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Senato komisijos 2011 m. birželio 2 d. posėdyje
1. SVARSTYTA. Užsienio šalių (nesančių Europos Są-

jungoje ir Europos ekonominėje erdvėje) piliečių priėmi-
mo į Vilniaus universitetą tvarkos aprašo tvirtinimas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-6). 1. Patvirtin-
ti Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungoje ir Europos 
ekonominėje erdvėje) piliečių priėmimo į Vilniaus univer-
sitetą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti VU rektorių tvirtinti Užsienio šalių (ne-
sančių Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvė-
je) piliečių priėmimo į Vilniaus universitetą tvarkos aprašo 
1–3 priedus (pridedama).

2. Lietuvos universitetų reitingai.
Senato komisijos nariai išklausė prorektoriaus doc. dr. 

R. Vaitkaus informacinį pranešimą apie žurnale „Veidas“ 
publikuotus šalies universitetų reitingus. Šiame pranešime 
buvo atkreiptas dėmesys į kai kuriuos reitingavimo meto-
dikos netikslumus ir trūkumus.

3. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto bibliotekos 
nuostatų tvirtinimas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-5). 1. Pritarti 
Vilniaus universiteto bibliotekos nuostatų projektui ir jo 
priedams.

2. Siūlyti šį sprendimą tvirtinti Senatui.

4. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto vadovėlio sta-
tusas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-1).  Pritarti 
Gamtos mokslų fakulteto tarybos sprendimui suteikti Vil-
niaus universiteto vadovėlio statusą profesoriaus G. Motu-
zos Matuzevičiaus parengtam ben drosios geologijos kurso 
vadovėliui „Kaip veikia žemė. Geologijos pagrindai“.

5. SVARSTYTA. Kasmetinių pailgintų atostogų sutei-
kimas pedagoginiam ir moksliniam  personalui 2010–2011 
metais.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-2):
1.  Chemijos, Ekonomikos, Filologijos, Filosofijos, Fi-

zikos, Gamtos mokslų, Istorijos, Kauno humanitari-
nio, Komunikacijos, Matematikos ir informatikos, 
Medicinos, Teisės fakultetų, TSPMI, TMI, Užsie-
nio kalbų instituto, Teorinės fizikos ir astronomi-
jos instituto, Matematikos ir informatikos instituto, 
Biochemijos instituto, Biotechnologijos instituto,  
universitetinių kamieninių akademinių centrų pro-
fesoriams, docentams, lektoriams, asistentams, ei-
nantiems pagrindines pareigas,  kasmetines pailgin-
tas atostogas už 2010–2011 metus suteikti taip:

• 51 kalendorinę dieną nuo  2011 07 07 iki  
2011 08 27 įskaitytinai;

• 5 kalendorines dienas nuo 2011 12 27 iki  
2011 12 31 įskaitytinai.

2. Vyriausiesiems mokslo darbuotojams, vyresnie-
siems mokslo darbuotojams, mokslo darbuotojams, 
jaunesniesiems mokslo darbuotojams, einantiems 
pagrindines pareigas, kasmetines pailgintas atosto-
gas už 2010–2011 metus suteikti taip:
• 56 kalendorines dienas nuo 2011 07 05 iki 

2011 08 31 įskaitytinai.
3. Profesoriams, docentams, lektoriams, asistentams, 

vyriausiesiems mokslo darbuotojams, vyresnie-
siems mokslo darbuotojams, mokslo darbuotojams, 
jaunesniesiems mokslo darbuotojams, einantiems 
pagrindines papildomas, ne pagrindines ir ne pa-
grindines papildomas pareigas kasmetines pailgin-
tas atostogas už 2010–2011 metus suteikti taip:
• 56 kalendorines  dienas nuo 2011 07 05 iki 

2011 08 31 įskaitytinai.
4. Profesoriams, docentams, lektoriams, asistentams, 

vyriausiesiems mokslo darbuotojams, vyresnie-
siems mokslo darbuotojams, mokslo darbuotojams, 
jaunesniesiems mokslo darbuotojams, einantiems 
pagrindines ir ne pagrindines pareigas, išnaudoju-
siems dalį atostogų, likusi nepanaudota jų dalis už 
2010–2011 m. suteikiama nuo 2011 07 07.

6. SVARSTYTA. Studijų programos atnaujinimas.
N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-4). Atsižvel-

giant į Kauno humanitarinio fakulteto 2011 m. kovo 23 d. 
tarybos posėdžio nutarimą (protokolas Nr. 7), patvirtinti 
atnaujintą magistrantūros 80 kreditų apimties studijų pro-
gramą Verslo informatika (valstybinis kodas 62409P104, 
naujasis valstybinis kodas 621I20001).

7. SVARSTYTA. Modulinių studijų koncepcijos įgy-
vendinimo veiklų plano tvirtinimas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-7). Pritarti Vil-
niaus universiteto projekto „Modulinių studijų koncepcijos 
įgyvendinimas“ veiklų planui (pridedamas).

8. SVARSTYTA. Priėmimo į Vilniaus universiteto stu-
dijų programas taisyklių papildymas.

N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2011-10-8). Atlikti to-
kius Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas 
taisyklių (toliau – Taisyklių) papildymus: 

1.  Taisyklių Bendrųjų nuostatų 7 p. 16.1.3. straipsnį 
išdėstyti taip: 
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 „16.1.3. studijų programas Psichologija ir Teisė. 
Į jas atskiru konkursu priimami asmenys, turintys 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą“;

2.  Taisyklių 3 priedo lentelėje prie Teisės studijų pro-
gramos stulpelyje „Pastabos“ įrašyti: 

 „Į šią studijų programą taip pat priimami atskiru 
konkursu asmenys, turintieji aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą10“;

 Lentelės apačioje parašyti 10 išnašą: 
 „Bendrųjų nuostatų II dalies 16.1.3 punktą ir 6 bei 

10 priedus. Plačiau apie studijų programą turintiems 
aukštąjį universitetinį išsilavinimą žr. interneto sve-
tainėje www.tf.vu.lt“; 

3.  Taisyklių 6 priedo lentelėje įterpti Teisės studijų pro-
gramą, kurios kodas yra 601M90001, ir stulpelyje 
„Konkursiniai mokomieji dalykai“ įrašyti: „Pagrin-
dinių arba vientisųjų studijų universitetinėje aukšto-
joje mokykloje baigiamojo darbo (baigiamųjų egza-
minų) pažymys (pažymių aritmetinis vidurkis)“;  

