PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato
2015 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. S-2015-9-4
VILNIAUS UNIVERSITETO AKADEMINIŲ APEIGŲ PROTOKOLAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus universiteto Akademinių apeigų protokolas (toliau – Protokolas) nustato Vilniaus
universiteto (toliau – Universitetas) rektoriaus (toliau – rektorius) inauguracijos, Vilniaus
universiteto tarybos (toliau – Tarybos) nario įsipareigojimo Universitetui prisiėmimo,
Vilniaus universiteto garbės daktaro vardo suteikimo, studijų metų atidarymo iškilmių
(Renovatio Studiorum) ir studijų metų uždarymo iškilmių (Finis anni academici) ceremonijų
tvarką, šių ceremonijų metu naudojamų tekstų turinį, už ceremonijų organizavimą
atsakingus asmenis, reglamentuoja akademinės aprangos dėvėjimą bei insignijų naudojimą.
2. Ceremonijos vyksta Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto
bažnyčioje (toliau – Šv. Jonų bažnyčia), jei konkrečią ceremoniją reglamentuojančiame šio
Protokolo skyriuje nenurodyta kitaip. Informacija apie ceremonijos vietą ir laiką išsiunčiama
ceremonijos dalyviams, svečiams ir skelbiama Universiteto bendruomenei.
3. Ceremonijose dalyvauja rektorius, Universiteto senato (toliau – Senatas) ir Tarybos nariai,
prorektoriai, kamieninių akademinių padalinių vadovai, ceremonmeisteris, sekretorius,
Universiteto bendruomenės nariai ir svečiai. Papildomi renginio dalyviai gali būti nurodyti
konkrečią ceremoniją reglamentuojančiame šio Protokolo skyriuje.
4. Protokole reglamentuojamų ceremonijų metu jų dalyviai dėvi šią akademinę aprangą bei
insignijas:
4.1. rektorius – juoda toga, juoda pelerina su raudonos spalvos pamušalu, tamsiai raudona
aksominė kepurė su juodos odos papuošimais ir juodu kutu, sidabruota grandinė, skeptras;
4.2. prorektorius – juoda toga, juoda pelerina su dvigubais juodos spalvos aksominiais
apvadais, baltos spalvos dviguba kaklajuostė, auksiniais siūlais išsiuvinėtas Universiteto
herbas, juoda aksominė kepurė;
4.3. Senato pirmininkas – juoda toga, juoda aksominė pelerina su bordo spalvos
aksominiu apvadu, balta kaklajuostė, auksiniais siūlais išsiuvinėtas Universiteto herbas,
juoda aksominė kepurė;
4.4. Senato narys – juoda toga, juoda pelerina su bordo spalvos aksominiu apvadu, balta
kaklajuostė, auksiniais siūlais išsiuvinėtas Universiteto herbas, juoda aksominė kepurė;
4.5. Senato narys studentas – juodas žemiau kelių apsiaustas, bordo spalvos aksominė
apykaklė, auksiniais siūlais išsiuvinėtas Universiteto herbas, studentiška kepurė.
4.6. kamieninio akademinio padalinio vadovas – juoda toga, juoda pelerina su juodos
spalvos aksominiu apvadu, baltos spalvos kaklajuostė, auksiniais siūlais išsiuvinėtas
Universiteto herbas, juoda aksominė kepurė.
5. Prieš kiekvieną ceremoniją sudaromi kviestinių svečių, susodinimo ir kiti konkrečią
ceremoniją reglamentuojančiame šio Protokolo skyriuje nurodyti ad hoc protokolai.
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6. Už ceremonijų organizavimą bei tinkamą eigą atsako Centrinės administracijos padalinys,
kuriam tokias funkcijas pavedė Kancleris, bei Kanclerio paskirti ceremonmeisteris ir
sekretorius.
7. Protokolas yra parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas) bei
Universitete renginių organizavimo tradicijomis.
8. Protokole naudojamos sąvokos atitinka Statute naudojamas sąvokas.
II. REKTORIAUS INAUGURACIJOS CEREMONIJA
9. Šiame skyriuje yra nustatoma Statuto 44 straipsnio 18 dalyje numatyta Universiteto
rektoriaus inauguracijos ceremonija (toliau šiame skyriuje – Ceremonija).
10. Ceremonijos vietą ir laiką skelbia Tarybos pirmininkas, suderinęs su Senato pirmininku.
Ceremonijos metu paskaitos ir kiti užsiėmimai Universitete nevyksta.
11. Be nurodytų Protokolo 3 straipsnyje asmenų, Ceremonijoje dalyvauja kadenciją baigęs
Universiteto rektorius, kiti buvę Universiteto rektoriai, svečiai (Respublikos Prezidentas,
Seimo, Vyriausybės atstovai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pirmininkas,
Bažnyčios ir religinių bendruomenių atstovai, universitetų rektoriai ir kiti kviestiniai
asmenys).
12. Ceremonijoje dalyvaujantys kitų universitetų rektoriai vilki savo universitetų iškilmingą
aprangą, o Protokolo 4 straipsnyje nenurodyti kiti Ceremonijos dalyviai – oficialią aprangą.
13. Ceremonijos dalyvių vietos išdėstomos tokia tvarka:
13.1. Ant pakylos centre stovi stalas ir keturios kėdės: rektoriaus kėdė, jai iš šonų trys
paprastos kėdės. Išrinktajam rektoriui iš dešinės sėdi Tarybos pirmininkas, iš kairės – Senato
pirmininkas. Ketvirta kėdė, esanti šalia rektoriaus kėdės, skirta išrinktajam rektoriui iki jo
priesaikos;
13.2. Išrinktajam rektoriui iš dešinės sustatytos 7 kėdės insignijas nešantiems dekanams
(toga, pelerina, grandinė, kepurė, skeptras, antspaudas) ir vėliavą nešančiam studentui;
13.3. Išrinktajam rektoriui iš dešinės – nedidelis stalas, dvi kėdės ceremonmeisteriui ir
sekretoriui;
13.4. Išrinktajam rektoriui iš kairės – tribūna, prie jos stovas vėliavai.
14. Ceremonijos svečių vietos Šv. Jonų bažnyčioje išdėstomos tokia tvarka:
14.1. Dešinėje pusėje (žiūrint į altorių) numatytose vietose – Tarybos, Senato nariai,
prorektoriai, kamieninių akademinių padalinių vadovai (išskyrus nešančius insignijas), Šv.
