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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 5 

dalimi ir 13 dalies 3 ir 7 punktais bei atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto senato narės prof. dr. 

Renatos Matkevičienės 2022 m. gruodžio 2 d. pateiktą prašymą dėl atsistatydinimo iš Vilniaus 

universiteto senato narių, Vilniaus universiteto senatas  

n u t a r i a : 

Vilniaus universiteto senato narės prof. dr. Renatos Matkevičienės įgaliojimus laikyti 

pasibaigusiais nuo 2022 m. gruodžio 19 d. jai pradėjus eiti Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto dekanės pareigas.  
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