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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu ir 
atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. sausio 8 d. teikimą Nr. RTK-2 „Dėl 
Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų strategijos“ ir Vilniaus 

universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2020 m. vasario 11 d. nutarimą (protokolo Nr. 

protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-10) ir siekdamas įgyvendinti Vilniaus universiteto 2018–2020 
metų strateginio veiklos plano 7.4 projektą „Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (darbuotojų 

atžvilgiu)“ ir 8.2 projektą „Atvirumo lygybei ir įvairovei (lyčių, kultūrų, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, amžiaus ir pan.) strategijos sukūrimas bei įgyvendinimas (studentų atžvilgiu)“, Vilniaus 

universiteto senatas  
n u t a r i a  patvirtinti Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų 

strategiją ir strategijos įgyvendinimo planą 2020-2022 metams (pridedama).  
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