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DIPLOMŲ CUM LAUDE IR MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO VILNIAUS 

UNIVERSITETO ABSOLVENTAMS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo Vilniaus universiteto absolventams 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo tvarką 

ir terminus Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų 

studijų programų absolventams (toliau – absolventai). 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto senato 2015 m. lapkričio 24 d. 

nutarimu Nr. S-2015-9-2 „Dėl Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijų 

patvirtinimo“ (2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. S-2016-10-16 redakcija) patvirtintais Diplomų 

Cum laude ir Magna cum laude išdavimo kriterijais (toliau – Kriterijai). 

3. Diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimą absolventams, atitinkantiems 

Kriterijuose nurodytus reikalavimus, organizuoja ir koordinuoja Universiteto Centrinės 

administracijos Studijų administravimo skyrius (toliau – Skyrius). 

 

II SKYRIUS 

DIPLOMŲ CUM LAUDE IR MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO TVARKA 

 

4. Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (toliau – VUSIS) nuo einamųjų studijų 

metų rudens semestro spalio 1 d. ar pavasario semestro kovo 1 d. sugeneruojami numatomų rudens 

ar pavasario semestro absolventų duomenys (toliau – VUSIS duomenys).  

5. Remiantis VUSIS duomenimis, VUSIS automatiniu būdu nustatoma po 10 proc. didžiausią 

svertinį vidurkį turinčių absolventų iš kiekvienos pirmosios pakopos studijų programos. 

Atrinktiesiems absolventams, kurie atitinka Kriterijuose nurodytus reikalavimus, išduodami diplomai 

Cum laude. 

6. Diplomai Cum laude antrosios pakopos ir vientisųjų studijų absolventams išduodami pagal 

šiuos reikalavimus: 

6.1. Universiteto kamieninis akademinis padalinys (toliau – KAP), norintis grupuoti šio KAP 

vykdomas giminingas vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų programas (toliau – giminingos 

programos), iki einamųjų studijų metų rudens semestro spalio 1 d. ar pavasario semestro kovo 1 d. 

Skyriui turi pateikti KAP tarybos siūlomas giminingų programų grupes. Remdamasis pateiktais KAP 

tarybų siūlymais dėl giminingų programų grupių, Skyrius parengia įsakymo projektą dėl giminingų 

vientisųjų ir antorosios pakopos studijų programų grupių patvirtinimo ir teikia jį Universiteto studijų 

prorektoriui tvirtinti; 

6.2. remiantis VUSIS duomenimis, VUSIS automatiniu būdu nustatoma 10 proc. didžiausią 

svertinį vidurkį turinčių absolventų iš vientisųjų studijų arba antrosios pakopos giminingų studijų 

programų grupių. Atrinktiems absolventams, kurie atitinka Kriterijuose nurodytus reikalavimus, 

išduodami diplomai Cum laude; 

6.3. Universiteto studijų prorektoriaus įsakymas dėl giminingų programų grupių patvirtinimo 

galioja neterminuotai. KAP, norintis keisti arba naikinti Universiteto studijų prorektoriaus patvirtintas 

giminingų programų grupes, privalo laikytis Aprašo 6.1 papunktyje nurodytų terminų ir sąlygų; 

6.4. jei KAP negrupuoja giminingų antrosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, 10 proc. 

didžiausią svertinį vidurkį turinčių absolventų VUSIS automatiniu būdu nustatomi iš kiekvienos 

antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programos absolventų.  

7. Diplomai Magna cum laude išduodami pagal šiuos reikalavimus: 



7.1. KAP vadovas iki einamųjų studijų metų rudens semestro lapkričio 15 d. ar pavasario 

semestro balandžio 15 d. Skyriui turi pateikti absolventų, atitinkančių Kriterijuose nurodytas sąlygas, 

sąrašą (Kriterijų 1 priedas); 

7.2. Skyrius, remdamasis KAP vadovų siūlomų kandidatų sąrašais, parengia absolventų, 

atitinkančių Kriterijuose nurodytas sąlygas sąrašą bei Universiteto rektoriaus teikimo ir senato 

nutarimo dėl diplomų Magna cum laude išdavimo projektus ir iki einamųjų studijų metų rudens 

semestro gruodžio 1 d. ar pavasario semestro gegužės 1 d. teikia juos Universiteto senato Studijų 

komitetui svarstyti; 

7.3. Universiteto senato Studijų komitetas priima sprendimą iš Skyriaus pateikto sąrašo atrinkti 

kandidatus diplomui Magna cum laude gauti;  

7.4. Skyrius, remdamasis Universiteto senato Studijų komiteto priimtu sprendimus, atnaujina 

Universiteto rektoriaus ir senato nutarimo dėl diplomų Magna cum laude išdavimo projektus ir teikia 

juos Universiteto senatui svarstyti.  

__________________________ 


