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 Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 14 punktu ir Vilniaus 

universiteto leidybos nuostatų, patvirtintų Vilniaus universiteto 2017 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 

S-2017-10-1 (Vilniaus universiteto senato 2021 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. SPN-3 redakcija), 18 

punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

instituto tarybos 2021 m. gegužės 21 d. posėdžio nutarimą Nr. 270000-TP-6 ir Vilniaus 

universiteto Leidybos komisijos 2021 m. gegužės 27 d. posėdžio protokolą Nr. LK017, Vilniaus 

universiteto Senatas  

n u t a r i a  patvirtinti doc. dr. Justiną Dementavičių žurnalo „Politologija“ (ISSN 1392-

1681 | eISSN 2424-6034) vyriausiuoju redaktoriumi nuo 2021 m. birželio 22 dienos. 
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