Jonų bažnyčios prefektas ir Universiteto kapelionas, kadenciją baigęs rektorius bei kiti buvę
Universiteto rektoriai, Universiteto bendruomenės nariai.
14.2. Kairėje pusėje numatytose vietose – Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybės
nariai, diplomatinio korpuso atstovai, Bažnyčios ir religinių bendruomenių atstovai,
universitetų rektoriai ir kiti kviestiniai asmenys.
15. Be nurodytų Protokolo 6 straipsnyje, prieš Ceremoniją taip pat sudaromi insignijų nešėjų ir
sveikintojų ad hoc protokolai:
15.1.
Insignijų nešėjų protokolas yra sudaromas iš kamieninių akademinių padalinių
vadovų, vadovaujantis Universiteto administracijos pateiktais duomenimis ilgiausiai
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einančių šias pareigas. Universiteto vėliavą neša Universiteto studentų atstovybės paskirtas
studentas.
15.2.
Vadovaujantis sveikintojų protokolu, sveikinimo kalbas Ceremonijos metu sako
Senato pirmininkas, kadenciją baigęs rektorius, asmeniškai dalyvaujantys aukščiausi
valstybės pareigūnai ir Rektorių konferencijos pirmininkas. Kiti svečiai sveikina išrinktąjį
rektorių pasibaigus Ceremonijai vykstančio iškilmingo priėmimo metu.
15.3.
Kviestinių svečių protokolas prieš šią Ceremoniją sudaromas atsižvelgiant į
išrinktojo rektoriaus, Senato pirmininko ir Tarybos pirmininko siūlymus.
16. Ceremonija vyksta tokia eiga:
16.1.
Visi, išskyrus išrinktąjį rektorių, Tarybos pirmininką, Senato pirmininką, už
rektoriaus insignijų ir vėliavos nešimą atsakingus kamieninių akademinių padalinių vadovus
bei studentą ir kitų universitetų rektorius, susirenka Šv. Jonų bažnyčioje ir užima jiems skirtas
vietas.
16.2.
Skamba bažnyčios varpas. Eisena iš Centrinių rūmų per Didįjį kiemą vyksta tokia
tvarka: Universiteto vėliavą nešantis studentas, poromis – kitų universitetų rektoriai (rektoriai
rikiuojami pagal universitetų steigimo metus, nuo naujausių iki seniausių universitetų),
kamieninių akademinių padalinių vadovai, nešantys rektoriaus insignijas (toga, pelerina,
grandinė, kepurė, skeptras, antspaudas), Tarybos pirmininkas, nešantis Universiteto statutą,
Senato pirmininkas, nešantis rektoriaus priesaikos Universitetui (toliau – Priesaika) tekstą
(Protokolo 1 priedas), išrinktasis rektorius.
16.3.
Eisenai artėjant prie Šv. Jonų bažnyčios durų:
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Silentium. Silentium. Inchoamus celeberrimam inaugurationem
................ (įrašyti konkretų lotynišką kelintinį skaitvardį) Rectoris Universitatis Vilnensis.
Vexillum Universitatis Vilnensis introfertur.
Sekretorius (lietuviškai): Pradedame iškilmingą ....................... (įrašyti konkretų kelintinį
skaitvardį lietuviškai) Vilniaus universiteto rektoriaus inauguraciją.
16.4.
Eisenai įžengus į bažnyčią pradeda groti vargonai. Eisenos dalyviai atsistoja prie
jiems skirtų vietų. Tarybos pirmininkas ir Senato pirmininkas padeda Statutą ir Priesaikos
tekstą ant stalo. Vėliava įstatoma į jai skirtą stovą, studentas atsistoja prie jam skirtos vietos.
Muzika nutyla. Visi atsisėda.
16.5.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Orationem habebit ........................... (vardas,
pavardė), Praeses Consilii Universitatis Vilnensis, quod novum Rectorem elegit.
Sekretorius (lietuviškai): Kalbės naująjį rektorių išrinkusios Vilniaus universiteto tarybos
pirmininkas ................ (vardas, pavardė).
16.6.
Tarybos pirmininkas iš tribūnos praneša, kad 20...... m. ............................. d.
(įrašoma konkreti data) Taryba išrinko naują Vilniaus universiteto rektorių. Trumpai jį pristato.
16.7.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Rector dat jus jurandum.
Sekretorius (lietuviškai): Rektorius prisiekia.
16.8.
Išrinktasis rektorius, Tarybos pirmininkas ir Senato pirmininkas atsistoja. Senato
pirmininkas paduoda išrinktajam rektoriui rektoriaus priesaikos Universitetui tekstą. Rektorius
padeda dešinę ranką ant Statuto ir kaire ranka laikydamas Priesaikos tekstą jį perskaito. Jei
Priesaikos tekstas perskaitomas neteisingai, Senato pirmininkas paprašo pakartoti. Išrinktasis
rektorius, atsisėdęs į rektoriaus kėdę, pasirašo Priesaiką ir perduoda Senato pirmininkui. Po
Priesaikos pasirašymo nunešama ketvirtoji kėdė, prie stalo lieka trys kėdės (rektoriaus, jam iš
šonų – Tarybos ir Senato pirmininkų).
16.9.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Rogamus ab utroque Praeside, tum Consilii, tum
Senatus, ut tradant Rectori electo insignia auctoritatis.
Sekretorius (lietuviškai): Prašome Tarybos ir Senato pirmininkus įteikti rektoriui jo insignijas.
16.10.
Išrinktasis rektorius, Tarybos ir Senato pirmininkai atsistoja priešais stalą.
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16.11.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis togą, ateina ir atsistoja priešais
Tarybos pirmininką.
16.12.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): Apvelkame Jus toga, kad tinkamai tęstumėte
garbingas savo pirmtakų tradicijas.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas ir Tarybos pirmininkas padeda išrinktajam rektoriui
apsivilkti togą. Kamieninio akademinio padalinio vadovas grįžta į savo vietą.
16.13.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis peleriną, ateina ir atsistoja
priešais Senato pirmininką.
16.14.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): Apgaubiame Jus šia pelerina, kad rūpestingai
globotumėte visą Vilniaus universiteto bendruomenę.
