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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), 9.2 ir 9.3 papunkčiais ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. kovo 29 d. teikimą Nr. RTK-21 „Dėl 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programų „Statybos inžinerija“ 

ir „Mechanikos inžinerija ir robotika“ išregistravimo“, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

direktorės 2021 m. kovo 19 d. teikimą Nr. (1.8 E) 850000 V-37 ir Vilniaus universiteto senato Studijų 

komiteto 2021 m. gegužės 4 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-67), Vilniaus universiteto 

senatas 

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

programas „Statybos inžinerija“ (valstybinis kodas – 6121EX056) ir „Mechanikos inžinerija ir 

robotika“ (valstybinis kodas – 6121EX057) iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.  
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