 Lentelės apačioje parašyti 4 išnašą: 
 „Priimami atskiru konkursu asmenys, turintie-

ji aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Taip pat žr. 
Bendrųjų nuostatų II dalies 16.1.3 punktą ir 6 bei 
10 priedus. Plačiau apie studijų programą turin-
tiems auštąjį universitetinį išsilavinimą žr. interneto 
svetainėje www.tf.vu.lt“;

4.  Leisti vykdyti studijų programas Skandinavų (nor-
vegų) filologija ir Skandinavų (švedų) filologi-
ja, valstybinis programų kodas 612R60001, ir jas 
įtraukti į Taisyklių 3 priedo vykdomų programų są-
rašą bei Taisyklių 4 priedo konkursinio balo sanda-
ros sąrašą. Kiekvienos studijų programos norminė 
metinė ir VU metinė kaina yra 7 638 Lt. Leisti pri-
imti į pirmą kursą po 8 studentus į kiekvieną studijų 
programą į valstybės finansuojamas vietas.

5.  Leisti vykdyti, vietoje 2 neakredituotų antrosios pa-
kopos studijų programų Skandinavistika bei Skan-
dinavistika ir Europos studijos, antrosios pakopos 
studijų programą Skandinavų filologija, valstybinis 
programos kodas 621R60001, ir ją įtraukti į Taisy-
klių 12 priedo vykdomų programų sąrašą, Taisyklių 
13 priedo konkursinio balo sandaros sąrašą ir stoja-
mųjų egzaminų tvarkaraštį 15 priede. Įrašyti progra-
mos pavadinimą 14 priedo pažymoje Nr. 4. Studijų 
programos norminė metinė kaina yra 9 806 Lt ir VU 
metinė kaina 8 200 Lt. Leisti priimti į pirmą magis-
trantūros kursą 8 studentus į valstybės finansuojamas 
vietas ir 2 į valstybės nefinansuojamas vietas.

9. SVARSTYTA. Diplomų Cum laude ir Magna cum 
laude išdavimo kriterijų pakeitimas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-10). Atsižvel-
giant į nepasiteisinusią akademinę praktiką dėl diplomų 
Magna cum laude išdavimo kriterijų, patvirtintų Senato 
komisijos nutarimu (2009 m. birželio 4 d. posėdžio (pro-

tokolas Nr. SK-2009-7) redakcija), taikymo, pakeisti di-
plomų Cum laude ir  Magna cum laude išdavimo kriterijų 
2 punktą ir suformuluoti jį taip:

„Diplomai Magna cum laude išduodami Senato 
komisijos nutarimu ne daugiau kaip 5 proc. kiekvienų 
metų laidos magistro ir vientisųjų studijų absolventų, 
baigusių Universitetą po 2011 m. birželio 1 d., jeigu 
jų dėstomųjų dalykų pažymiai ne mažesni kaip 8 (ge-
rai), jų baigiamasis darbas ar (ir) baigiamieji egzaminai 
įvertinti pažymiais 10 (puikiai) ir tie absolventai yra 
pasižymėję brandžia ir originalia moksline veikla bei 
neturi galiojančių nuobaudų. Išvadą apie mokslinės 
veiklos brandumą ir originalumą Senato komisijai tei-
kia fakulteto (kamieninio padalinio) taryba.“

10. SVARSTYTA. Diplomų Magna cum laude išdavi-
mas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-11). Atsižvel-
giant į akademinių kamieninių padalinių tarybų teikimus 
dėl diplomų Magna cum laude išdavimo ir Studijų direkci-
jos išvadą, kai teikiamų kandidatų studijų rezultatai atitin-
ka diplomo Cum laude akademinius kriterijus, patvirtintus 
Senato komisijos nutarimu (2009 m. birželio 4 d. posėdžio 
(protokolas Nr. SK-2009-7) redakcija):

1.  Išduoti diplomus Magna cum laude šiems 2011 m. 
absolventams, pasižymėjusiems brandžia ir origi-
nalia moksline veikla:

Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Fakul-

tetas Studijų programa

1 Tautvydas Karvelis ChF Biochemija
2 Jūratė Jonikaitė ChF Chemija
3 Ieva Žutautaitė ChF Chemija
4 Eglė Vaivadaitė-Kaidi FilF Taikomoji kalbotyra
5 Kristina Navikaitė FilF Taikomoji kalbotyra

6 Rima Bertašavičiūtė FilF Intermedialios literatūros 
studijos

7 Virginija Cibarauskė FilF Intermedialios literatūros 
studijos

8 Aistė Kučinskienė FilF Intermedialios literatūros 
studijos

9 Atėnė Mendelytė FilF Intermedialios literatūros 
studijos

10 Akvilė Šimėnienė FilF Intermedialios literatūros 
studijos

11 Jevgenij Chmeliov FF Teorinė fizika ir astrofizika
12 Vytautas Butkus FF Teorinė fizika ir astrofizika

13 Linas Minkevičius FF Medžiagotyra ir puslaidinin-
kių fizika

14 Rimvydas Vencke-
vičius FF Medžiagotyra ir puslaidinin-

kių fizika
15 Gintarė Batavičiūtė FF Lazerinė technologija
16 Albertas Žukauskas FF Lazerinė technologija

17 Andrius Arlauskas FF Optoelektronikos medžiagos 
ir technologijos

18 Gediminas Seniutinas FF Optoelektronikos medžiagos 
ir technologijos

19 Eglė Gabrytė FF Lazerinė fizika ir optinės 
technologijos

20 Jorūnė Mikulėnaitė FF Telekomunikacijų fizika ir 
elektronika

21 Vilma Venckutė FF Telekomunikacijų fizika ir 
elektronika
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Eil. 
Nr. Vardas, pavardė Fakul-

tetas Studijų programa

22 Andrej Ryčkov IF Istorija

23 Erika Merkytė-Švar-
cienė KHF Taikomoji kalbotyra

24 Natalija Zaiceva KHF Anglų kalbotyra
25 Gytis Repečka KHF Verslo informatika
26 Mantas Gulbinas KHF Verslo informatika