Senato pirmininkas paima peleriną ir uždeda ją išrinktajam rektoriui ant togos. Kamieninio
akademinio padalinio vadovas grįžta į savo vietą.
16.15.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis grandinę, ateina ir atsistoja
priešais Tarybos pirmininką.
16.16.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): Uždedame Jums šią grandinę, kad jungtumėte ir
vienytumėte visus mūsų Universiteto narius.
Tarybos pirmininkas uždeda išrinktajam rektoriui grandinę. Kamieninio akademinio padalinio
vadovas grįžta į savo vietą.
16.17.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis kepurę, ateina ir atsistoja
priešais Senato pirmininką.
16.18.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): Uždedame Jums šią kepurę, kad garbingai
atstovautumėte Universiteto bendruomenei.
Senato pirmininkas uždeda išrinktajam rektoriui kepurę. Kamieninio akademinio padalinio
vadovas grįžta į savo vietą.
16.19.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis skeptrą, ateina ir atsistoja
priešais Tarybos pirmininką.
16.20.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): Įteikiame Jums šį skeptrą, kad tinkamai
vadovautumėte Universitetui.
Tarybos pirmininkas įteikia išrinktajam rektoriui skeptrą. Kamieninio akademinio padalinio
vadovas padeda skeptro pagalvėlę ant stalo dešinėje rektoriaus kėdės pusėje ir grįžta į savo
vietą.
16.21.
Kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis antspaudą, ateina ir atsistoja
priešais Senato pirmininką.
16.22.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): Įteikiame Jums šį antspaudą, kad saugotumėte
Universiteto teises ir laisves.
Senato pirmininkas įteikia išrinktajam rektoriui antspaudą. Kamieninio akademinio padalinio
vadovas padeda antspaudo dėžutę ant stalo kairėje rektoriaus kėdės pusėje ir grįžta į savo vietą.
16.23.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Rector accepit mandata auctoritatis. Proclamamus:
Universitas habet novum ................................... (įrašyti lotynišką skaitvardį) Rectorem.
Sekretorius (lietuviškai): Rektorius priėmė valdžios įgaliojimus. Skelbiame – Universitetas turi
naująjį ..........................................-ąjį (įrašyti lietuvišką skaitvardį) rektorių.
16.24.
Tarybos pirmininkas ir Senato pirmininkas palydi rektorių į jo vietą.
16.25.
Visi atsistoja. Choras ir vargonai atlieka Gaudeamus igitur. Pasibaigus muzikai –
plojimai.
16.26.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Oratio inauguralis Magnificentiae Rectoris
............................ (vardas, pavardė).
Sekretorius (lietuviškai): Jo Magnificencijos rektoriaus ............................. (vardas, pavardė)
inauguracinė kalba.
16.27.
Rektorius sako kalbą iš tribūnos. Grįžta į savo vietą ir atsisėda.
16.28.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Quod bonum faustum felix fortunatumque sit!
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16.29.
Sekretorius (lietuviškai): Telydi gėris, malonė, sėkmė ir laimė.
16.30.
Skamba vargonai.
16.31.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Nunc gratulationes pronuntiabuntur.
Sekretorius (lietuviškai): Dabar bus sakomi sveikinimai.
16.32.
Ceremonmeisteris (lietuviškai): .................................... (vardas, pavardė) sveikina Jo
Magnificenciją rektorių.
16.33.
Ceremonmeisteris (lotyniškai): Inauguratio sollemnis Rectoris Universitatis
Vilnensis ............................ (vardas, pavardė) finita est. Vexillum Universitatis Vilnensis
effertur. Rector Universitatis Vilnensis exit.
Sekretorius (lietuviškai): Baigėme iškilmingą Vilniaus universiteto rektoriaus
............................. (vardas, pavardė) inauguraciją. Išnešama Universiteto vėliava. Išeina
rektorius.
16.34.Skamba vargonų muzika. Iš Šv. Jonų bažnyčios išeinama tokia tvarka: studentas, nešantis
Universiteto vėliavą, poromis kamieninių akademinių padalinių vadovai, nešę rektoriaus
insignijas (kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešęs skeptrą, neša skeptro pagalvėlę, o
nešęs antspaudą – neša dėžutę), Tarybos pirmininkas, nešantis Universiteto statutą, Senato
pirmininkas, nešantis Priesaikos dokumentą, rektorius, nešantis skeptrą dešinėje ir antspaudą
kairėje rankoje.
III. TARYBOS NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMO UNIVERSITETUI PRISIĖMIMO
CEREMONIJA
17. Šiame skyriuje nustatoma Tarybos narių įsipareigojimo Vilniaus universitetui (toliau –
Įsipareigojimas) prisiėmimo ceremonija (toliau šiame skyriuje – Ceremonija), numatyta
Universiteto Statuto 39 straipsnio 15 dalyje bei Senato patvirtintame Tarybos narių rinkimų
ir įgaliojimų nutraukimo tvarkos apraše.
18. Ceremonija vyksta iškilmingo Senato posėdžio, kurį šaukia Senato pirmininkas, metu
Mažojoje auloje, Teatro salėje ar kitoje Senato pirmininko nurodytoje vietoje. Iškilmingas
Senato posėdis, kurio metu vyksta Ceremonija, šaukiamas paskelbus naujos kadencijos
Tarybos sudėtį. Tarybos kadencijos laikotarpiu naujai išrinktas Tarybos narys
Įsipareigojimo tekstą perskaito ir pasirašo eilinio Senato posėdžio, vykstančio po jo
išrinkimo, metu.
19. Ceremonijos dalyvių vietos išdėstomos šia tvarka:
19.1. Ant pakylos statomas stalas ir dvi kėdės. Rektorius sėdi Senato pirmininkui iš
dešinės;
19.2. Pirmoje salės eilėje sėdi išrinktos Tarybos nariai, už jų, numatytose vietose,
prorektoriai ir Senato nariai. Likusios vietos skiriamos kitiems dalyviams.
20. Ceremonijos metu kiekvienas išrinktasis Tarybos narys Protokolo 21 straipsnyje nustatyta
tvarka turi perskaityti ir pasirašyti Įsipareigojimo tekstą (Protokolo 2 priedas). Tarybos
nario įsipareigojimo tekstas parašomas ant atskiro lapo kiekvienam Tarybos nariui.
