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NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJŲ PROGRAMŲ 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 2022 m. gegužės 31 d. teikimą Nr. RTK-45 „Dėl 

Vilniaus universiteto studijų programų išregistravimo“, programas vykdančių fakultetų tarybų 

nutarimus ir Vilniaus universiteto senato Studijų komiteto 2022 m. birželio 14  d. nutarimą (protokolo 

Nr. (1.8 E) 11500-KT-231), Vilniaus universiteto senatas 

n u t a r i a  išregistruoti šias Vilniaus universiteto studijų programas: 

1. „Artimųjų Rytų studijos“ (valstybinis kodas – 6121NX029), Filosofijos fakultetas; 

2. „Europos sąjungos verslo teisė“ (valstybinis kodas – 6211KX001), Teisės fakultetas; 

3. „Bankininkystė“ (valstybinis kodas – 6211JX012), Ekonomikos ir verslo administravimo 

fakultetas;  

4. Energetikos fizika (valstybinis kodas – 6121CX007), Fizikos fakultetas; 

5. Anglų ir rusų kalbos (valstybinis kodas – 6121NX011), Filologijos fakultetas; 

6. Lietuvių filologija ir užsienio kalba (valstybinis kodas – 6121NX022), Filologijos 

fakultetas; 

7. Bendroji kalbotyra (valstybinis kodas – 6211NX014), Filologijos fakultetas; 

8. Kultūros informacija ir komunikacija (valstybinis kodas – 6121JX023), Komunikacijos 

fakultetas; 

9. Finansų valdymas (valstybinis kodas – 6121LX056), Šiaulių akademija; 

10. Dailė (valstybinis kodas – 6211PX029), Šiaulių akademija. 
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