27 Anastasija Liubimova KHF Apskaita, finansai ir banki-
ninkystė

28 Julija Jakimuk KHF Apskaita, finansai ir banki-
ninkystė

29 Aurelija Venckutė KHF Verslo administravimas
30 Agnė Navikaitė KHF Tarptautinis verslas
31 Irma Lukoševičiūtė KHF Tarptautinis verslas
32 Vytautas Jančauskas MIF Informatika
33 Ieva Zareckaitė MIF Kompiuterinis modeliavimas
34 Darius Juškevičius GMF Genetika
35 Urtė Starkevič GMF Genetika
36 Giedrė Ruzgaitė GMF Genetika
37 Andrius Jasilionis GMF Mikrobiologija

38 Raimonda  
Petkauskaitė GMF Mikrobiologija

39 Arūnas Samas GMF Ekologija
40 Virginija Augėnaitė GMF Botanika

41 Eglė Šinkūnė GMF Geologinė nuotrauka, paieš-
ka ir žvalgyba

42 Justinas Kilpys GMF Hidrometeorologija
43 Justina Ivanauskaitė GMF Hidrometeorologija

44 Alma Ragauskaitė GMF Bendroji geografija ir kraš-
totvarka

45 Simonas Šabanovas GMF Bendroji geografija ir kraš-
totvarka

46 Giedrė Vinclovaitė GMF Bendroji geografija ir kraš-
totvarka

47 Ingrida Antonova GMF Neurobiologija
48 Giedrė Vištartaitė GMF Neurobiologija
49 Vladislava Voiciuk GMF Biofizika
50 Dorota Skusevičienė TSPMI Europos studijos

51 Berta Jasiukėnaitė TSPMI Tarptautiniai santykiai ir di-
plomatija

2. Nustatyti, kad nutarimas dėl kiekvieno 1 p. sąraše 
nurodyto Vilniaus universiteto absolvento įsigalioja 
tuo atveju, jei jo baigiamasis darbas ir baigiamųjų 
egzaminų laikymo rezultatai bus įvertinti pažymiais 
10 (puikiai).

11. SVARSTYTA. Studijų programų tvirtinimas.
N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-3). Atsižvel-

giant į Studijų komiteto 2011 m. gegužės 30 d. nutarimą 
(protokolas Nr. 10/11-13), patvirtinti:

• naują Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto stu-
dijų programą  Skandinavistika – bakalauro 4 metų 
trukmės (240 kreditų) nuolatinės studijos;

• atnaujintą Chemijos fakulteto studijų programą 
Chemija (valstybinis kodas 62403P102, naujasis 
valstybinis kodas 621F10001) – magistrantūros 
2 metų trukmės (120 kreditų) nuolatinės studijos.

12. SVARSTYTA. Mokslo darbų leidinio „Psichologi-
ja“ atnaujintos redaktorių kolegijos sudėties tvirtinimas.

N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2011-10-9). Atsižvelgiant į 
Filosofijos fakulteto 2011 m. gegužės 18 d. tarybos posėdžio 
nutarimą (protokolas Nr. 79), patvirtinti Filosofijos fakulte-
to tarptautinio mokslų darbų leidinio „PSICHOLOGIJA“ 
(PSYCHOLOGY) atnaujintą redaktorių kolegijos sudėtį:  

• prof. dr. Gintautas Valickas (Vilniaus universitetas 
(Psichologija 06 S), Vilnius University (Psychology 
06 S) – vyriausiasis redaktorius;

• prof. dr. Albinas Bagdonas (Vilniaus universitetas 
(Psichologija 06 S), Vilnius University (Psychology 
06 S) – vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas;

• dr. Antanas Kairys (Vilniaus universitetas (Psi-
chologija 06 S), Vilnius University (Psichologija 
06 S) – atsakingasis sekretorius.

Nariai:
• prof. dr. Linas Bieliauskas (Mičigano universitetas, 

An Arboras (JAV) (Psichologija 06 S), University of 
Michigan, Ann Arbor (USA) (Psychology 06 S));

• doc. dr. Auksė Endriulaitienė (Vytauto Didžiojo 
universitetas (Psichologija 06 S), Vytautas Magnus 
University (Psychology 06 S));

• prof. habil. dr. Danutė Gailienė (Vilniaus universi-
tetas (Psichologija 06 S), Vilnius University (Psy-
chology 06 S));

• dr. Skirmantas Janušonis (Kalifornijos universitetas, 
Santa Barbara (JAV) (Neurobiologija), University of 
California, Santa Barbara (USA) (Neurobiology));

• prof. habil. dr. Janusz Grzelak (Varšuvos universi-
tetas (Psichologija 06 S), Warsaw University (Po-
land) (Psychology 06 S));

• prof. habil. dr. Viktoras Justickis (Mykolo Romerio 
universitetas (Teisė 01 S), Mykolas Romeris Uni-
versity (Law 01 S));

• prof. dr. Rimantas Kočiūnas (Vilniaus universitetas 
(Psichologija 06 S), Vilnius University (Psychology 
06 S));

• prof. dr. Janus Kulikowski (Mančesterio universite-
tas (Anglija) (Psichologija 06 S), Manchester Uni-
versity (the United Kingdom) (Psychology 06 S));

• doc. dr. Dalia Nasvytienė (Vilniaus pedagoginis 
universitetas (Psichologija 06 S), Vilnius Pedagogi-
cal University (Psychology 06 S));

• prof. dr. Algis Norvilas (Saint Xavier universite-
tas, Čikaga (JAV) (Psichologija 06 S), Saint Xavier 
University, Chicago (USA) (Psychology 06 S));

• doc. dr. Jonas Pacevičius (Šiaulių universitetas (Psi-
chologija 06 S), Šiauliai University (Psychology 
06 S));

• prof. dr. Mindaugas Rugevičius (Klaipėdos uni-
versitetas (Psichologija 06 S), Klaipėda University 
(Psychology 06 S));

• prof. habil. dr. Henrikas Vaitkevičius (Vilniaus uni-
versitetas (Psichologija 06 S), Vilnius University 
(Psychology 06 S)).
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsienio šalių piliečių priėmimas į Vilniaus universi-
tetą vykdomas remiantis bendrosiomis Priėmimo į Vil-
niaus universiteto studijų programas taisyklėmis, kiek 
jos neprieštarauja šiam aprašui.

2. Asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos 
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių 
narių piliečiai, kiti užsieniečiai, turintys leidimą nuo-
lat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir lietuvių kilmės 
užsieniečiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje ša-
lyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių 
kilmę – įgiję išsilavinimą užsienyje, priimami vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. ISAK-
1086 „Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių 
asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finan-
suojamas studijų vietas tvarkos aprašas“ (Žin., 2009, 
Nr. 63-2516) (2010 m. kovo 4 d. įsakymo pakeitimas 
Nr. V-295 (Žin., 2010, Nr. 30-1399) ir 2011 m. vasario 
24 d. pakeitimas Nr. V-289 (Žin., 2011, Nr. 26-1286)) 
ir Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas 
taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Užsienio šalių piliečiai, nenurodyti šios tvarkos aprašo 
2 punkte ir įgiję išsilavinimą Lietuvoje, priimami kon-
kurso būdu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas 
pagal Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų progra-
mas taisykles.

4. Užsienio šalių piliečiai, nenurodyti šios tvarkos apra-
šo 2 ir 3 punktuose, priimami pagal toliau aprašytą 
tvarką.

II. UŽSIENIO PILIEČIŲ PRIĖMIMO 
Į VILNIAUS UNIVERSITETO STUDIJAS 

ORGANIZAVIMAS

5. Užsienio šalių piliečiai gali būti priimami į visas Vil-
niaus universiteto siūlomas studijų programas, jei turi 
atitinkamo lygmens išsilavinimą ir atitinka programos, 
į kurią pretenduoja, reikalavimus.
5.1. Pirmosios, vientisųjų ar antrosios studijų pako-

pose dėstomosios kalbos nurodytos priėmimo į 
Vilniaus universiteto studijų programas taisyklių 
3 ir 12 prieduose. 

5.2.  Rezidentūros studijos vyksta lietuvių kalba. 

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2011 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. SK-2011-10-6

UŽSIENIO ŠALIŲ (NESANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOJE  
IR EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE) PILIEČIŲ PRIĖMIMO  

Į VILNIAUS UNIVERSITETĄ  TVARKOS APRAŠAS

5.3. Doktorantūros studijų kalbą nustato mokslo kryp-
ties doktorantūros komitetai. Mokslo kryptys ir 
disertacijų tematikos, į kurias bus skelbiamas  
priėmimas, nurodytos priėmimo į doktorantūros 
studijas tvarkoje.

6. Užsienio piliečiai, norėdami studijuoti programas, dės-
tomas lietuvių kalba, privalo mokėti lietuvių kalbą. 
6.1. Užsienio piliečiai, nemokantys lietuvių kalbos, 

įstoję į pasirinktą pagrindinių ar vientisųjų studijų 
programą, ne trumpiau nei vienerius metus prieš 
studijas mokosi Lituanistinių studijų katedros or-
ganizuojamuose lietuvių kalbos kursuose pagal 
reikalaujamo lygio programą. Kursų vertinimo 
forma yra  įskaita (testas). Užsieniečiai, išlaikę 
įskaitą (testą), toliau tęsia pasirinktas studijas.

6.2. Užsienio piliečiai, priimti į Lituanistinių studijų 
katedros vienerių metų lietuvių kalbos kursus ir 
išlaikę įskaitą (testą) pagal reikalaujamo lygio 
programą, turi teisę stoti į pasirinktą studijų pro-
gramą Vilniaus universitete.

7. Užsienio piliečiai, norėdami studijuoti programas, dės-
tomas anglų ar rusų kalba, privalo pateikti atitinkamos 
kalbos mokėjimo lygmens pažymėjimą. 
7.1. Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių pi-

liečiams, kurie yra baigę studijas anglų ar rusų  
kalba.

8. Užsienio piliečiai priimami į kvotines vietas, skirtas 
užsieniečiams, kurias nustato fakultetų tarybos. 

9. Visais atvejais sprendimą dėl pareiškėjo galimybės 
studijuoti atitinkamą studijų programą priima Vilniaus 
universiteto Priėmimo komisija pagal įvertintus ir pri-
pažintus išsilavinimo rezultatus. 

10. Atsižvelgęs į užsienio piliečių, studijuojančių savo lėšo-
mis, kvotą, padalinio vadovas teikia Rektoriui prašymą 
priimti pareiškėją būti Vilniaus universiteto studentu.
10.1. Užsienio piliečių priėmimą į pirmosios, vienti-

sųjų ir antrosios pakopos studijų programas or-
ganizuoja ir priėmimo procedūras vykdo Tarp-
tautinių programų ir ryšių skyrius. Kontaktai ir 
terminai nurodyti šio Aprašo 1 priede.

10.2. Užsienio piliečių priėmimą į rezidentūros ir dok-
torantūros studijų programas organizuoja ir pri-
ėmimo procedūras vykdo Doktorantūros ir rezi-
dentūros skyrius. Kontaktai ir terminai nurodyti 
šio Aprašo 1 priede.
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11. Esant būtinybei ar patiems pareiškėjams prašant, Priė-
mimo komisija gali išimties tvarka priimti išankstinius 
sprendimus dėl užsienio studentų priėmimo, nelaukda-
ma dokumentų priėmimo termino pabaigos.

12. Sprendimai dėl užsienio piliečių priėmimo į pasirinktą 
programą priimami per 30 darbo dienų nuo paskelbto 
galutinio kreipimosi termino pabaigos.

13. Užsienio šalių piliečių priėmimas į Vilniaus universi-
teto siūlomas studijų programas vykdomas konkurso 
būdu,  atlikus visas toliau išvardytas procedūras:
13.1. Prašymo leisti dalyvauti konkurse pateikimas.
13.2. Dokumentų registravimas (internetu, paštu, as-

meniškai, per įgaliotus asmenis).
13,3. Senato komisijos nustatyto ir patvirtinto regis-

tracijos mokesčio sumokėjimas. 
13.4. Pareiškėjų, atitinkančių programos reikalavi-

mus, atranka.
13.5. Dokumentų, patvirtinančių užsienio piliečio pri-

ėmimą į Vilniaus universitetą, studentui siunti-
mas:
13.5.1. priėmimo laiškas;
13.5.2. prašymas išduoti daugkartinę vizą D;
13.5.3. prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi 

Lietuvoje;
13.5.4. studijų sutartis.

13.6. Užsienio studentų atvykimo formos užpildymas 
(registravimas į studijas).

III. PRAŠYMAS LEISTI DALYVAUTI  
KONKURSE

14. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pa-
teikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus doku-
mentus. 

15. Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra at-
sakyta į formoje pateiktus klausimus apie asmenį, įgytą 
išsilavinimą, kitus svarbius duomenis, o pageidaujamų 
studijų sąraše nurodytas bent vienas pageidavimas.

16. Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto ma-
žėjimo tvarka.

17. Prašymų priėmimas vykdomas taisyklių prieduose nu-
statytais terminais ir tvarka.

IV. DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS

18. Užsienio piliečiai, pateikę prašymą dalyvauti konkurse, 
nustatytais terminais pateikia reikalingus dokumentus. 
Atsižvelgiant į tai, ar asmuo dalyvauja priėmime į pir-
mosios pakopos ir (ar) vientisąsias studijas, priėmime 
į antrosios pakopos studijas, priėmime į rezidentūros 
ar doktorantūros studijas, dokumentai gali būti regis-
truojami internetu, siunčiami paštu, asmeniškai (ar per 
įgaliotą asmenį). Dokumentų sąrašas pateikiamas šio 
Aprašo 2 ir 3 prieduose. 

19. Įgaliotieji asmenys, registruojantys stojančiųjų doku-
mentus, privalo turėti stojančiojo raštišką įgaliojimą.

20. Užsienio piliečiams,  kuriems aukštoji mokykla nega-
li išduoti diplomų iki Vilniaus universiteto nurodytų 
kreipimosi terminų pabaigos, leidžiama pateikti aka-
deminę pažymą, pasirašytą aukštosios mokyklos va-
dovo arba jo įgalioto asmens, su sąlyga, kad diplomas 
ir jo priedai bus pateikti iki rugsėjo 1 d. Terminas gali 
būti pratęstas tik pateikus raštišką prašymą, kuriame 
nurodyta svari priežastis.

21. Pateikus ne visus ar nevisiškai užpildytus dokumentus, 
prašymas nenagrinėjamas. 

V. PRIĖMIMO Į STUDIJAS  
KONKURSAS

22.  Į Vilniaus universiteto pirmosios, vientisųjų ar antro-
sios pakopos studijų programas gali būti priimami tik 
tie užsienio piliečiai, kurių konkursinis balas yra ne 
mažesnis kaip 50 % maksimalaus galimo konkursinio 
balo.

23. Konkursinio balo sandara ir jo procentinis svoris:
23.1. diplomo (atestato) priedėlio pažymiai (balai) – 

50 %;
23.2. motyvacinis laiškas – 30 %;
23.3. rekomendacijos – 10 %;
23.4. studijų programos, į kurią pareiškėjas preten-

duoja, kalbos žinios – 10 %;
23.5. papildomi balai (20 %) gali būti skiriami už dar-

bo stažą ar savanorišką veiklą, jei tai susiję su 
programa, į kurią pareiškėjas pretenduoja.

24. Užsienio piliečio kvietimas studijuoti priklauso nuo 
asmens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo 
ir konkursinės eilės į studijų programą.

25. Pakviestaisiais laikomi tie asmenys, kurių konkursiniai 
balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie paten-
ka į nustatytą kvotą.

VI. STUDIJŲ FINANSAVIMAS

26. Užsienio piliečiai priimami į valstybės nefinansuoja-
mas studijų vietas. Studijų programų sąrašą ir kainą 
kiekvienais metais tvirtina Senato komisija.

VII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

27. Užsienio šalių piliečiai, nesutinkantys su priėmimo re-
zultatais, gali ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo 
sprendimo gavimo dienos raštu pateikti apeliaciją, 
adresuotą Priėmimo komisijos pirmininkui.

28. Sprendimas dėl apeliacijos priimamas ne vėliau kaip 
per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo apeliacijos gavimo.
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Užsie1. nio valstybių (nesančių Europos Sąjungoje ir Eu-
ropos ekonominėje erdvėje) pareiškėjai, pretenduojan-
tys studijuoti pirmosios, vientisųjų ar antrosios studijų 
pakopos programas, dokumentus, reikalingus priėmimo 
procedūroms atlikti, pateikia Tarptautinių programų ir 
ryšių skyriui, Universiteto g. 3, 242 kab. Informacija 
teikiama tel. (8~5) 268 71 83 arba el. paštu ingrida.
kelpsaite@cr.vu.lt.

Užsienio valstybių piliečiai, pretenduojantys stu-1.1. 
dijuoti programose, dėstomose lietuvių kalba, 
dokumentus į pirmosios, vientisųjų ar antrosios 
studijų pakopos programas pateikia iki balandžio 
1 d. Užsieniečiai, jau įstoję į metines lietuvių kal-
bos studijas, dokumentus į pirmosios, vientisųjų ar 

1. Užsienio piliečiai, pretenduojantys į pirmosios, vien-
tisųjų ir antrosios pakopos studijų programas, pateikia 
šiuos toliau išvardytus dokumentus:
1.1. užpildytą prašymo formą;
1.2. išsilavinimo dokumentą (atestatą, diplomą) ir jo 

priedus. Dokumentai turėtų būti legalizuoti arba 
patvirtinti pažyma „Apostille“;

1.3. užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo doku-
mentą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 60 ,,Dėl užsie-
nyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį 
mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertini-
mo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtini-
mo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369)). 
1.3.1. Šis reikalavimas netaikomas užsienio šalių 

piliečiams, įgijusiems bakalauro laipsnį Vil-
niaus universiteto  partnerinėse institucijose.

1.3.2. Jungtinės programos atveju užsienio piliečių 
išsilavinimą liudijančius dokumentus vertina 
ir pripažįsta viena iš jungtinę studijų pro-

gramą vykdančių institucijų pagal joje ga-
liojančią tvarką. Vertinimas ir pripažinimas, 
atliktas partnerinėje institucijoje, galioja ir 
Vilniaus universitetui kaip partneriui, vyk-
dančiam programą.

1.4. TOEFL arba IELTS pažymėjimą, jei studentas pasi-
rinko programą, dėstomą anglų kalba. Rusų kalbos 
mokėjimą patvirtinantį dokumentą, jei studentas 
pasirinko programą, dėstomą rusų kalba. Lietuvių 
kalbos įskaitos (testo), išlaikytos pagal reikalauja-
mo lygio programą, pažymėjimą; 

1.5. motyvacinį laišką;
1.6. gyvenimo aprašymą;
1.7. asmens tapatybės dokumento kopiją, patvirtintą 

notaro ar atitinkamos institucijos;
1.8. 2 rekomendacinius laiškus;
1.9. 2 dokumentines nuotraukas.