Dokumente turi būti: Universiteto herbas, antraštė, vardinis Tarybos nario įsipareigojimo
tekstas, parašo vieta ir data (posėdžio data). Visi įsipareigojimo dokumentai sudedami į
aplanką (abėcėlės tvarka), kurį prieš ceremoniją ceremonmeisteris padeda ant stalo prieš
Senato pirmininką.
21. Ceremonija vyksta tokia eiga:
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21.1. Prorektoriai, kamieninių akademinių padalinių vadovai, Senato nariai, Tarybos
nariai, kiti dalyviai susirenka iškilmingo posėdžio vietoje.
21.2. Ceremonmeisteris praneša: „Prašom atsistoti. Įeina Vilniaus universiteto rektorius“.
Įeina rektorius ir Senato pirmininkas bei užima jiems paruoštas vietas.
21.3. Senato pirmininkas pasveikina susirinkusius ir pakviečia atsisėsti.
21.4. Senato pirmininkas skelbia Tarybos narių įsipareigojimo Vilniaus universitetui
prisiėmimo ceremonijos pradžią.
21.5. Ceremonmeisteris kviečia visus atsistoti ir sugiedoti Gaudeamus igitur (tris
pagrindinius posmus). Visi atsisėda.
21.6. Senato pirmininkas pradeda iškilmingą procedūrą, atsisėdęs kviečia abėcėlės tvarka
Tarybos narius. Perskaitęs Tarybos nario pavardę, Senato pirmininkas perduoda
Įsipareigojimo dokumentą ceremonmeisteriui.
21.7. Pakviestasis narys prieina prie ceremonmeisterio, paima Įsipareigojimo dokumentą,
iš tribūnos iškilmingai jį perskaito ir pasirašo (jei Tarybos narys neteisingai perskaito
Įsipareigojimo tekstą, Senato pirmininkas prašo jį pakartoti). Pasirašytą dokumentą Tarybos
narys paduoda Senato pirmininkui. Senato pirmininkas atsistojęs priima dokumentą.
Tarybos narys grįžta į savo vietą. Tą pačią procedūrą atlieka visi Tarybos nariai.
21.8. Senato pirmininkui priėmus visų Tarybos narių Įsipareigojimus, ceremonmeisteris
kviečia Senato pirmininką sakyti sveikinimo kalbą.
21.9. Tarybos narius sveikina Senato pirmininkas.
21.10. Ceremonmeisteris kviečia rektorių sakyti sveikinimo kalbą.
21.11. Tarybos narius sveikina rektorius.
21.12. Ceremonmeisteris kviečia visus atsistoti ir sugiedoti Lietuvos himną.
21.13. Senato pirmininkas stovėdamas skelbia: „Iškilmingas Senato posėdis, skirtas priimti
Tarybos narių įsipareigojimus Vilniaus universitetui, baigtas“.
21.14. Ceremonmeisteris skelbia: „Prašom atsistoti. Išeina Vilniaus universiteto rektorius“.
IV. GARBĖS DAKTARO VARDO SUTEIKIMO CEREMONIJA
22. Šiame skyriuje reglamentuojama Vilniaus universiteto garbės daktaro (toliau – Garbės
daktaro) vardo suteikimo ceremonija (toliau šiame skyriuje – Ceremonija).
23. Ceremonijos laiką skelbia Senato pirmininkas.
24. Ceremonijos dalyvių ir svečių vietos išdėstomos šia tvarka:
24.1. Ant pakylos stovi du stalai, kėdės, tribūna ir stovas vėliavai;
24.2. Centre stovi stalas ir dvi kėdės rektoriui ir Senato pirmininkui. Senato pirmininkas
sodinamas rektoriui iš kairės. Rektoriui iš dešinės stovi kėdės, skirtos Garbės daktarui ir
kamieninio akademinio padalinio vadovui, nešančiam Garbės daktaro insignijas (togą ir
kepurę). (Jei Garbės daktaro vardas suteikiamas keliems asmenims, statomas atitinkamas
kėdžių skaičius);
24.3. Rektoriui iš dešinės stovi stalas ir dvi kėdės Universiteto ceremonmeisteriui ir
sekretoriui;
24.4. Rektoriui iš kairės – stovas Universiteto vėliavai ir tribūna;
24.5. Dešinėje pusėje (žiūrint į pakylą) – Garbės daktaro artimieji, Garbės daktarą
pristatantis kamieninio akademinio padalinio atstovas, kamieninių akademinių padalinių
vadovai, nešantys skeptrą ir antspaudą, studentas nešantis Universiteto vėliavą, Tarybos
pirmininkas, Tarybos ir Senato nariai, prorektoriai, Šv. Jonų bažnyčios rektorius,
Universiteto bendruomenės nariai;
24.6. Kairėje pusėje – Universiteto senjorai, alumnai, mecenatai, kiti kviestiniai svečiai.
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25. Prieš ceremoniją sudaromi Garbės daktaro insignijų ir diplomo nešėjų protokolas bei
kiti Protokolo 5 straipsnyje nurodyti ad hoc protokolai. Kviestinių svečių protokolas
sudaromas atsižvelgiant į rektoriaus, Senato pirmininko ir Garbės daktaro siūlymus.
26. Ceremonija vyksta tokia eiga:
26.1. Visi, išskyrus rektorių, Senato pirmininką, prorektorius, kamieninių akademinių
padalinių vadovus, nešančius rektoriaus skeptrą ir antspaudą bei Garbės daktaro insignijas ir
diplomą, studentą, nešantį Universiteto vėliavą, būsimą Garbės daktarą, susirenka Šv. Jonų
bažnyčioje ir užima jiems skirtas vietas.
26.2. Skamba bažnyčios varpas. Iš Centrinių rūmų per Didįjį kiemą eisena eina tokia
tvarka: studentas, nešantis Universiteto vėliavą, kamieninių akademinių padalinių vadovai,
nešantys garbės daktaro insignijas ir diplomą, būsimas garbės daktaras, prorektoriai, Senato
pirmininkas, kamieninių akademinių padalinių vadovai, nešantys rektoriaus skeptrą ir
antspaudą, rektorius.
