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2014 m. sausio 23 d. Senato komisijos posėdyje
(protokolas Nr. SK-2014-2)

1. SVARSTYTA. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio  
M. K. Čiurlionio g. 21, Vilniuje, panaudos sutarties.

 N u t a r t a. Atidėti klausimo svarstymą.

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto 2014 metų metinių 
pajamų ir išlaidų sąmatų bei jų įgyvendinimo plano projekto.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-8).
1. Patvirtinti 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų pa-

gal programas sąmatą (1 priedas ir 1a priedas).
2. Patvirtinti 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų pa-

skirstymo padaliniams aprašą (2 priedas).
3. Patvirtinti 2014 metų Bendrojo raidos fondo išlaidų pa-

skirstymą bendrauniversitetinėms reikmėms pagal prie-
mones (3 priedas).

4. Patvirtinti 2014 metų atskaitymų į Bendrąjį raidos fondą 
tvarką ir dydžius (4 priedas).

5. Patvirtinti Vilniaus universiteto 2014 metų Strateginės 
veiklos planą (5 priedas).

6. Patvirtinti 35 % atskaitymus Vilniaus universiteto ben-
drosioms reikmėms nuo 2014 metų studijų krepšelių lėšų 
(2014 metų priėmimas).  

7. Teikti šį nutarimą svarstyti ir tvirtinti Senate.

3. SVARSTYTA. Dėl diplomų Magna Cum Laude.
 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-1). Atsižvelgiant į 

akademinių kamieninių padalinių tarybų teikimus dėl diplo-
mų Magna Cum Laude išdavimo ir į Elektroninių studijų ir 
egzaminavimo centro išvadą dėl teikiamų kandidatų studijų 
rezultatų atitikties diplomo Magna Cum Laude akademi-
niams kriterijams, patvirtintiems Senato komisijos nutarimu 
(2011 m. birželio 2 d. posėdžio (protokolas Nr. SK-2011-
10-10) redakcija):
1. Išduoti diplomą Magna Cum Laude 2014 m. absolventei, 

pasižymėjusiai brandžia bei originalia moksline veikla:

Eil. 
nr. Vardas, pavardė

Akademinis 
kamieninis 
padalinys

Studijų programa

1. Rūta Zinkevičiūtė GMF Molekulinė biologija

2. Nustatyti, kad nutarimas dėl 1 p. sąraše nurodytos Vil-
niaus universiteto absolventės įsigalioja tuo atveju, jei 
jos baigiamasis darbas ir baigiamųjų egzaminų laikymo 
rezultatai bus įvertinti pažymiais 10 (puikiai).

4. SVARSTYTA. Dėl studijų programos trukmės pakeitimo.
 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-2). Atsižvelgiant į 

Studijų komiteto 2013 m. sausio 13 d. nutarimą (protokolas 
Nr. 13/14-4), patvirtinti atnaujinamą Komunikacijos fakulte-
to magistrantūros studijų programą Žinių vadyba ir lyderystė 
(valstybinis kodas 621P10002). Šios studijų programos tru-
kmė keičiama iš 2 metų į 1,5 metų, apimtis kreditais kei-
čiama iš 120 kreditų į 90 kreditų (atnaujinimai neviršija 30 
pro centų visų studijų programos krypties dalykų apimties).

5. SVARSTYTA. Dėl gretutinių studijų programų patvirtini-
mo. 

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-3). Atsižvelgiant į 
Studijų komiteto 2014 m. sausio 13 d. sprendimą (protoko-
las Nr. 13/14-4): 
1. Patvirtinti Filologijos fakulteto gretutinių studijų progra-

mą Slavų kalbotyra, kuri skirta humanitarinių ir sociali-
nių mokslų krypčių bakalauro studijų studentams.

2. Patvirtinti Filologijos fakulteto gretutinių studijų pro-
gramą Naujoji graikų kalba, kuri skirta humanitarinių ir 
socialinių mokslų krypčių bakalauro studijų studentams.

6. SVARSTYTA. Dėl studijų programos pavadinimo keitimo. 
 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-4). Atsižvelgiant į 

2013 m. gruodžio 30 d. Matematikos ir informatikos fakul-
teto tarybos posėdžio nutarimą (protokolo išrašas Nr. 8) ir 
2014 m. sausio 13 d. Studijų komiteto nutarimą (protokolas 
Nr. 13/14-4), pakeisti Matematikos ir informatikos fakulteto 
magistrantūros studijų programos Matematikos ir informa-
tikos dėstymas (valstybinis kodas 621G10002) pavadinimą 
į Matematika ir matematikos didaktika. 

7. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo užsienio kalbų mokymui.
 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-5).

1. Skirti užsienio kalbų – ne studijų programos dalyko (to-
liau – Dalykas) mokymui skatinti Vilniaus universitete:

– 2013–2014 mokslo metų pavasario semestre 33 000 Lt 
(lėšų rūšis 111019001);

– 2014–2015 mokslo metų rudens semestre 33 000 Lt (lėšų 
rūšis 111019001);

 Iš viso: 66 000 Lt.
2. Pirmame punkte nurodyta suma skiriama pirmosios pa-

kopos studentų (500 studentų per vieną semestrą) studi-
juojamo Dalyko semestro kainos dalies kompensavimui.
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3. Remiantis šiuo nutarimu Dalyką studijuojantis pirmosios 
pakopos studentas savo lėšomis turi sumokėti likusią ne-
kompensuotą Dalyko semestro kainos dalį – 150 Lt.

