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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 33 straipsnio 1 dalies 32 punktu ir atsižvelgdamas į 

Vilniaus universiteto rektoriaus 2021 m. gruodžio 9  d. teikimą Nr. RTK-100 „Dėl Vilniaus 

universiteto 2021-2025 metų lyčių lygybės plano patvirtinimo“ ir  jungtinio 2021 m. lapkričio 30 d. 

Vilniaus universiteto senato Kokybės ir plėtros komiteto, Vilniaus universiteto senato Studijų 

komiteto, Vilniaus universiteto senato Mokslo komiteto posėdžio nutarimą (protokolo Nr.  

(1.10 E) 15900-KT-191) bei siekdamas įgyvendinti Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 

2020–2025 metų strategiją, patvirtintą Vilniaus universiteto senato 2020 m. vasario 18 d. nutarimu 

Nr. SPN-6 „Dėl Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių 2020-2025 metų strategijos“, 

Vilniaus universiteto senatas n u t a r i a : 

patvirtinti Vilniaus universiteto 2021-2025 metų lyčių lygybės planą (pridedama).  
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