26.3. Eisenai artėjant prie šv. Jonų bažnyčios skamba vargonų muzika.
26.4. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Silentium! Silentium! Surgite, quaeso. Rector
Universitatis Vilnensis intrat.
Sekretorius (lietuviškai): Tylos. Prašom atsistoti, įeina Vilniaus universiteto rektorius.
26.5. Ant pakylos pakyla studentas, nešantis Universiteto vėliavą, kamieninių akademinių
padalinių vadovai, nešantys garbės daktaro insignijas ir diplomą, būsimas garbės daktaras,
Senato pirmininkas, kamieninių akademinių padalinių vadovai, nešantys rektoriaus skeptrą
ir antspaudą, rektorius.
26.6. Vėliava įstatoma į stovą. Studentas eina į jam skirtą vietą ne ant pakylos.
26.7. Būsimasis Garbės daktaras ir kamieninio akademinio padalinio vadovas, nešantis
Garbės daktaro insignijas atsistoja prie jiems skirtų kėdžių. Rektoriaus skeptras ir
antspaudas padedami ant centrinio (rektoriaus) stalo. Skeptras rektoriui iš dešinės,
antspaudas iš kairės. Diplomas padedamas ant ceremonmeisterio stalo. Rektoriaus insignijas
ir diplomą nešę kamieninių akademinių padalinių vadovai eina į jiems skirtas vietas ne ant
pakylos. Rektorius ir Senato pirmininkas atsistoja prie jiems skirto stalo. Prorektoriai užima
jiems skirtas vietas ne ant pakylos.
26.8. Muzika nutyla.
26.9. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Magnificentissime Domine Rector, Reverendissimi
participes huius celeberrimi eventus! Liceat Senatus consilium incipi, in quo meriti honores
excelsis scientiarum cultoribus atque nostrae civitatis benefactoribus perhibebuntur.
Sekretorius (lietuviškai): Magnificencija rektoriau, gerbiami šio iškilmingo įvykio dalyviai.
Leiskite pradėti Vilniaus universiteto Senato posėdį, kuriame bus atiduota pelnyta pagarba
iškiliems mokslo ir visuomenės veikėjams. Dabar kviečiu visus sugiedoti Gaudeamus igitur.
26.10. Giedamas Gaudeamus igitur.
26.11. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Orationem habebit Praeses Senatus Universitatis
Vilnensis ....
Sekretorius (lietuviškai): Kalbės Vilniaus universiteto Senato pirmininkas ..... .
26.12. Senato pirmininko kalba.
26.13. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Dominus ....... , Professor Universitatis ....... , Doctor
Honoris Causa Universitatis Vilnensis nominatur.
Orationem habebit Decanus Facultatis ....... Universitatis Vilnensis, ....... .
Sekretorius (lietuviškai): Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas suteikiamas .......
universiteto profesoriui ……. Kalbės Vilniaus universiteto ....... fakulteto dekanas ....... .
26.14. Kamieninio akademinio padalinio vadovas pristato Garbės daktarą ir grįžta į savo
vietą.
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26.15. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Atsistojęs perskaito Garbės daktaro diplomą. Nunc
Rector manu propria subscribet et sigillo roborabit diploma Doctoris honoris causa.
Sekretorius atsistojęs pakartoja Garbės daktaro diplomo tekstą lietuviškai ir skelbia:
Dabar Rektorius savo ranka pasirašys ir antspaudu sutvirtins garbės daktaro diplomą.
Nuneša diplomą Senato pirmininkui.
26.16. Senato pirmininkas išima diplomą iš dėklo, padeda prieš Rektorių. Rektorius
pasirašo diplomą. Senato pirmininkas paduoda rektoriui antspaudą, kuriuo jis atspauduoja
diplomą. Pasirašius ir antspaudavus diplomą Senato pirmininkas jį įdeda į dėklą ir paduoda
rektoriui.
26.17. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Nunc Doctor Honoris Causa investietur toga et
bireto tamquam signis sapientiae et dignitatis humanae.
Sekretorius (lietuviškai): Dabar garbės daktaras bus apvilktas toga ir papuoštas kepure,
kaip išminties ir žmogiškosios vertės simboliais.
26.18. Rektorius ir Senato pirmininkas atsistoja. Garbės daktaras ir kamieninio akademinio
padalinio vadovas su insignijomis prieina prie rektoriaus stalo.
26.19. Sekretorius padeda kamieninio akademinio padalinio vadovui aprengti garbės
daktarą. Kamieninio akademinio padalinio vadovas užvelka togą ir uždeda kepurę.
Rektorius paduoda garbės daktarui diplomą. Rektorius ir Senato pirmininkas, kamieninio
akademinio padalinio vadovas paspaudžia garbės daktarui ranką.
26.20. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Nunc orationem habebit Doctor Honoris Causa
Universitatis Vilnensis Professor ....... .
Sekretorius (lietuviškai): Dabar kalbės Vilniaus universiteto garbės daktaras profesorius
........ .
26.21. Visi atsisėda. Garbės daktaro kalba. Plojimai. Po kalbos Garbės daktaras grįžta į savo
vietą.
26.22. Kai Garbės daktaro vardas suteikiamas daugiau nei vienam asmeniui, Ceremonija
kartojama nuo 26.7 punkto. Prieš Ceremonijos kartojimą skamba trumpas muzikinis kūrinys.
26.23. Skamba trumpas muzikinis kūrinys.
26.24. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Magnificentissimus Dominus Rector ....... gratulatur
novis Doctoribus Honoris Causa Universitatis Vilnensis.
Sekretorius (lietuviškai): Magnificencija Rektorius ....... sveikina naują Vilniaus universiteto
garbės daktarą.
26.25. Garbės daktarą sveikina rektorius.
26.26. Skamba trumpas muzikinis kūrinys.
26.27. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Nunc Doctor Honoris Causa salutabitur (daugiskaita
- Nunc Doctores Honoris Causa salutabuntur)
Sekretorius (lietuviškai): Dabar bus sveikinamas garbės daktaras.
26.28. Garbės daktarui įteikiama gėlių puokštė.
26.29. Ceremonmeisteris (lotyniškai): Consilium sollemne Senatus Universitatis Vilnensis
finitum est. Tempora pereunt, acta manent. Exinde promineat lux ad nova opera monens.
