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PATVIRTINTA  

Vilniaus universiteto Senato 

2020 m. rugsėjo 22  d. nutarimu Nr. SPN- 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO SENATO 2020-2021 MOKSLO METŲ DARBO PLANAS 

 

 

2020 m. 

Rugsėjo 14 d. Naujųjų mokslo metų pradžios šventės „Renovatio studiorum“ renginiai. 

Rugsėjo 22 d. 

 

1. Skaitomiausių Vilniaus universiteto leidyklos knygų autorių ir mokslo žurnalų 

vyr. redaktorių apdovanojimai.  

Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr.  A. Gudinavičius  

 

2. Dėl Senato 2020-2021 mokslo metų darbo plano tvirtinimo.  

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė  

 

3. Diskusija dėl Senato posėdžių ir komitetų darbo organizavimo tvarkų 2020-2021 

mokslo metais ne karantino metu.  

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė 

 

4. Dėl Senato nario įgaliojimų pasibaigimo.  

 Senato pirmininkė prof. D. Pociūtė-Abukevičienė 

 

5. Informacija apie studentų priėmimą į Vilniaus universiteto bakalauro ir magistro 

studijų programas 2020 - 2021 studijų metams.  

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas 

 

6. Dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos nuostatų tvirtinimo.  

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas  

 

7. Dėl Vilniaus universiteto valdymo organų rinkimus reglamentuojančių teisės 

aktų atnaujinimo darbo grupės sudarymo. 

Centrinės rinkimų komisijos pirmininkas doc. dr. H. Šinkūnas  

 

8. Dėl Vilniaus  universiteto doktorantūros nuostatų papildymo 

atsižvelgiant  į  ŠMS ministro 2020 m. gegužės 18 d. Nr. V-739 įsakymą  

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė  

 

9. Dėl Vilniaus universiteto Kauno fakulteto tarptautinio mokslo darbų 

leidinio Respectus Philologicus redaktorių kolegijos sudėties atnaujinimo 

Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis  

 

10. Dėl laikinųjų studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020–2021 

studijų metų rudens semestro Vilniaus universitete metu nuostatų. 

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas 

 

11.Dėl Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo ir Afilijuotojo mokslininkų 

vardo 

Senato Emeritūros, afiliacijos ir garbės vardų komisijos pirmininkas prof. dr. D. 

Abramavičius. 

 

12.Dėl Senato sudaromų komisijų ir komitetų sudėčių atnaujinimo. 

Senato pirmininkė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė 
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Spalio 20 d. 

 

1. Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų konkursų pareigoms 

eiti atestavimo organizavimo tvarkos įgyvendinimo apžvalga. 

Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė 

Balsienė 

 

2. Dėl Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso, Vilniaus universiteto 

centrinės akademinės etikos komisijos nuostatų bei Vilniaus universiteto 

kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijos nuostatų pakeitimų. 

Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis 

 

3.Vilniaus universiteto 2021-2026 m. strateginio veiklos plano vystymo proceso 

eiga. 

Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė 

Balsienė 

 

4.  Dėl Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) koncepcijos vizijos. 

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas 

 

Lapkričio 17 d.  1. Lietuvos Mokslo Tarybos kasmetinio vertinimo rezultatų pristatymas. 

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė 

 

2. Dėl Vilniaus universiteto Verslo mokyklos statuso/ nuostatų pakeitimo. 

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas 

 

3. Vilniaus universiteto 2021-2026 m. strateginio veiklos plano projekto vystymo 

proceso eiga. Vilniaus universiteto Bendruomenės apklausos rezultatų pristatymas. 

Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė 

Balsienė 

 

4.Vilniaus universiteto sveikatinimo ir sporto koncepcija „# Sveikas universitetas” 

Sveikatos ir sporto centro direktorė dr. R. Žilinskienė  

 

5. Dėl Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) koncepcijos svarstymo. 

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas 

 

Gruodžio 15 d. 
 

1.Vilniaus universiteto profesoriaus ir docento pedagoginių vardų teikimas. 

