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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 32 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalies
12 ir 32 punktais ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) 2021 m.
birželio 4 d. teikimą Nr. RTK-42 „Dėl 2021–2022 studijų metų rudens semestro studijų Vilniaus
universitete vykdymo“ ir Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) Studijų komiteto 2021 m.
birželio 15 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-97), Senatas
n u t a r i a:
1. nustatyti, kad visos studijų veiklos Vilniaus universitete (toliau – Universitetas)
2021–2022 studijų metų rudens semestro metu vykdomos nenuotoliniu būdu, išskyrus bendruosius
universitetinius studijų dalykus (modulius) bei atvejus, kai nenuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų
įgyvendinimas yra neįmanomas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo (toliau – Operacijų vadovas) ir Darbo grupės koronaviruso prevencijai
Vilniaus universitete, sudarytos Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr.
R-109 „Dėl darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sudarymo“ (su vėlesniais
pakeitimais) (toliau – Darbo grupė), sprendimus bei šio nutarimo 2 punkto reikalavimus, arba studijų
dalyko (modulio) ar studijų programos užsiėmimų vykdymas nuotoliniu būdu yra įprastas. Šiais
atvejais studijų užsiėmimai gali būti vykdomi hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu;
2. nustatyti, kad Vilniaus universiteto studijuojančiųjų ir akademinių darbuotojų grįžimo į
nenuotolines studijų veiklas papildomas sąlygas ir šio nutarimo 1 punkto įgyvendinimo 2021–2022
studijų metų rudens semestre būtinąsias sąlygas, užtikrinančias Universiteto bendruomenės narių
sveikatos saugą, higieną, asmenų aprūpinimą būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir
kt., atnaujinus studijų veiklų įgyvendinimą nenuotoliniu arba mišriu būdu, nustato Darbo grupė,
atsižvelgdama į Vyriausybės ir Operacijų vadovo sprendimus.

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus Universitetas 211950810, Universiteto g. 3, 01513
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL 2021–2022 STUDIJŲ METŲ RUDENS SEMESTRO
STUDIJŲ VILNIAUS UNIVERSITETE VYKDYMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-06-23 Nr. SPN-34

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Senato pirmininkė, Vilniaus
universiteto senatas

Sertifikatas išduotas

DAINORA,POCIŪTĖ-ABUKEVIČIENĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-06-23 15:11:51 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-06-23 15:12:07 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-02-19 11:18:47 – 2025-02-17 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Vilniaus universitetas, į.k. 211950810 LT", sertifikatas galioja nuo
2018-12-27 14:18:54 iki 2021-12-26 14:18:54

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.47
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-06-23
15:12:15)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-06-23 15:12:15 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