Sekretorius (lietuviškai): Iškilmingas Vilniaus universiteto Senato posėdis baigėsi. Laikas
praeina, darbai išlieka. Tekyla iš jų naujų darbų šviesa.
26.30. Skamba muzikinis kūrinys.
26.31. Ceremonmeisteris (lietuviškai): Prašome atsistoti. Išeina Vilniaus universiteto
rektorius.
26.32. Studentas eina prie vėliavos ir iškelia ją iš stovo, kamieninio akademinio padalinio
vadovai, nešę rektoriaus skeptrą ir antspaudą, eina ant pakylos prie rektoriaus stalo ir paima
insignijas. Skambant vargonų muzikai išeinama tokia tvarka: studentas, nešantis
Universiteto vėliavą, kamieninių akademinių padalinių vadovai, nešę Garbės daktaro
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insignijas ir diplomą, Garbės daktaras, prorektoriai, Senato pirmininkas, kamieninių
akademinių padalinių vadovai, nešantys rektoriaus skeptrą ir antspaudą, rektorius.
V. RENOVATIO STUDIORUM CEREMONIJA
27. Šiame skyriuje reglamentuojama Vilniaus universiteto studijų ir mokslo metų pradžios
šventės Renovatio studiorum ceremonija (toliau šiame skyriuje – Ceremonija).
28. Ceremonija vyksta pirmą mokslo metų dieną Universiteto Bibliotekos kieme ir Didžiajame
kieme. Informacija apie renginį išsiunčiama jo dalyviams, svečiams, skelbiama
Universitetui bendruomenei, miestui.
29. Ceremonijos dalyvių ir svečių vietos išdėstomos šia tvarka:
29.1. Ant pakylos centre stovi stalas, dešinėje pusėje kėdė ceremonmeisteriui, kairėje stovas Universiteto vėliavai.
29.2. Didžiajame kieme dalyviai ir svečiai susodinami jiems skirtose vietose.
30. Ceremonijos metu Vilniaus universiteto studentų atstovybės (toliau – VU SA) prezidentas
šiame skyriuje nustatyta tvarka perskaito pirmo kurso studentų priesaikos tekstą. Šis tekstas
būna surašytas ant atskiro lapo, kuriame taip pat nurodoma Universiteto studentų atstovybės
prezidento pavardė ir parašo vieta, didžiojo Universiteto antspaudo vieta, data.
31. Kviestinių svečių ad hoc protokolas sudaromas atsižvelgiant į rektoriaus, Senato pirmininko
ir Tarybos pirmininko siūlymus.
32. Ceremonija Bibliotekos kieme vyksta tokia eiga:
32.1. Skamba muzika.
32.2. Rektorius, Tarybos pirmininkas ir Tarybos nariai, Senato pirmininkas ir Senato
nariai, prorektoriai, Universiteto kamieninių akademinių padalinių vadovai, Universiteto
studentų atstovybės prezidentas, ceremonmeisteris atsistoja prie kėlimui paruoštos
Universiteto vėliavos, likusieji Ceremonijos dalyviai - Bibliotekos kieme. Muzika nutyla.
32.3. Ceremonmeisteris: Laba diena. Sveikiname visus, susirinkusius į iškilmingą
Renovatio studiorum ceremoniją. Universiteto bendruomenę ir svečius sveikins Vilniaus
universiteto rektorius magnificencija … .
32.4. Rektoriaus sveikinimo kalba.
32.5. Ceremonmeisteris: Dabar bus keliama Vilniaus universiteto vėliava. Kviečiame ....
[kamieninio akademinio padalinio vadovą] .... pakelti Vilniaus universiteto vėliavą.
32.6. Dekano sveikinimo kalba. Keliama vėliava, skamba muzika.
32.7. Ceremonmeisteris informuoja apie Vilniaus universiteto bendruomenės eiseną ir
ceremoniją Didžiajame kieme.
33. Ceremonija Didžiajame kieme vyksta tokia eiga:
33.1. Visi, išskyrus rektorių, Tarybos pirmininką, Senato pirmininką, prorektorius,
kamieninių akademinių padalinių vadovus, VU SA prezidentą ir Senato narį studentą,
nešantį Universiteto vėliavą, susirenka Universiteto Didžiajame kieme.
33.2. Ceremonmeisteris: Prašom atsistoti. Įnešama Vilniaus universiteto vėliava. Įeina
Vilniaus universiteto rektorius.
33.3. Skamba Šv. Jonų bažnyčios varpas. Iš Observatorijos kiemo per Didįjį kiemą eisena
eina poromis tokia tvarka: Universiteto vėliavą nešantis Senato narys studentas ir VU SA
prezidentas, kamieninių akademinių padalinių vadovai (paskutinieji du kamieninių
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akademinių padalinių vadovai neša skeptro pagalvėlę ir Universiteto didįjį antspaudą),
prorektoriai, Tarybos pirmininkas, Senato pirmininkas, rektorius, nešantis skeptrą.
33.4. Vėliava nešama ant pakylos ir pastatoma į stovą. Rektorius padeda skeptrą ant
pagalvėlės. Kamieninių akademinių padalinių vadovai, nešantys antspaudą ir skeptrą, užlipa
ant pakylos ir padeda juos ant stalo. Skeptrą stalo dešinėje, antspaudą – kairėje. VU SA
prezidentas padeda studentų priesaikos tekstą ant stalo tarp skeptro ir antspaudo. Visi
atsisėda jiems skirtose vietose.
33.5. Ceremonmeisteris: kviečiame Vilniaus universiteto rektorių magnificenciją ... tarti
sveikinimo žodį.
33.6. Rektoriaus sveikinimas.
33.7. Ceremonmeisteris: kviečiame Vilniaus universiteto Senato pirmininką pasveikinti
susirinkusius.
33.8. Senato pirmininko kalba.
33.9. Ceremonmeisteris: Dabar nuskambės Vilniaus universiteto pirmo kurso studentų
priesaika Universitetui. Kviečiame magnificenciją rektorių .... , [kamieninių akademinių
padalinių vadovus, nešančius antspaudą ir skeptrą], Vilniaus universiteto Studentų
atstovybės prezidentą ... .
