
 

 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS  

 

NUTARIMAS 

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR 

ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ 

ŠVIETIMO PROGRAMAS, AKADEMINIO PRIPAŽINIMO VILNIAUS UNIVERSITETE 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 12 ir 32 punktais ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-376 

„Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vilniaus 

universitetui“ ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2022 m. birželio 14   d. teikimą Nr. 

RTK-54 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo Vilniaus 

universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“ 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: 

1. patvirtinti Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 

valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinio pripažinimo Vilniaus 

universitete tvarkos aprašą (pridedama); 

2. nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktu patvirtintas aprašas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 
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