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I.

Bendrosios nuostatos

1. Bendrosios universitetinės studijos – tai universiteto viziją atitinkančios pasaulėžiūros formavimas,
erudicijos ir kūrybingumo ugdymas visose Vilniaus universiteto (toliau – Universiteto) pirmosios pakopos
ir vientisųjų studijų programose. Bendrosios universitetinės studijos atliepia poreikį skleisti ir dalintis su
visuomene svarbiausiomis mokslo idėjomis ir intelektualiais argumentais.
2. Bendrosios universitetinės studijos peržengia studijų krypčių ir studijų programų rėmus: tai studijų dalis,
pasižyminti universitetinėms studijoms ir mokslui būdingu tarpdiscipliniškumu, dialogiškumu ir
visuomeniškumu.
3. Bendrųjų universitetinių studijų prasmę išryškina Universiteto misija, kurioje deklaruojama pareiga ir
teisė stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines, dvasines ir socialines
vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus Lietuvos valstybės piliečius ir visuomenės lyderius.
4. Vadovaudamasis Statutu ir vykdydamas savo misiją Universitetas sudaro sąlygas studentams įgyti
universalų, mokslo ir studijų vienove pagrįstą išsilavinimą ir tapti veikliais, atsakingais specialistais,
pasižyminčiais dideliais pažinimo ir profesinio tobulėjimo visą gyvenimą poreikiais ir gebėjimais, aktyviais
valstybės veiklos ir visuomenės gyvenimo dalyviais.
II.

Bendrųjų universitetinių studijų tikslas ir uždavinys

5. Bendrųjų universitetinių studijų tikslas Vilniaus universitete – ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir
tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius
praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius ateitį.
6. Bendrųjų universitetinių studijų Vilniaus universitete uždavinys – sudaryti studentams sąlygas ugdyti:
6.1. supančio socialinio ir gamtinio pasaulio supratimą;
6.2. kultūrinių kontekstų išmanymą;
6.3. besikeičiančio pasaulio politinių, ekonominių, technologinių, gamtinių ir visuomenės bendrabūvio,
darnaus vystymosi procesų, jų iššūkių ir pasekmių supratimą bei gebėjimą kritiškai juos vertinti;
6.4. žmogiškųjų lūkesčių, tikėjimų, jų biologinių, socialinių, asmenybės motyvų ir pasirinkimų suvokimą
bei gebėjimą kritiškai juos vertinti;
6.5. gebėjimą vertinti visuomenės plėtros procesus, pilietinę atsakomybę ir sąmoningumą dalyvaujant
viešajame gyvenime ir reiškiant pilietinę poziciją;
6.6. gebėjimą veikti socialinės ir kultūrinės įvairovės sąlygomis puoselėjant visuomenės gerovę ir
prisiimant atsakomybę už nacionalinę kultūrą;
6.7. gebėjimą būsimą profesinę ir visuomeninę veiklą grįsti humanizmo ir demokratijos vertybėmis,
kiekvienos veiklos etinio matmens suvokimą, atsakomybę už priimamus sprendimus ir gebėjimą
argumentuotai juos pagrįsti;
6.8. kūrybinį ir inovacinį potencialą, gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, vadovauti komandai ar
visuomenės grupei bei motyvuoti jos narius siekiant bendrų tikslų.
7. Kiekvieno konkretaus bendrųjų universitetinių studijų (toliau – BUS) modulio tikslas turi atitikti bendrųjų
universitetinių studijų Universitete tikslą, o studijų siekiniai, turinys ir procesas turi derėti su bendrosioms
universitetinėms studijoms Universitete iškeltu uždaviniu.
III.

Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimas

8. BUS modulių privaloma apimtis visose pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose yra ne mažiau
kaip 15 kreditų.
9. Kiekvienas BUS modulis turi būti 5 kreditų apimties, kuri susideda iš:

