
 
 

VILNIAUS UNIVERSITETO 

SENATAS 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO ABSOLVENTŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ 

SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

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

atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. teikimą Nr. RTK-57 „Dėl 

Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašo patvirtinimo“ ir Vilniaus universiteto 

(toliau – Universitetas) senato Studijų komiteto 2021 m. rugsėjo 14 d. nutarimą (protokolo Nr.                       

(1.8 E) 11500-KT-118), Universiteto senatas  

n u t a r i a: 

1. patvirtinti Vilniaus universiteto absolventų bendrųjų kompetencijų sąrašą (toliau – 

Sąrašas) (pridedama); 

2. nustatyti, kad Vilniaus universiteto studijų programos kuriamos ir atnaujinamos remiantis 

Sąrašu. 
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