
 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS  

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS ŠIAULIŲ AKADEMIJOS PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ 

PROGRAMOS „VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS“ PAVADINIMO PAKEITIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir Vilniaus universiteto 

studijų programų reglamento, patvirtinto Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. birželio 21 

d. nutarimu Nr. SK-2012-12-4 (su vėlesniais pakeitimais), 8.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2022 m. kovo 7 d. teikimą Nr. RTK-14 „Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Viešasis administravimas“ pavadinimo 

pakeitimo“, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos tarybos 2022 m. vasario 14 d. nutarimą 

(protokolo Nr. (1.3 E) 850000-TP-3) ir Vilniaus universiteto senato Studijų komiteto 2022 m. kovo 

8 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-80), Vilniaus universiteto senatas 

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų 

programos „Viešasis administravimas“ (valstybinis kodas – 6121LX057) pavadinimą į „Viešasis 

administravimas ir teisė“ (angl. Public Administration and Law). 
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