9.1. 130 val. bendro studento darbo laiko;
9.2. ne mažiau kaip 48 val. kontaktinio darbo laiko.
10. BUS gali būti įgyvendinamos tik pagal studento iš Universiteto BUS modulių aprašų registro (toliau –
Registras) laisvai pasirinktus BUS modulius. Konkretų semestrą dėstomų BUS modulių sąrašas yra
skelbiamas Universiteto studijų informacinėje sistemoje. Kiekvienos studijų programos komitetas atrenka
tuos BUS modulius, kurie yra artimai susiję su studijų programos privalomaisiais ar pasirenkamaisiais
moduliais; šie BUS moduliai neteikiami rinktis tos studijų programos studentams.
11. Naują BUS modulį rengti ir įgyvendinti gali dėstytojas ar dėstytojų grupė.
11.1. Dėstytojas, parengęs BUS modulį, kartu yra laikomas ir jį koordinuojančiu dėstytoju. Jeigu BUS
modulį parengia dėstytojų grupė, ji turi nurodyti BUS modulį koordinuojantį dėstytoją.
11.2. Koordinuojančiu dėstytoju gali būti daktaro laipsnį turintis kamieninio akademinio padalinio
dėstytojas. Koordinuojančiu dėstytoju negali būti pagal valandinį atlygį dirbantis dėstytojas.
11.3. Koordinuojantis dėstytojas yra atsakingas už BUS modulio įgyvendinimo kokybę.
11.4. Už BUS modulio organizavimą atsakingas kamieninis akademinis padalinys (toliau – Padalinys),
kuriame dirba BUS modulį koordinuojantis dėstytojas.
12. Padalinio taryba svarsto Padalinio dėstytojo ar dėstytojų grupės parengtą BUS modulį ir priima vieną iš
sprendimų: pritarti modulio įgyvendinimui ir teikti jį svarstyti Senato nutarimu sudarytai Bendrųjų
universitetinių studijų komisijai (toliau – BUS komisija) arba nepritarti modulio įgyvendinimui ir neteikti jo
svarstyti BUS komisijai. Jeigu BUS modulį parengė dėstytojų grupė, dėl jo įgyvendinimo sprendžia
kiekvieno Padalinio, kuriame dirba bent vienas grupės narys, taryba.
13. BUS modulio aprašą kartu su Padalinio (-ių) tarybos (-ų) posėdžio protokolo (-ų) išrašu (-ais) dėl BUS
modulio įgyvendinimo ir koordinuojančio dėstytojo gyvenimo aprašymu atsakingo Padalinio vadovas arba
jo įgaliotas asmuo pateikia Centrinės administracijos Studentų akademinių reikalų skyriui (toliau – Studentų
akademinių reikalų skyrius) el. paštu bus@cr.vu.lt.
14. Studentų akademinių reikalų skyrius, įvertinęs, ar BUS modulio aprašas atitinka Vilniaus universiteto
studijų programų reglamento ir kitų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų formaliuosius
reikalavimus, pateikia BUS modulio aprašą ir Tarybos (-ų) protokolo išrašą (-us) BUS komisijai. Teikiamas
svarstyti tik formaliuosius reikalavimus atitinkantis BUS modulio aprašas.
15. BUS komisija, įvertinusi, ar iš Studentų akademinių reikalų skyriaus gautas BUS modulio aprašas atitinka
Bendrųjų universitetinių studijų koncepciją, ne vėliau kaip per 2 mėnesius parengia argumentuotą išvadą dėl
aprašo įtraukimo į Registrą ir prireikus pateikia rekomendacijas, kaip tobulinti BUS modulį. Senatas,
apsvarstęs BUS komisijos išvadą, priima galutinį sprendimą dėl BUS modulio įtraukimo į Registrą.
16. Registras atnaujinamas ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus: rudens semestrui – iki einamųjų metų
gegužės 1 d., pavasario semestrui – iki einamųjų metų gruodžio 1 d.
17. Norėdamas atnaujinti į Registrą įtraukto BUS modulio aprašą, koordinuojantis dėstytojas keitimus
privalo suderinti su Studentų akademinių reikalų skyriumi elektroniniu paštu bus@cr.vu.lt. Jeigu BUS
modulio aprašo atnaujinimas yra esminis (keičiamas modulio pavadinimas, koordinuojantis dėstytojas,
tikslas, studijų siekiniai), tuomet BUS komisija atlieka pakeitimų ekspertinį vertinimą ir priima sprendimą
dėl pritarimo ar nepritarimo pakeitimams arba teikia rekomendacijas dėl BUS modulio aprašo tikslinimo.
18. BUS modulių įgyvendinimo kokybės stebėseną atlieka BUS komisija, kuriai visą reikiamą informaciją
prireikus teikia Studentų akademinių reikalų skyrius.
18.1 BUS komisija teikia BUS modulį įgyvendinančiam (-tiems) dėstytojui (-ams) siūlymus dėl BUS
modulio tobulinimo ir BUS modulį vykdančiam Padaliniui (-iams) bei Senatui rekomendacijas dėl
reikiamų BUS kokybės užtikrinimo priemonių.
18.2. BUS komisija, įvertinusi BUS modulio įgyvendinimo kokybės stebėsenos duomenis, gali teikti
Senatui argumentuotą siūlymą išregistruoti BUS modulį iš Registro. BUS modulis iš Registro
išregistruojamas Senato sprendimu.
19. BUS modulių įgyvendinimui reikiamos lėšos numatomos Universiteto biudžeto sąmatoje ir Padaliniams
skiriamos Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka.

