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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 32 straipsnio 1 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalies
32 punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) 2021 m. lapkričio
5 d. teikimą Nr. RTK-82 „Dėl 2021–2022 studijų metų pavasario semestro studijų Vilniaus
universitete vykdymo“ ir Vilniaus universiteto senato (toliau – Senatas) Studijų komiteto 2021 m.
lapkričio 9 d. nutarimą (protokolo Nr. (1.8 E) 11500-KT-163), Senatas
n u t a r i a:
1. nustatyti, kad visos studijų veiklos Vilniaus universitete (toliau – Universitetas)
2021–2022 studijų metų pavasario semestro metu vykdomos nenuotoliniu būdu, išskyrus bendruosius
universitetinius studijų dalykus (modulius) bei atvejus, kai nenuotoliniu būdu vykdomų studijų veiklų
įgyvendinimas yra neįmanomas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo (toliau – Operacijų vadovas) ir Darbo grupės koronaviruso prevencijai
Vilniaus universitete, sudarytos Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr.
R-109 „Dėl darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sudarymo“ (su vėlesniais
pakeitimais) (toliau – Darbo grupė), sprendimus bei šio nutarimo 2 punkto reikalavimus, arba studijų
dalyko (modulio) ar studijų programos užsiėmimų vykdymas nuotoliniu būdu yra įprastas ir gali būti
užtikrinama studijų kokybė bei studijų siekinių pasiekimas. Šiais atvejais studijų užsiėmimai gali būti
vykdomi hibridiniu, mišriu arba nuotoliniu būdu;
2. nustatyti, kad Vilniaus universiteto studijuojančiųjų ir akademinių darbuotojų
dalyvavimo nenuotolinėse studijų veiklose papildomas sąlygas ir šio nutarimo 1 punkto
įgyvendinimo 2021–2022 studijų metų pavasario semestre būtinąsias sąlygas, užtikrinančias
Universiteto bendruomenės narių sveikatos saugą, higieną, asmenų aprūpinimą būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kt., vykdant studijų veiklų įgyvendinimą nenuotoliniu arba
mišriu būdu, nustato Darbo grupė, atsižvelgdama į Vyriausybės ir Operacijų vadovo sprendimus.
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