo 32, 33 ir 34 punktuose nustatyto gegužės 1 d. termino.
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