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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 15 straipsnio 12 dalimi ir 33 straipsnio 1 dalies 

12 ir 32 punktais ir atsižvelgdamas į Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. teikimą 

Nr. RTK-101  „Dėl kai kurių Vilniaus universiteto senato ir Vilniaus universiteto senato komisijos 

nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a :  

pripažinti netekusiais galios: 

1. Vilniaus universiteto senato komisijos 2014 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. SK-2014-4-2 „Dėl 

aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

pareigybių reikalavimų nustatymo“; 

2. Vilniaus universiteto senato 2014 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. S-2014-4-3 „Dėl 

aukštesnių, nei numatyti Vilniaus universiteto pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir 

konkursų pareigoms eiti organizavimo nuostatuose, kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

pareigybių reikalavimų nustatymo“; 

3. Vilniaus universiteto senato 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. S-2014-9-7 „Dėl 

aukštesnių nei numatyta VU pedagoginio ir mokslo personalo atestavimo ir konkursų pareigoms eiti 

organizavimo nuostatuose reikalavimų patvirtinimo Filosofijos fakultete“.  
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