33.10. Visi pakviestieji užlipa ant pakylos. Kamieninio akademinio padalinio vadovas
paima nuo stalo pagalvėlę su skeptru ir paduoda rektoriui. Rektorius paima skeptrą, dekanas
lieka stovėti rektoriui iš dešinės, o kamieninio akademinio padalinio vadovas, laikantis
antspaudą, stovi rektoriui iš kairės. VU SA prezidentas paima nuo stalo priesaikos tekstą ir
atsistoja prie mikrofono.
33.11. Ceremonmeisteris: Vilniaus universiteto pirmo kurso studentų priesaiką
Universitetui skaitys Studentų atstovybės prezidentas.
33.12. VU SA prezidento trumpa sveikinimo kalba. Prezidentas paaiškina pirmo kurso
studentams, kaip reikia prisiekti, ir skaito priesaikos tekstą. Susirinkusieji pirmo kurso
studentai kartoja priesaikos žodžius.
33.13. Ceremonmeisteris: Priesaiką studentų vardu pasirašys Studentų atstovybės
prezidentas.
33.14. Ceremonmeisteris: Dabar magnificencija rektorius patvirtins pirmo kurso studentų
priesaiką uždėdamas didįjį Universiteto antspaudą.
33.15. Rektorius padeda skeptrą ant pagalvėlės, paima antspaudą, iškilmingai antspauduoja
priesaiką, atiduoda antspaudą ir perduoda priesaiką Universiteto studentų atstovybės
prezidentui.
33.16. Ceremonmeisteris: Vilniaus universiteto pirmo kurso studentų priesaika patvirtinta.
Dabar visus kviečiame sugiedoti Gaudeamus igitur.
33.17. Giedama Gaudeamus igitur.
33.18. Ceremonmeisteris: Studentų sveikinimo žodžiai.
33.19. Ceremonmeisteris: Iškilmingą Renovatio studiorum ceremoniją baigėme. Prašom
atsistoti. Įnešama Vilniaus universiteto vėliava. Išeina Vilniaus universiteto rektorius.
33.20. Groja muzika. Eisena eina tokia tvarka poromis: VU SA prezidentas, nešantis
studentų priesaiką, Senato narys studentas, nešantis Universiteto vėliavą, Universiteto
kamieninių akademinių padalinių vadovai (iš jų paskutinieji du neša pagalvėlę ir antspaudą),
prorektoriai, Tarybos ir Senato pirmininkai, rektorius, nešantis skeptrą.
VI. FINIS ANNI ACADEMICI CEREMONIJOS TVARKOS APRAŠAS
34. Šiame skyriuje reglamentuojama Vilniaus universiteto studijų ir mokslo metų pabaigos
šventės Finis anni academici ceremonija (toliau šiame skyriuje – Ceremonija).
35. Ceremonija vyksta paskutinę Vilniaus universiteto diplomų įteikimo dieną.

11

36. Ceremonijos dalyvių ir svečių vietos išdėstomos tokia tvarka:
36.1. Ant pakylos centre stovi stalas ir trys kėdės. Rektoriui iš dešinės sėdi Tarybos
pirmininkas, iš kairės – Senato pirmininkas.
36.2. Rektoriui iš dešinės stalas ir dvi kėdės ceremonmeisteriui ir sekretoriui.
36.3. Rektoriui iš kairės – tribūna ir stovas Universiteto vėliavai.
36.4. Dešinėje pusėje (žiūrint į altorių) – Tarybos ir Senato nariai, prorektoriai, kamieninių
akademinių padalinių vadovai, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, Universiteto studentų
atstovybės prezidentas, Senato narys studentas, nešantis vėliavą, Universiteto darbuotojai.
36.5. Kairėje pusėje – Universiteto alumnai, Universiteto mecenatai, kiti kviestiniai
svečiai.
37. Prieš ceremoniją yra sudaromas Apdovanojamųjų ad hoc protokolas, kurio turinys yra
derinamas su rektoriumi, ir kiti Protokolo 6 straipsnyje nurodyti ad hoc protokolai.
Kviestinių svečių protokolas yra sudaromas atsižvelgiant į rektoriaus, Senato pirmininko ir
Tarybos pirmininko siūlymus.
38. Ceremonija vyksta tokia eiga:
38.1. Visi, išskyrus rektorių, Tarybos pirmininką, Senato pirmininką, prorektorius,
kamieninių akademinių padalinių vadovus, Universiteto studentų atstovybės prezidentą, ir
Senato narį studentą, nešantį vėliavą, susirenka Šv. Jonų bažnyčioje ir užima jiems skirtas
vietas.
38.2. Skamba Šv. Jonų bažnyčios varpas. Iš Observatorijos kiemo per Didįjį kiemą eisena
poromis eina tokia tvarka: Universiteto vėliavą nešantis Senato narys studentas, VU SA
prezidentas, kamieninių akademinių padalinių vadovai, prorektoriai, Senato pirmininkas,
Tarybos pirmininkas, Rektorius, nešantis skeptrą.
38.3. Eisenai priartėjus prie bažnyčios durų ima groti vargonai. Eisenos dalyviai ateina ir
atsistoja prie jiems skirtų vietų. Vėliava įstatoma į stovą, studentas nueina prie jam skirtos
vietos.
38.4. Ceremonmeisteris (lotyniškai ir lietuviškai): Silentium! Silentium! Prašom atsistoti,
įeina Universiteto Rektorius. Rektoriui atėjus ant pakylos – Iucundi acti labores. Malonūs
yra padaryti darbai. Pradedame Finis anni academici ceremoniją. Kviečiu visus sugiedoti
Gaudeamus igitur.
38.5. Choras ir vargonai atlieka Gaudeamus igitur.
38.6. Visi atsisėda. Rektorius skeptrą padeda ant pagalvėlės.
38.7. Ceremonmeisteris: Kalbės Vilniaus universiteto Senato pirmininkas.
38.8. Senato pirmininkas prašo tylos minute pagerbti visus akademiniais metais mirusius
Universiteto bendruomenės narius, perskaito mirusiųjų pavardes. Senato pirmininko kalba.
38.9. Ceremonmeisteris: Kalbės Vilniaus universiteto Tarybos pirmininkas.
38.10. Tarybos pirmininko kalba.
38.11. Ceremonmeisteris: Kalbės Vilniaus universiteto Rektorius.
38.12. Rektoriaus kalba.
38.13. Ceremonmeisteris: Kalbės Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas.
38.14. VU SA prezidento kalba.
38.15. Ceremonmeisteris: Pradedame Universiteto bendruomenės apdovanojimus.
Magnificencija Rektorius įteiks padėkas Universiteto bendruomenės nariams už ilgametį
vadovaujamą darbą.
