
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ATVIROJO MOKSLO POLITIKOS GAIRIŲ 

PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, 

įgyvendindamas Vilniaus universiteto 2021–2025 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilniaus 

universiteto tarybos 2021 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. TPN-3 „Dėl Vilniaus universiteto 2021–2025 

metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ 1.3 ilgalaikį tikslą „Auganti įtaka visuomenei ir valstybei“, 

siekdamas šio plano 1.3.2 ilgalaikio tikslo rodiklio „Reikšmingas mokslo komunikacijos augimas“ ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2022 m. vasario 3 d. teikimą Nr. RTK-3 „Dėl 

Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gairių patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato 

Mokslo komiteto 2022 m. vasario 8 d. nutarimą ((1.9 E) 11500-KT-42), Vilniaus universiteto senatas 

n u t a r i a: 

patvirtinti Vilniaus universiteto atvirojo mokslo politikos gaires (pridedama). 
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