
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

IR KAI KURIŲ VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO KOMISIJOS NUTARIMŲ 

PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 

 

Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir 

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2022 m. birželio 17 d. teikimą Nr. RTK-60 „Dėl 

Vilniaus universiteto studijų nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Vilniaus universiteto senato komisijos 

nutarimų pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios“ 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 Vilniaus universiteto studijų nuostatus (toliau – Nuostatai) (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1.  Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. S-2012-12-8 

„Dėl Studijų nuostatų“ (su visais pakeitimais ir papildymais). 

2.2. Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. SK-2012-20-

6 „Dėl Studijų pasiekimų vertinimo tvarkos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais). 

3. Nustatyti, kad: 

3.1. Nuostatų 10–17 ir 21–24 punktuose nustatyti Vilniaus universiteto pirmosios, antrosios 

pakopų ir vientisųjų studijų programų sandarai keliami reikalavimai yra pradedami taikyti pirmosios, 

antrosios pakopų ir vientisųjų studijų programų 1 kurso studentams, pradedantiems studijas nuo 

2023–2024 studijų metų pradžios; 

3.2. Studijų programos komiteto sprendimu ir studijų programos studentų pritarimu, Nuostatų 

10–17 ir 21–24 punktuose Vilniaus universiteto pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų 

programų sandarai keliami reikalavimai nuo 2023–2024 studijų metų pradžios gali būti pradedami 

taikyti ir aukštesnių kursų, nei yra numatyta šio nutarimo 3.1 papunktyje, studijų programos 

studentams; 

3.3. Vilniaus universitete vykdomos pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų 

programos, kurių sandara nėra suderinta su Nuostatais, laikantis šio nutarimo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose 

nustatytų reikalavimų, yra vykdomos vadovaujantis Vilniaus universiteto studijų programų 

reglamentu, patvirtintu Vilniaus universiteto senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 

SK-2012-12-4 „Dėl Studijų programų reglamento tvirtinimo“(su vėlesniais pakeitimais), Bendrųjų 

studijų vykdymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“, bei kitais Lietuvos Respublikos ir Vilniaus universiteto teisės aktais, 

reglamentuojančiais studijas. 

4. Pavesti Vilniaus universitete vykdomų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų 

programų komitetams iki 2023 m. kovo 1 d. peržiūrėti bei atnaujinti vykdomų studijų programų 

sandarą, ją suderinant su Nuostatais, laikantis šio nutarimo 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nustatytų principų. 
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