38.16. Rektorius atsistoja priešais stalą. Sekretorius atsistoja tarp ceremonmeisterio ir
rektoriaus.
38.17. Ceremonmeisteris stovėdamas skelbia apdovanojamo Universiteto bendruomenės
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nario vardą ir pavardę. Sekretorius perduoda diplomą ir dovaną Rektoriui, o šis juos įteikia.
38.18. Ceremonmeisteris: Magnificencija Rektorius įteiks padėkas Universiteto
bendruomenės nariams už ilgametį nuoširdų darbą.
38.19. Kartojami šio straipsnio 17 punkte nurodyti veiksmai.
38.20. Ceremonmeisteris: Magnificencija Rektorius apdovanos geriausius Universiteto
mokslininkus.
38.21. Kartojami šio straipsnio 17 punkte nurodyti veiksmai.
38.22. Ceremonmeisteris: Magnificencija Rektorius pagerbs tuos magistro programų
absolventus, kurių studijos ir mokslinė veikla įvertinta Magna cum laude diplomu.
38.23. Kartojami šio straipsnio 17 punkte nurodyti veiksmai.
38.24. Skelbiami kiti apdovanojimai, jei jų yra. Kartojami šio straipsnio 17 punkte nurodyti
veiksmai.
38.25. Ceremonmeisteris: Baigėme apdovanojimų iškilmes. Dabar skambės .... muzika.
38.26. Rektorius ir sekretorius grįžta į savo vietas. Skamba muzika.
38.27. Ceremonmeisteris (lotyniškai ir lietuviškai): Finis coronat opus atque admonet nos
ad nova opera. Pabaiga vainikuoja darbą ir skatina mus naujiems darbams.
Pirmoji Finis anni academici ceremonijos dalis baigta. Mums vargonavo ...
Dabar visus kviečiame į Bibliotekos kiemą, kur bus nuleista Universiteto vėliava.
38.28. Universiteto vėliavą nešantis Senato narys studentas eina prie vėliavos. Skambant
vargonų muzikai išeinama tokia tvarka poromis: Universiteto vėliavą nešantis Senato narys
studentas, VU SA prezidentas, kamieninių akademinių padalinių vadovai, prorektoriai,
Senato pirmininkas, Tarybos pirmininkas, rektorius. Einama į Centrinius rūmus. Likusieji
ceremonijos dalyviai eina per M. K. Sarbievijaus kiemą.
38.29. Bibliotekos kieme, prie kabančios Universiteto vėliavos, ateina rektorius, Tarybos
pirmininkas ir Tarybos nariai, Senato pirmininkas ir Senato nariai, prorektoriai, kamieninių
akademinių padalinių vadovai, ceremonmeisteris. Kiti ceremonijos dalyviai ir svečiai stovi
kieme.
38.30. Ceremonmeisteris: Kviečiu …. fakulteto dekaną …. nuleisti Universiteto vėliavą.
38.31. Trumpa dekano kalba. Nuleidžiama vėliava.
38.32. Ceremonmeisteris: … fakulteto dekanas perduoda Universiteto vėliavą … fakulteto
dekanui, jis ją iškels per mokslo metų pradžios ceremoniją.
38.33. Perduodama vėliava.
38.34. Ceremonmeisteris: Finis anni academici ceremoniją baigėme.
38.35. Plojimai, skamba muzika.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Ceremonijos, kurių nereglamentuoja Protokolas, yra vykdomos vadovaujantis Universiteto,
kamieninių akademinių padalinių ir studentų organizacijų tradicijomis. Šio Protokolo 5
straipsnyje nurodyta akademinė apranga tokių renginių metu yra privaloma, jei
ceremonijoje dalyvaujantis rektorius arba prorektorius dėvi akademinę aprangą.
40. Protokolą rengia Vilniaus universiteto akademinių apeigų protokolo komisija. Protokolą bei
jo pakeitimus ir papildymus Senato pirmininko teikimu tvirtina Senatas.
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Vilniaus universiteto
Akademinių apeigų protokolo
1 Priedas
VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS PRIESAIKOS UNIVERSITETUI TEKSTAS

Vilniaus universiteto
rektoriaus
............................................. (vardas, pavardė)

Priesaika Universitetui
Aš, ....................................... (vardas, pavardė), ....................... (įrašyti konkretų kelintinį skaitvardį
lietuviškai) metais nuo Vilniaus universiteto įkūrimo išrinktas mūsų Almae Matris rektoriumi,
iškilmingai prisiekiu Universitetui:
visur ir visada būti ištikimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Vilniaus universiteto statutui;
negailėdamas jėgų ir sugebėjimų rūpintis Vilniaus universiteto klestėjimu ir bendruomenės gerove;
nuosekliai ginti Vilniaus universiteto autonomiją, grindžiamą savivaldos principu ir akademine
laisve;
tinkamai atstovauti Vilniaus universitetui, puoselėti ir garsinti jo vardą Lietuvoje ir pasaulyje.

(Tepadeda man Dievas.)

Parašas
(Vardas, pavardė)
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Vilniaus universiteto
Akademinių apeigų protokolo
2 Priedas
VILNIAUS UNIVERSITETO TARYBOS NARIO ĮSIPAREIGOJIMAS
Aš, ...............................................................................................................,
pasižadu, vykdydamas man patikėtas Vilniaus universiteto Tarybos nario pareigas:
veikti sąžiningai ir protingai,
būti lojalus Universitetui,
laikytis konfidencialumo,
vengti interesų konflikto situacijos,
laikytis akademinės etikos ir moralės normų,
vadovautis Vilniaus universiteto statutu, kitais Universiteto ir Lietuvos Respublikos teisės aktais,
stiprinti Universiteto autonomiją ir Universiteto bendruomenės savivaldą,
prisidėti prie Universiteto misijos įgyvendinimo ir vertybių puoselėjimo,
dirbti, kad būtų užtikrinta Universiteto veiklos kokybė, viešumas, atsakomybė akademinei
bendruomenei ir Lietuvos valstybei.