2. Dokumentai turi būti pateikti viena iš šių kalbų: lietu-
vių, anglų, rusų.

antrosios studijų pakopos programas pateikia iki 
birželio 10 d.
Užsienio piliečiai, pretenduojantys studijuoti antro-1.2. 
sios studijų pakopos programose, dėstomose anglų 
ar rusų kalba, dokumentus privalo pateikti iki ge-
gužės 1 d. 
Prašymų pateikimo terminai į jungtines studijų pro-1.3. 
gramas nustatomi atskirai.

Užsienio valstybių (nesančių Europos Sąjungoje ir Eu-2. 
ropos ekonominėje erdvėje) piliečiai, pretenduojantys 
į rezidentūros ir doktorantūros studijų programas, pra-
šymus ir dokumentus privalo pateikti iki birželio 15 d. 
Doktorantūros ir rezidentūros skyriui, Universiteto g. 3, 
III a., 352 kab. Informacija teikiama tel. (8~5) 268 70 94 
arba el. paštu drs@cr.vu.lt.

1  P R I E d A S

DOKUMENTŲ PATEIKIMO KONTAKTAI IR TERMINAI

2  P R I E d A S

DOKUMENTAI, REIKALINGI STOJANT Į PIRMOSIOS,  
VIENTISŲJŲ  IR  ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMAS



Informacinis biuletenis 7

1. Užsienio šalių piliečiai, pretenduojantys į rezidentūros 
studijas, privalo pateikti tokius dokumentus, kokie yra 
nurodyti 2011 m. bendro priėmimo į Vilniaus universi-
teto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto reziden-
tūros studijas tvarkoje. Taip pat papildomai turi pateikti 
šiuos dokumentus:
1.1. užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo doku-

mentą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 60 ,,Dėl užsie-
nyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį 
mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertini-
mo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtini-
mo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369));

1.2. pažymą apie universitete ar  savivaldybėje išlaikytą 
lietuvių kalbos įskaitą ar egzaminą.

2. Užsienio šalių piliečiai, pretenduojantys į doktorantūros 
studijas, privalo pateikti šiuos dokumentus:
2.1. prašymą Rektoriaus vardu (nurodant mokslo kryp-

tį, kurioje norima studijuoti);

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2011 m. birželio 2 d. nutarimu SK-2011-10-7

Projekto „Modulinių studijų koncepcijos įgyvendinimas“  Vilniaus universitete veiklų planas
Veiklos  

pavadinimas
Atlikimo datos Atsakingas asmuo Vykdytojai Privalomas rezultatas

Koncepcinė dalis
Žinių asimetrijos 
apie ECTS panai-
kinimas tarp VU 
padalinių

2011 m. gegužė–birželis Erika Vaiginienė
Sekretorė Alina 
Kančialskytė

Ekspertai, kurie dirbo su nacionaliniu 
projektu ir fakultetiniais projektais
1. Daiva Lepaitė (VU CR)
2. Raimonda Markevičienė (VU CR)
3. Tatjana Bulajeva (VU Edukologijos 
katedra)
4. Diana Šileikaitė-Kaishauri (VU 
Filologijos fakultetas, prodekanė)
5. Rūta Žaliukaitė (VU Sociologijos 
katedra) 
6. Larisa Belinskaja (VU EF)
7. Dr. Linas Bukauskas 
8. Jūratė Šipylaitė (VU Medicinos 
fakultetas) 
9. Rimantas Raudonis (VU Chemijos 
fakultetas)

Suorganizuoti seminarai poten-1) 
cialiems programų koordinato-
riams / fakultetų atsakingiems 
asmenims ir dėstytojams.

Kiekvienam fakultetui priskirtas 2) 
konsultantas

Programų atnauji-
nimo pagal ECTS 
ir modulinę sistemą 
metodika

Iki gegužės 2 d. Erika Vaiginienė
Sekretorė Alina 
Kančialskytė

Erika Vaiginienė
Sekretorė Alina Kalčialskytė

Surinkta ir susisteminta metodinė 
medžiaga:
1. Ekspertų pranešimų medžiaga.
2. Instrukcijos dėl ECTS.
3. Elektroninės Tunning’o knygos  
(1 ir 2 dalys).
4. ECTS vadovas.
5. Tunning’o knygutės pagal skirtin-
gas kryptis 
Įdėta VU vidiniame tinklapyje, 
studijų direkcijos dalyje.

3  P R I E d A S

DOKUMENTAI, REIKALINGI STOJANT Į REZIDENTŪROS 
IR DOKTORANTŪROS STUDIJAS

2.2. magistro diplomo arba jam prilyginto dokumento 
kopiją;

2.3. magistro darbo pavadinimą ir trumpą santrauką;
2.4. preliminarų mokslinio darbo projektą;
2.5. gyvenimo aprašymą;
2.6. dviejų mokslininkų rekomendacijas (jas universite-

tui atsiunčia patys mokslininkai);
2.7. užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo doku-

mentą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. sausio 21 d. nutarimą Nr. 60 ,,Dėl Užsie-
nyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį 
mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertini-
mo ir akademinio pripažinimo nuostatų patvirtini-
mo“ (Žin., 2005, Nr. 12-369)).

3. Dokumentai turi būti pateikti viena iš šių  kalbų: anglų, 
prancūzų, vokiečių, rusų, lietuvių.

4. VU mokslo doktorantūros reglamento  reikalavimai 
dėl doktorantūros studijų galioja ir doktorantams iš už-
sienio.
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Veiklos  
pavadinimas

Atlikimo datos Atsakingas asmuo Vykdytojai Privalomas rezultatas

Studijų programų 
aprašo / programų 
profilių forma 
ir kompetencijų  
sąrašo parengimas

Iki liepos 1 d. Dr. Linas Bukauskas 
Erika Vaiginienė
Sekretorė Alina 
Kančialskytė

Studijų direkcija

Programų koordinatoriai

Atnaujinti programų aprašai / profi-
liai  ir siekiami rezultatai

Bendrauniversi-
tetinio lavinimo 
modulių identifika-
vimas

Iki liepos 1 d.
Iki rugsėjo 19 d.
Iki 2012 m. vasario 16 d.

