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DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ŠIAULIŲ AKADEMIJOS PIRMOSIOS PAKOPOS 

STUDIJŲ PROGRAMOS „DAILĖ“ IR ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMŲ 

„ISTORIJA IR POLITIKA“ BEI „LIETUVIŲ KALBOTYRA“ IŠREGISTRAVIMO 

 

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. gruodžio 22  d. teikimą Nr. RTK-103. „Dėl 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pirmosios pakopos studijų programos „Dailė“ ir antrosios 

pakopos studijų programų „Istorija ir politika“ bei „Lietuvių kalbotyra“ išregistravimo“, Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijos tarybos 2021 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. (1.3 E) 850000-TP-06 ir 

Vilniaus universiteto senato Studijų komiteto 2022 m. sausio 4 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 

11500-KT-3), Vilniaus universiteto senatas 

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

programą „Dailė“ (valstybinis kodas – 6121PX036) ir antrosios pakopos studijų programas „Istorija 

ir politika“ (valstybinis kodas – 6211NX049) bei „Lietuvių kalbotyra“ (valstybinis kodas – 

6212NX048) iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro.  
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