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Finis anni academici ceremonijos tvarkos aprašas
Ceremonijos vieta ir laikas: Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir
evangelisto bažnyčia (toliau – Šv. Jonų bažnyčia). Ceremonija vyksta paskutinę
Vilniaus universiteto diplomų įteikimo dieną. Informacija išsiunčiama dalyviams,
svečiams ir skelbiama bendruomenei.
Ceremonijos dalyviai ir svečiai: rektorius, Tarybos pirmininkas ir Tarybos nariai,
Senato pirmininkas ir Senato nariai, prorektoriai, akademinių kamieninių padalinių
vadovai, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, Universiteto ceremonmeisteris ir sekretorius,
Universiteto bendruomenės nariai, svečiai.
Apranga: rektorius, Senato pirmininkas ir Senato nariai, akademinių kamieninių
padalinių vadovai vilki togas, likusieji Ceremonijos dalyviai – oficialią aprangą.
Dalyvių ir svečių vietos:
Ant pakylos centre stovi stalas ir trys kėdės. Rektoriui iš dešinės sėdi Tarybos
pirmininkas, iš kairės – Senato pirmininkas.
Rektoriui iš dešinės stalas ir dvi kėdės ceremonmeisteriui ir sekretoriui.
Rektoriui iš kairės – tribūna ir stovas Universiteto vėliavai.
Dešinėje pusėje (žiūrint į altorių) – Tarybos ir Senato nariai, prorektoriai, akademinių
kamieninių padalinių vadovai, Šv. Jonų bažnyčios rektorius, VU SA prezidentas,
studentas nešantis vėliavą, universiteto darbuotojai.
Kairėje pusėje – Universiteto alumnai, universiteto mecenatai, kiti kviestiniai
svečiai.
Atsakingi už ceremoniją: Universiteto Informacijos ir ryšių su visuomene skyrius,
universiteto ceremonmeisteris.
Prieš ceremoniją sudaromi ad hoc protokolai:
Kviestinių svečių protokolas. Protokolą sudaro Informacijos ir ryšių su visuomene
skyrius pagal rektoriaus, Senato pirmininko ir Tarybos pirmininko siūlymus.
Susodinimo protokolas. Protokolą sudaro Informacijos ir ryšių su visuomene
skyrius.
Apdovanojamųjų protokolas: Protokolą sudaro Informacijos ir ryšių su visuomene
skyrius, suderinus su rektoriumi.
Ceremonijos eiga:
1.Visi, išskyrus rektorių, Tarybos pirmininką, Senato pirmininką, prorektorius,
akademinių kamieninių padalinių vadovus, VU SA prezidentą ir studentą, nešantį
vėliavą, susirenka Šv. Jonų bažnyčioje ir užima jiems skirtas vietas.
2. Skamba Šv. Jonų bažnyčios varpas. Iš Observatorijos kiemo per Didįjį kiemą
eisena poromis eina tokia tvarka:
Universiteto vėliavą nešantis studentas, VU SA prezidentas, akademinių kamieninių
padalinių vadovai, prorektoriai, Senato pirmininkas, Tarybos pirmininkas, rektorius
(nešantis skeptrą).
3. Eisenai priartėjus prie bažnyčios durų ima groti vargonai. Eisenos dalyviai ateina ir
atsistoja prie jiems skirtų vietų. Vėliava įstatoma į stovą, studentas nueina prie jam
skirtos vietos.
4. Ceremonmeisteris: Silentium! Silentium! Prašom atsistoti, įeina Universiteto
rektorius. Rektoriui atėjus ant pakylos - Iucundi acti labores. Malonūs yra padaryti
darbai. Pradedame Finis anni academici ceremoniją. Kviečiu visus sugiedoti
Gaudeamus igitur.
5. Choras ir vargonai atlieka Gaudeamus igitur.
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6. Visi atsisėda. Rektorius skeptrą padeda ant pagalvėlės.