Prof. Alfredas 
Račkauskas
Erika Vaiginienė
Sekretorė
Giedrė Gintautaitė

9 asmenų ekspertų darbo grupė Parengti bendrauniversitetinio lavini-
mo modulių atrankos kriterijai;
pa teikti siūlomų BUL modulių
sąrašai ir aprašai lietuvių ir anglų kalba

Parengtas ben-
drauniversitetinio 
lavinimo modulių 
sąrašas 

2012 pavasario  
semestrui:
ekspertai vertina I srautą 
modulių iki rugsėjo 16 d.;
II srautą – iki spalio 14 d.;
VU studijų komitetas 
atlieka ekspertizę ir pa-
tvirtina iki lapkričio 14 d.

2012 rudens semestrui:
ekspertai vertina iki  
2012 m. kovo 18 d.; 
VU studijų komitetas 
atlieka ekspertizę ir 
patvirtina iki 2012 m. 
balandžio 12 d.

Prof. Alfredas 
Račkauskas
Erika Vaiginienė
Sekretorė
Giedrė Gintautaitė

9 asmenų ekspertų darbo grupė
VU Studijų komitetas

Atrinkti VU studijų komitetui ver-
tinti bendrauniversitetinio lavinimo 
moduliai 

VU Studijų komiteto patvirtintas 
galutinis bendrauniversitetinio lavi-
nimo modulių sąrašas

Programų ECTS 
naudojimo stebė se-
nos  ir atnaujinimo 
sistemos sukūrimas

Pagal VU Kokybės va-
dybos centro vykdomo 
projekto grafikus

Dr. Inga Milišiūnaitė VU Kokybės vadybos centras Sukurta ir įgyvendinta studijų pro-
gramų kokybės stebėsenos ir atnau-
jinimo sistema, atitinkanti ECTS 
reikalavimus

Reglamentuojančių dokumentų parengimas 
Modulinių studijų 
tvarka / studijų 
nuostatai

Iki birželio 15 d. Dr. Margarita Še-
šelgytė
Erika Vaiginienė
Sekretorė Alina 
Kančialskytė

Dr. Margarita Šešelgytė
Dr. Haroldas Šinkūnas
Sandra Trumpulytė
Lina Vasytė

Studijų nuostatai atnaujinti integruo-
jant modulinių studijų reikalavimus

Finansinio atsiskai-
tymo tarp fakultetų 
laikina tvarka

Iki spalio 1 d.

Galutinis patvirtinimas  
iki lapkričio 1 d.

Dr. Aleksas Pikturna
Erika Vaiginienė
Sekretorė:
Giedrė Gintautaitė

Dr. Aleksas Pikturna
Gintaras Binkauskas
Dr. Linas Bukauskas
X brangiausio fakulteto atstovas
X pigiausio fakulteto atstovas

Parengta ir patvirtinta atsiskaitymo 
tarp fakultetų tvarka už modulius ir 
už bendrauniversitetinius modulius

Dėstytojų ir stu-
dentų darbo laiko 
apskaitos tvarka 

Tvarka parengta iki birže-
lio 17 d.

Patvirtinta iki rugsėjo 1 d.

Dr. Marija Stonkienė
Erika Vaiginienė
Sekretorė
Giedrė Gintautaitė

Dr. Marija Stonkienė
Dr. Diana Šileikaitė- Kaishauri
Dr. Justina Poškienė
Raimonda Markevičienė
Studentų atstovas

Parengta ir patvirtinta dėstytojų ir 
studentų darbo laiko apskaitos tvarka 

Techninis pasirengimas ECTS ir BUL įgyvendinti
Identifikuoti esamą 
situaciją 

Iki liepos 1 d. Situacijos identifikavimo auditas;
Identifikuoti / specifikuoti poreikius

VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS

Į S A K Y M A S

Dėl  Chemi jos  fakul te to  ta rybos  sudė t ies  da l in io  pake i t imo
2011 m. gegužės 23 d. Nr. R-188

Vilnius

Pritariu Chemijos fakulteto tarybos sudėties pakeitimui: vietoje mirusio prof. Gintaro Baltrūno į tarybos sudėtį įtrauk-
ti doc. Henriką Cesiulį.

Pagrindas – Chemijos fakulteto raštas. 

Rektorius  akad. B. Juodka
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VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS

Į S A K Y M A S

Dėl  F iz ikos  fakul te to  ta rybos 
sudėt ies  da l in io  pake i t imo

2011 m. gegužės 23 d. Nr. R-187

Vilnius

Pritariu šiems Fizikos fakulteto tarybos sudėties pa-
keitimams:

1. Vietoje studentų atstovo Andriaus Popovo į tarybos 
sudėtį įtraukti studentą Valdą Eimontą.

2. Vietoje studentų atstovo Rimo Blažaičio įtraukti 
studentą Eduardą Gvozdą.

Pagrindas – Fizikos fakulteto raštas. 

Rektorius   akad. B. Juodka

VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS

Į S A K Y M A S

Dėl  Medic inos  fakul te to  ta rybos 
sudėt ies  da l in io  pake i t imo

2011 m. gegužės 23 d. Nr. R-186

Vilnius

Pritariu Medicinos fakulteto tarybos sudėties pakeiti-
mui:

vietoje V. Rakausko, S. Vaitkevičiūtės ir A. Trečio-
kaitės į tarybos sudėtį įtraukti studentų atstovus El-
vyrą Stanevičiūtę, Juozą Jankauską ir Vainių Rakaus-
ką (perrinktas). 
Pagrindas – Medicinos fakulteto raštas.

Rektorius   akad. B. Juodka

VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS

Į S A K Y M A S

Dėl  Chemi jos  fakul te to  ta rybos  sudė t ies  da l in io  pake i t imo
2011 m. gegužės 23 d. Nr. R-188

