Elektroninio dokumento nuorašas

VILNIAUS UNIVERSITETO
SENATAS
NUTARIMAS
DĖL 2020–2021 STUDIJŲ METŲ RUDENS SEMESTRO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS
UNIVERSITETE
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 32 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 1
dalies 12 punktu ir atsižvelgdamas į Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos ir vientisąsias studijas 2020 metų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 20-02
„Dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas
2020 metų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais 2020 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 2005), Vilniaus universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) 2020 m. birželio 11 d. teikimą Nr.
RTK-41 „Dėl Vilniaus universiteto senato nutarimo „Dėl 2020–2021 studijų metų rudens semestro
įgyvendinimo Vilniaus universitete“ patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto senato (toliau –
Senatas) Studijų komiteto 2020 m. birželio 9 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8) 11500-KT-66),
Senatas
n u t a r i a patvirtinti šias 2020–2021 studijų metų rudens semestro (toliau – rudens
semestras) metu galiosiančias laikinąsias nuostatas:
1.
Dėl Vilniaus universiteto studijų nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto senato
komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-8 „Dėl studijų nuostatų“ (Vilniaus
universiteto senato 2018 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-2 redakcija) (toliau – Studijų
nuostatai), taikymo:
1.1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams 2020–2021 studijų metai ir
rudens semestro studijos prasideda rugsėjo 14 d., netaikant Studijų nuostatų 15 punkte nustatyto
rugsėjo 1 d. termino;
1.2. Pirmąjį studijų programos semestrą pradėję pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų
studentai į pasirenkamuosius studijų dalykus (modulius) turi užsiregistruoti per pirmąją rudens
semestro savaitę, netaikant Studijų nuostatų 21 punkte nustatyto dviejų savaičių termino;
1.3. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai turi teisę išsiregistruoti iš
pasirinktų studijų dalykų (modulių) ir vietoje jų pasirinkti kitus studijų dalykus (modulius) ne
vėliau kaip per vieną prasidėjusio semestro savaitę, netaikant Studijų nuostatų 23 punkte nustatyto
dviejų savaičių termino.
2.
Dėl Laikinojo Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus
ir rotacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu
Nr. S-2017-7-14 „Dėl laikinojo Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų
rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašo“ (su pakeitimais Vilniaus universiteto senato 2018 m. rugsėjo
25 d. nutarimu Nr. S-2018-10-8) (toliau – Reitingavimo ir rotacijos tvarkos aprašas), taikymo:
2.1. Valstybės finansuojamo studento vertinamojo laikotarpio studijų pasiekimų
lygmuo yra nustatomas iki spalio 15 d., netaikant Reitingavimo ir rotacijos tvarkos aprašo 16
punkte nustatyto rugsėjo 30 d. termino;
2.2. Laisvos valstybės finansuojamos vietos, atsiradusios po vertinamojo laikotarpio
studentams netekus valstybės finansavimo Reitingavimo ir rotacijos tvarkos aprašo III skyriuje
nustatytais atvejais, užpildomos ne vėliau kaip iki spalio 26 d., netaikant Reitingavimo ir rotacijos
tvarkos aprašo 30.3 papunktyje nustatyto spalio 15 d. termino.

3.
Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto senato 2017 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. S2017-6-2 „Dėl Vilniaus universiteto įmokų už studijas mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos
aprašo naujos redakcijos tvirtinimo“ (su pakeitimais Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės
22 d. nutarimu Nr. S-2018-5-5) (toliau – Įmokų tvarkos aprašas), taikymo:
3.1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams (klausytojams), nutraukusiems
studijų sutartį nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 30 d., grąžinama 80 % sumokėtos studijų įmokos,
atitinkančios studijų kainą semestrui (studijuojamų dalykų (modulių) kainą), arba išieškoma 20 %
nesumokėtos studijų kainos (studijuojamų dalykų (modulių) kainos, netaikant Įmokų tvarkos
aprašo 40.2 ir 48.1.1 papunkčiuose nustatyto rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. termino.
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