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2020 metais veiklą tęsė 2018 metų gegužės mėn. įvykusių rinkimų metu sudarytas 

Vilniaus universiteto Senatas (toliau – Senatas), vadovaujamas pirmininkės prof. Dainoros 

Pociūtės-Abukevičienės. Senato pirmininkės pavaduotojais dirbo doc. dr. Arūnas Mickevičius ir 

prof. dr. Darius Abramavičius. Pareigas toliau ėjo ir Senato Studijų, Mokslo bei Kokybės ir plėtros 

komitetų pirmininkai (doc. dr. Renata Matkevičienė, prof. dr. Darijus Veteikis, prof. habil. dr. 

Gintautas Tamulaitis). Šiuo metu Senatą sudaro 41 narys, su pilnu narių sąrašu galima susipažinti 

Vilniaus universiteto interneto svetainėje (https://www.vu.lt/apiemus/struktura/senatas). 

Senatas vykdė veiklas ir funkcijas tiesiogiai nurodytas ar išplaukiančias iš Vilniaus 

universiteto statuto, priėmė sprendimus aktualiais studijų, mokslo bei bendrųjų reikalų klausimais. 

2020 m. toliau vyko aktyvus bendradarbiavimas tarp Senato ir naujai išrinktos Vilniaus universiteto 

tarybos (toliau – Taryba). Svarbią abiejų valdymo organų veiklos dalį sudarė nuomonės įvairiais 

klausimais keitimasis. Išreikšta Senato nuomonė Tarybai sudarė apie 8 proc. visų 2020 metų Senato 

nutarimų. Senato sprendimai priimti įvertinus Tarybos nuomonę tvirtinant užsienio kalba dėstomų 

studijų programų, rezidentūros studijų programų, pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų bei 

vientisųjų studijų programų kainas. 

2020 metais, kurie paženklinti COVID-19 pandemija, Senatas posėdžiavo tiek 

kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdais – iš viso 16 kartų bei priėmė 91 nutarimą (palyginimui, 2019 m. 

buvo priimta 81 nutarimas). Senato nariai posėdžiuose dalyvavo aktyviai (vidutinis narių 

dalyvavimo posėdžiuose aktyvumas siekė 90 procentų). Posėdžiuose lankėsi ir svarstomus 

klausimus pristatė kiti Universiteto bendruomenės nariai. Atskirų posėdžių metu priimti svarbiausi 

sprendimai aptariami žemiau. 

2020 sausio 21 d. posėdyje (SP-4) pritarta Vilniaus universiteto 2020 metų pajamų ir 

išlaidų sąmatos projektui ir jo teikimui Tarybai tvirtinti. 

2020 m. vasario 18 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-5) patvirtinta Vilniaus universiteto 

įvairovės ir lygių galimybių 2020–2025 metų strategija ir strategijos įgyvendinimo planas 2020-

2022 metams. 

2020 m. kovo 17 d. posėdžio (protokolo Nr. SP-6) metu Senatas patvirtinto Vilniaus 

universiteto 2019 metų veiklos ataskaitos bei 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo 

ataskaitos projektus ir savo nuomonę pateikė Tarybai.  

2020 m. balandžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-10) nutarta dėl Senato nario 

rinkimų Chemijos ir geomokslų fakultete. Taip pat patvirtintos antrosios pakopos ir profesinių 

pedagoginių studijų programų bei Užsienio kalba dėstomų studijų programų, į kurias vykdomas 

užsienio šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 

2020–2021 studijų metais, kainos. 

2020 m. gegužės 19 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-8) patvirtintos Vilniaus universiteto 

pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų 

metais, kainos ir studijų vietų skaičius. 

2020 m. gegužės 26 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-9) patvirtinti Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu sąlygų aprašas bei Šiaulių universiteto 

reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu planas. 

2020 m. birželio 16 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-11) konstatuotas Senato nario Justo 

Kvedaravičiaus įgaliojimų pasibaigimas jam atsistatydinus. Išduoti Magna cum Laude diplomai 

absolventams, pasižymėjusiems brandžia moksline veikla. Taip pat patvirtintos Vilniaus 

universiteto papildomųjų studijų programų, į kurias vykdomas priėmimas 2020–2021 studijų 

metais, kainos bei Vilniaus universiteto trečiosios pakopos studijų, į kurias vykdomas priėmimas 

2020–2021 mokslo metais, kainos. 
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2020 m. rugsėjo 22 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-12) įsteigtas Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademija – Vilniaus universiteto sui generis kamieninio akademinio padalinio statusą 

turintis vidinis organizacinis akademinis darinys bei patvirtinti Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos nuostatai. Taip pat konstatuota, jog Senato narės prof. dr. Zenonos Onos Atkočiūnienės 

įgaliojimai pasibaigė pasibaigus darbo sutarčiai su Vilniaus universitetu. Sudaryta Vilniaus 

universiteto valdymo organų rinkimus reglamentuojančių teisės aktų atnaujinimo darbo grupė, kuri 

iki 2021 m. vasario 1 d. parengs ir pateiks Senatui svarstyti pasiūlymus dėl Vilniaus universiteto 

valdymo organų rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų. 

2020 m. spalio 6 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-14) patvirtintas Vilniaus universiteto 

mokslo doktorantūros reglamentas. 

2020 spalio 20 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-15) patvirtintas Vilniaus 

universiteto Akademinės etikos kodeksas bei patvirtinti Vilniaus universiteto centrinės akademinės 

etikos komisijos ir Vilniaus universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos 

komisijos nuostatai. 

2020 lapkričio 17 d. posėdyje (protokolo Nr. SP-17) pakeisti Vilniaus universiteto 

Gyvybės mokslų centro nuostatai 

Paskutiniame kalendorinių metų posėdyje, 2020 m. gruodžio 15 d. (protokolo Nr. SP-1) 

38-iems Vilniaus universiteto darbuotojams buvo suteikti profesoriaus ir docento pedagoginiai 

vardai, bei išduoti 9 Magna cum Laude diplomai absolventams, pasižymėjusiam brandžia moksline 

veikla.  

Iškilmingais posėdžiais Šv. Jonų bažnyčioje Senatas paminėjo 2019–2020 mokslo metų 

pabaigą. Naujų mokslo metų pradžia buvo surengta Bibliotekos kieme 2020 m. rugsėjo 14 d. ir 

šventiniu nuotoliniu renginiu  užbaigti kalendoriniai 2020 metai.  

Senato posėdžiuose svarstyta medžiaga ir priimti nutarimai buvo skelbiami Vilniaus 

universiteto leidinyje Informacinis biuletenis. 2020 metais išleisti 2 Informacinio biuletenio 

numeriai, kurie skelbiami Vilniaus universiteto vidiniame tinklalapyje 

(https://intranet.vu.lt/dokumentai-ir-sablonai/informaciniai-biuleteniai/2020-m-informaciniai-

biuleteniai). Senato nutarimai ir informacija apie jų priėmimą viešinta ir Universiteto interneto 

puslapyje (https://www.vu.lt/apiemus/struktura/senatas/senato-sprendimai) bei bendruomenei 

platinamuose elektroniniuose naujienlaiškiuose. 
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