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas 

 

2. Vilniaus universiteto 2021-ųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos 

įgyvendinimo plano projekto pristatymas. 

Kancleris N. Ananjevas 

 

3. Vilniaus universiteto profesoriaus emerito, afilijuotojo profesoriaus, afilijuotojo 

mokslininko ir afilijuotojo menininko vardų (statuso) teikimas. 

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas 

 

4. Kandidatų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursui svarstymas. 

Mokslo komiteto pirmininkas prof. dr. D. Veteikis 

 

5. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas 

priėmimas 2021 metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus.   

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas 

 



6. Dėl naujų studijų programų tvirtinimo. 

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

 

7. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo. 

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

 

 

Gruodžio 22 d. 

 

 

Iškilmingas kalendorinių 2020-ųjų metų pabaigos renginys. 

 

2021 m. 

Sausio 12 d. 1. Vilniaus universiteto 2021-ųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos 

įgyvendinimo plano projektų svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai. 

Kancleris N. Ananjevas 

 

2. Vilniaus universiteto 2021-2026 m. strateginio veiklos plano projekto 

svarstymas. 

Organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. R. Rekašiūtė 

Balsienė 

 

3. Centrinės akademinės etikos komisijos metinė veiklos ataskaita. 

Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkė prof. dr. R. Šerpytytė, 

pirmininkės pavaduotojas dr. V. Vaičaitis 

 

4. Doktorantūros studijos Vilniaus universitete. 

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė 

 

Vasario 23 d. 1.Vilniaus universiteto leidyklos metinės veiklos apžvalga. 

Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. A. Gudinavičius 

 

2. Vilniaus universiteto 2020 m. veiklos ataskaita: studijos, universiteto 

bendruomenė, švietimas ir kultūra, infrastruktūra ir turto valdymas. 

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas 

 

Kovo 23 d. 1.Dėl Vilniaus universiteto doktorantūros lėšų administravimo. 

Mokslo prorektorė prof. dr. E . Sužiedėlienė 

 

2. Vilniaus universiteto strategijos „Atvirumas lygybei ir įvairovei“ 2020-2025 m. 

2020 m. metinė ataskaita. 

 Lygių galimybių koordinatorė dr. R. Ruolytė-Verschoore 

 

3. Vilniaus universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos 

projekto svarstymas ir nuomonės teikimas Tarybai. 

Kancleris N. Ananjevas 

 

4. Vilniaus universiteto 2020 m. veiklos ataskaita: mokslas. 

Vilniaus universiteto 2020 m. veiklos ataskaitos nuomonės teikimas Tarybai. 

Rektorius prof. dr. R. Petrauskas 

Balandžio 20 d. 1. Dėl I pakopos, vientisųjų ir II pakopos studijų programų, į kurias vykdomas 

priėmimas 2021 studijų  metais, studijų kainų ir vietų skaičiaus, stojamosios 

įmokos bei registracijos mokesčio dydžių.   

Studijų prorektorius doc. dr. V. Jaskūnas 

 

2.  Vilniaus universitetas studentų akimis. 



 

 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas J. Kvedaravičius 

 

3. Dėl Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas 

priėmimas 2021–2022 mokslo metais, kainų.  

Mokslo prorektorė prof. dr. E. Sužiedėlienė 

 

Gegužės 18 d. 1. Dėl vyresnių nei 65 metų Vilniaus universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų 

darbo sutarčių pratęsimo. 

Kokybės ir plėtros komiteto pirmininkas prof. habil. dr. G. Tamulaitis 

  

2. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo. 

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

 

3. Dėl studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienį taisyklių atnaujinimo 

Studijų prorektorius dr. A. Vasiliauskas 

 

Birželio 22 d. 1. Dėl diplomų Magna Cum Laude išdavimo. 

Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. R. Matkevičienė 

 

Liepos 1 d.  Mokslo metų pabaigos šventės „Finis anni academici" renginiai. 
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