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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 28 straipsnio 5 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalies 

28 punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. lapkričio 5  d. teikimą Nr. 

RTK-81 „Dėl Vilniaus universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. S-2017-7-6 „Dėl 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdamas į Vilniaus 

universiteto Filologijos fakulteto tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. 

180000-TP-13) ir Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto 2021 m. lapkričio 9 d. 

posėdžio nutarimą (protokolo Nr. (1.10 E) 15900-KT-162), Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a  pakeisti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto nuostatus, patvirtintus Vilniaus 

universiteto senato 2017 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. S-2017-7-6 „Dėl Filologijos fakulteto 

nuostatų tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais): 

1. pakeisti 37 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„37. Veiklos organizavimo klausimais Dekanui pataria nuolat veikianti kolegija – 

direktoratas. Kolegiją sudaro prodekanai, Institutų vadovai ir Universiteto studentų atstovybės 

padalinio Fakultete pirmininkas. Kolegijos veiklos forma – posėdžiai, šaukiami Dekano sprendimu 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kolegijos posėdžiams pirmininkauja Dekanas arba Dekano paskirtas 

posėdžio pirmininkas“; 

2. pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„57. Fakulteto studijų programų komitetų pirmininkai ir Universiteto studentų atstovybės 

deleguoti bent du asmenys sudaro Studijų kolegiją, patariančią prodekanui, atsakingam už studijų 

organizavimą“. 
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