7. Ceremonmeisteris: kalbės Vilniaus universiteto Senato pirmininkas.
8. Senato pirmininkas prašo tylos minute pagerbti visus akademiniais metais mirusius
universiteto bendruomenės narius, perskaito mirusiųjų pavardes. Senato pirmininko
kalba.
9. Ceremonmeisteris: kalbės Vilniaus universiteto Tarybos pirmininkas.
10. Tarybos pirmininko kalba.
11. Ceremonmeisteris: kalbės Vilniaus universiteto rektorius.
12. Rektoriaus kalba.
13. Ceremonmeisteris: Kalbės Vilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas.
14. VU SA prezidento kalba.
15.Ceremonmeisteris: Pradedame Universiteto bendruomenės apdovanojimus.
Magnificencija rektorius įteiks padėkas Universiteto bendruomenės nariams už
ilgametį vadovaujamą darbą.
16. Rektorius atsistoja priešais stalą. Sekretorius atsistoja tarp Ceremonmeisterio ir
rektoriaus.
17. Ceremonmeisteris stovėdamas skelbia apdovanojamojo asmens vardą ir pavardę.
Sekretorius perduoda diplomą ir dovaną Rektoriui, o šis juos įteikia.
18. Ceremonmeisteris: Magnificencija rektorius įteiks padėkas Universiteto
bendruomenės nariams už ilgametį nuoširdų darbą.
19. Kartojamas 17 Ceremonijos punktas.
20. Ceremonmeisteris: Magnificencija rektorius apdovanos geriausius Universiteto
mokslininkus.
21. Kartojamas 17 punktas.
22. Ceremonmeisteris: Magnificencija rektorius pagerbs tuos magistro programų
absolventus, kurių studijos ir mokslinė veikla įvertinta Magna cum laude diplomu.
23. Kartojamas 17 punktas.
24. Skelbiami kiti apdovanojimai, jei jų yra. Kartojamas 17 punktas.
25. Ceremonmeisteris: Baigėme apdovanojimų iškilmes. Dabar skambės .... muzika.
26. Rektorius ir sekretorius grįžta į savo vietą. Skamba muzika.
27. Ceremonmeisteris: Finis coronat opus atque admonet nos ad nova opera. Pabaiga
vainikuoja darbą ir skatina mus naujiems darbams.
Pirmoji Finis anni academici ceremonijos dalis baigta. Mums vargonavo ... . Plojimai.
Dabar visus kviečiame į Bibliotekos kiemą, kur bus nuleista Universiteto vėliava.
28 Universiteto vėliavą nešantis studentas eina prie vėliavos. Skambant vargonų muzikai
išeinama tokia tvarka poromis:
Universiteto vėliavą nešantis studentas, VU SA prezidentas, akademinių kamieninių padalinių
vadovai, prorektoriai, Senato pirmininkas, Tarybos pirmininkas, rektorius. Einama į
Centrinius rūmus. Likusieji ceremonijos dalyviai eina per Sarbievijaus kiemą.
29. Bibliotekos kieme, prie kabančios Universiteto vėliavos, ateina Rektorius, Tarybos
pirmininkas ir Tarybos nariai, Senato pirmininkas ir Senato nariai, prorektoriai, akademinių
kamieninių padalinių vadovai, ceremonmeisteris. Kiti ceremonijos dalyviai ir svečiai stovi
kieme.
30. Ceremonmeisteris: kviečiu …. fakulteto dekaną …. nuleisti Universiteto vėliavą.
31. Trumpa dekano kalba. Nuleidžiama vėliava.
32. Ceremonmeisteris: … fakulteto dekanas perduoda Universiteto vėliavą … fakulteto
dekanui, jis ją iškels mokslo metų pradžios ceremonijos metu.
33. Perduodama vėliava.
34. Ceremonmeisteris: Finis anni academici ceremoniją baigėme.
35. Plojimai, skamba muzika.

