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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 23 punktu, Vilniaus
universiteto Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų nuostatais (patvirtinti Vilniaus universiteto senato
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2020 m. rugsėjo 8 d. posėdžio išvadą Nr. 11500-KT-112, Vilniaus universiteto senatas
n u t a r i a suteikti Vilniaus universiteto garbės daktaro vardą (statusą) prof. Bruno Robert.
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