Vilnius

Pritariu Biochemijos instituto tarybos sudėčiai:
 1.  Prof. habil. dr. Valdas Stanislovas Laurinavičius – LMA n. e., instituto direktorius, tarybos pirmininkas.
 2.  Dr. Žilvinas Anusevičius – Ksenobiotikų biochemijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.
 3.  Dr. Daiva Baltriukienė – vivariumo mokslo darbuotoja.
 4.  Dr. Virginija Bukelskienė – direktoriaus pavaduotoja, vivariumo vedėja.
 5.  Habil. dr. Narimantas Čėnas – Ksenobiotikų biochemijos skyriaus vedėjas.
 6.  Dr. Kastis Krikštopaitis – direktoriaus pavaduotojas, Mokslinės informacijos skyriaus vedėjas.
 7.  Prof. habil. dr. Juozas Kulys – LMA akad., Fermentų chemijos skyriaus vedėjas.
 8.  Dr. Rolandas Meškys – Molekulinės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas.
 9.  Dr. Rūta Navakauskienė – Vystymosi biologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja.
 10.  Dr. Algirdas Palaima – Bioorganinių junginių chemijos skyriaus vedėjas.
 11.  Dr. Julija Razumienė – Bioanalizės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja.
 12. Dr. Jonas Šarlauskas – Ksenobiotikų biochemijos skyriaus vedėjas.
 13.  Dr. Romualdas Sirutkaitis – Bioorganinių junginių skyriaus mokslo darbuotojas.
 14. Dr. Lidija Truncaitė – Genų inžinerijos skyriaus vedėja.
 15.  Doc. dr. Gintaras Valinčius – Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedėjas.
 16.  Dr. Mindaugas Valius – Vystymosi biologijos skyriaus vedėjas.
 17.  Doktorantė Jonita Stankevičiūtė.
 18.  Doktorantas Marius Dagys.
Pagrindas – Biochemijos instituto raštas.
Rektorius  akad. B. Juodka
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2011 m. birželio 30 d. 13 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulte-
to 403 auditorijoje (Saulėtekio al. 9, LT-10222 Vilnius) EVALDAS 
KLIMAS gins disertaciją „Pareigos bendradarbiauti principas, 
šio principo taikymas ir reikšmė statybos rangos sutartiniuose 
teisiniuose santykiuose“  socialinių  mokslų srities teisės krypties 
daktaro laipsniui gauti.

Te i s ė s  k r yp t i e s  t a rybos  sudė t i s : 
prof. dr. Vytautas MIZARAS – tarybos pirmininkas (Vilniaus uni-

versitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Darijus BEINORAVIČIUS (Mykolo Romerio universite-

tas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
dr. Gediminas SAGATYS (Mykolo Romerio universitetas, socia-

liniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Armanas ABRAMAVIČIUS (Vilniaus universitetas, soci-

aliniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Arvydas ANDRUŠKEVIČIUS (Vilniaus universitetas, so-

cialiniai mokslai, teisė – 01 S).

Oponentai:

doc. dr. Sigitas MITKUS (Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02 T);

prof. dr. Julija KIRŠIENĖ (Vytauto Didžiojo  universitetas, socia-
liniai mokslai, teisė – 01 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2011 m. birželio 29 d. 10 val. Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius)  
JANETE ZYGMANTAS gins disertaciją „Atvykusių į Lietuvą 
suaugusių lietuvių kalbos mokymosi sunkumai: etnografinis 
atvejo tyrimas“ socialinių mokslų srities edukologijos krypties 
daktaro laipsniui gauti.

Eduko log i j o s  k r yp t i e s  t a rybos  sudė t i s : 

prof. habil. dr. Rimantas ŽELVYS  – tarybos pirmininkas (Vilniaus 
pedagoginis universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07 S);

prof. dr. Lilija DUOBLIENĖ (Vilniaus universitetas, socialiniai 
mokslai, edukologija – 07 S);

prof. habil. dr. Vilija TARGAMADZĖ (Vilniaus  universitetas, so-
cialiniai mokslai, edukologija – 07 S);

prof. dr. Irena ZALECKIENĖ (Vilniaus pedagoginis universitetas, 
socialiniai mokslai, edukologija – 07 S);

doc. dr. Nijolė BURKŠAITIENĖ (Mykolo Romerio universitetas, 
socialiniai mokslai, edukologija – 07 S).

Oponen ta i :
doc. dr. Tomas BUTVILAS (Vilniaus universitetas, socialiniai  

mokslai, edukologija – 07 S);
doc. dr. Nemira MAČIANSKIENĖ (Vytauto Didžiojo  universite-

tas, socialiniai  mokslai, edukologija – 07 S).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

2011 m.  liepos 4 d. 10 val. Fizinių ir technologijos mokslų cen-
tro Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius) 
ANDRIUS GARBARAS gins disertaciją „Atmosferos aerozolio 
dalelių kilmės ir sklaidos tyrimas stabilių izotopų masių spektro-
metrijos metodu“ fizinių  mokslų srities fizikos krypties daktaro 
laipsniui gauti.

Fiz i kos  k r yp t i e s  t a rybos  sudė t i s : 
prof. habil. dr. Algimantas UNDZĖNAS – tarybos pirmininkas 

(Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas, fiziniai  
mokslai, fizika – 02 P);

prof. habil. dr. Liudvikas KIMTYS (Vilniaus universitetas, fiziniai 
mokslai, fizika – 02 P);

prof. dr. Valdas ŠABLINSKAS (Vilniaus universitetas, fiziniai  
mokslai, fizika – 02 P);

doc. dr. Aloyzas GIRGŽDYS (Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P);

prof. habil. dr. Jonas MAŽEIKA  (Gamtos tyrimų centro Geologi-
jos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P).

Oponen ta i :
dr. Jonas ŠAKALYS (Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizi-

kos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P);
doc. dr. Dainius MARTUZEVIČIUS (Kauno technologijos uni-

versitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija ir kraštotvar-
ka – 04 T).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Fizinių ir 
technologijos mokslų centro Fizikos instituto bibliotekose.

2011 m. rugsėjo  23 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filologijos fa-
kulteto Germanistikos studijų kabinete (Universiteto g. 5, LT-01513 
Vilnius)  ALEKSEJ BUROV gins disertaciją „Laiko prieveiks-
mis – leksinė priemonė laiko suvokimo modeliams reikšti. Tarp-
dalykinė Nybelungų giesmės (B rankraštis) analizė“ humanitari-
nių  mokslų srities filologijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Fi lo log i j o s  k r yp t i e s  t a rybos  sudė t i s : 
prof. dr. Ernesta RAČIENĖ – tarybos pirmininkė (Vilniaus peda-

goginis universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. habil. dr.  Sergejus TEMČINAS (Lietuvių kalbos institutas, 

humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. dr. Jadvyga BAJORŪNIENĖ (Vilniaus universitetas, huma-

nitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. dr. Vytautas KARDELIS (Vilniaus universitetas, humanitari-

niai mokslai, filologija – 04 H);
doc. dr.  Naglis KARdELIS (Vilniaus universitetas, humanitari-

niai mokslai, filosofija – 01 H).

Oponen ta i :
prof. dr. Sigita BARNIŠKIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas, 

humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. habil. dr. Olegas POLIAKOVAS (Vilniaus universitetas, hu-

manitariniai mokslai, filologija – 04 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.


