
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO REPREZENTACINĖS 

VĖLIAVOS PATVIRTINIMO 

 

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

universiteto Teisės fakulteto nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto senato 2016 m. gegužės 24 d. 

nutarimu Nr. S-2016-6-3 „Dėl Teisės fakulteto nuostatų tvirtinimo“ 5 punktu, atsižvelgdamas į Vilniaus 

universiteto rektoriaus 2022 m. birželio 3 d. teikimą Nr. RTK-47 ,,Dėl Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto reprezentacinės vėliavos patvirtinimo“, Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros 

komiteto 2022 m. birželio 7 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-217), Vilniaus universiteto 

Teisės fakulteto tarybos 2022 m. gegužės 4 d. sprendimą (protokolo Nr. 220000-TP-5) bei siekdamas 

nuoseklios ir vientisos Vilniaus universiteto išorinės komunikacijos bei Vilniaus universiteto prekės 

ženklo atpažįstamumo ir reputacijos stiprinimo, Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a  

patvirtinti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto reprezentacinę vėliavą (pridedama). 
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