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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 2022 m. kovo 29 d. (protokolo Nr. (1.17 E) 16200-KT-118) ir 2022 m. balandžio 12 d. 

(protokolo Nr.  (1.17 E) 16200-KT-135) 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. „Augalai biologinės įvairovės kontekste“ (Gyvybės mokslų centras); 

2.  „Lytis kultūroje“ (Filologijos fakultetas); 

3. „Muzika Europos kultūroje“ (Šiaulių akademija); 

4.  „Šeima visuomenėje: kaita ir įvairovė“ (Komunikacijos fakultetas); 

5. „Šiuolaikinis menas“ (Kauno fakultetas). 
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