
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO DIPLOMO MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu, Vilniaus 

universiteto diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijais, patvirtintais Vilniaus 

universiteto senato 2015 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. S-2015-9-2 „Dėl Diplomų Cum Laude ir 

Magna Cum Laude išdavimo kriterijų patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto senato 2021 m. birželio  

22 d. nutarimo Nr. SPN-38 redakcija), ir 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), 

62 punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2022 m. sausio 16 d. teikimą  

Nr. RTK-1 „Dėl Vilniaus universiteto diplomo Magna Cum Laude išdavimo“, Vilniaus universiteto 

Gamtos mokslų centro padalinio vadovo teikimą dėl Vilniaus universiteto diplomo Magna Cum 

Laude išdavimo ir Vilniaus universiteto senato studijų komiteto 2022 m. sausio 17 d. nutarimu 

(protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-11),Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a : 

1. išduoti Vilniaus universiteto diplomą Magna Cum Laude šiai 2022 metų antrosios pakopos 

studijų programos absolventei, pasižymėjusiai brandžia moksline veikla: 
 

Nr. Vardas ir pavardė 
Kamieninis akademinis 

padalinys 

Studijų programos 

pavadinimas 

1.1. Austėja Balevičiūtė Gyvybės mokslų centras Molekulinė biologija 
 

2. nustatyti, kad šis nutarimas jo 1 punkte nurodytos Vilniaus universiteto absolventės 

atžvilgiu įsigalioja tuo atveju, jei jos baigiamojo darbo ar (ir) baigiamųjų egzaminų pasiekimų 

vertinimas yra 10 (puikiai). 
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