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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu ir Vilniaus 

universiteto bendrųjų universitetinių studijų koncepcijos, patvirtintos Vilniaus universiteto senato 

2016 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. S-2016-1-2 (2018 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. S-2018-1-4 

redakcija), 15 punktu ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų 

komisijos 2021 m. kovo 22 d. (protokolo Nr. (1.17 E) 16200-KT-47) ir 2021 m. balandžio 8 d. 

(protokolo Nr. (1.17 E) 16200-KT-54)  nutarimus, Vilniaus universiteto senatas  n u t a r i a  

įtraukti į Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulių aprašų registrą šiuos 

Vilniaus universiteto bendrųjų universitetinių studijų modulius:  

1. „Kultūra ir vartojimas“ (Kauno fakultetas); 

2. „Svarbiausi šiuolaikiniai ES iššūkiai“ (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas); 

3. „Menas ir politika“ (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas); 

4. „Humanitarian Action in the Contemporary World“ (Teisės fakultetas); 

5. „Lyderystė“ (Verslo mokykla); 

6. „Tvari organizacijų veikla“ (Verslo mokykla).  
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