8. SVARSTYTA. Dėl studijų sutarties priedo tvirtinimo.
 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-6). Patvirtinti tipinės 

studijų sutarties, patvirtintos 2013 m. kovo 21 d. Vilniaus 
universiteto Senato komisijos nutarimu Nr. SK-2013-4-1 
(pakeistos 2013 m. balandžio 18 d. Senato komisijos nuta-
rimu Nr. SK-2013-5-4), papildomą priedą – susitarimo dėl 
ne studijų programos dalyko studijų tipinę formą (prideda-
ma).

9. SVARSTYTA. Dėl Senato komisijos nutarimo pripažinimo 
negaliojančiu. 

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-7). Nuo 2014 m. va-
sario 1 d. pripažinti negaliojančiu Senato komisijos 2007 m. 
balandžio 19 d. nutarimą Nr. SK-2007-8-72 „Dėl įkainių pa-
tvirtinimo“, panaikinant 15 Lt įmoką už Vilniaus universite-
to daktaro mokslo laipsnio diplomo aplanką ir 15 Lt įmoką 
už Vilniaus universiteto rezidentūros pažymėjimo aplanką.

10. SVARSTYTA. Dėl studijų programų komitetų sudėčių.
 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-9). Atsižvelgiant į 

2014 m. sausio 15 d. Gamtos mokslų fakulteto tarybos nu-
tarimą (išrašas Nr. 1), patvirtinti Gamtos mokslų fakulteto 
studijų programų komitetų sudėtis:
1) Bakalauro studijų programos Biofizika (612C72001) ko-

miteto sudėtis:
Pirmininkas – prof. dr. Aidas Alaburda.
Nariai:
•	 prof. habil. dr. Ričardas Rotomskis (FF), 
•	 prof. dr. Osvaldas Rukšėnas (GMF),
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė), 
•	 doc. dr. Gytis Svirskis – socialinis partneris (Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas), 
•	 dr. Ramūnas Valiokas – socialinis partneris (Fizinių ir 

technologinių mokslų centras),
•	 Rolandas Stonkus – studentų atstovas.

2) Magistrantūros studijų programos Biofizika (621C72001) 
komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Aidas Alaburda.
Nariai:
•	 prof. habil. dr. R. Rotomskis (FF), 
•	 prof. dr. Osvaldas Rukšėnas (GMF),
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė), 
•	 doc. dr. Saulius Bagdonas (FF),
•	 prof. dr. (HP) Janina Didžiapetrienė – socialinė partnerė 

(Vilniaus universiteto Onkologijos institutas), 
•	 Ramūnas Grigonis – studentų atstovas.

3) Bakalauro studijų programos Ekologija (612C18001) 
komiteto sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Stanislovas Sinkevičius.
Nariai:
•	 doc. dr. Alius Ulevičius,
•	 prof. dr. Ernestas Kutorga,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė),
•	 prof. habil. dr. Vincas Būda – socialinis partneris (Gam-

tos tyrimų centro direktorius),
•	 Arūnas Samas – studentų atstovas.

4) Magistrantūros studijų programos Ekologija 
(621C18001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – doc. dr. Stanislovas Sinkevičius.
Nariai:
•	 doc. dr. Alius Ulevičius,
•	 prof. dr. Ernestas Kutorga,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė),
•	 prof. habil. dr. Vincas Būda – socialinis partneris (Gam-

tos tyrimų centro direktorius),
•	 Arūnas Samas – studentų atstovas.

5) Bakalauro studijų programos Mikrobiologija ir biotech-
nologija (612C50001) komiteto sudėtis:

Pirmininkė – prof. dr.  Lilija Kalėdienė.
Nariai:
•	 prof. dr.  Donaldas Čitavičius,
•	 prof. dr. Nomeda Kuisienė,
•	 doc. dr. Juozas Raugalas,
•	 dr. Rolandas Meškys (Biochemijos institutas Molekuli-

nės mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vedė-
jas),

•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė),
•	 prof. habil. dr. Vidmantas Bumelis – socialinis partneris 

(Biotechnologų asociacijos prezidentas),
•	 Andrius Jasilionis – studentų atstovas.

6) Bakalauro studijų programos Aplinkos hidrogeologija ir 
geoinžinerija (612F77001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Kastytis Dundulis.
Nariai:
•	 prof. habil. dr. Robert Mokrik,
•	 doc. dr. Petras Klizas,
•	 dr. Gintaras Žaržojus,
•	 dr. Jurga Arustienė – socialinė partnerė (Gamtos tyrimų 

centras),
•	 Donatas Urbaitis – studentų atstovas.

7) Magistrantūros studijų programos Hidrogeologija ir inži-
nerinė geologija (621F61001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Kastytis Dundulis.
Nariai:
•	 prof. habil. dr. Robert Mokrik,
•	 doc. dr. Petras Klizas,
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•	 dr. Gintaras Žaržojus,
•	 dr. Jurga Arustienė – socialinė partnerė (Gamtos tyrimų 

centras),
•	 Donatas Urbaitis – studentų atstovas.

8) Bakalauro studijų programos Geologija (612F80001) 
komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Petras Šinkūnas.
Nariai:
•	 doc. dr. Antanas Brazauskas,
•	 doc. dr. Donatas Kaminskas,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė),
•	 dr. Gražina Skridlaitė – socialinė partnerė Gamtos tyrimų 

centras),
•	 dr. Jonas Satkūnas – socialinis partneris (Lietuvos geo-

logijos tarnyba),
•	 Laurynas Šiliauskas – studentų atstovas.

9) Magistrantūros studijų programos Geologija 
(621F60001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Petras Šinkūnas.
Nariai:
•	 doc. dr. Antanas Brazauskas,
•	 doc. dr. Donatas Kaminskas,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė (GMF prodekanė),
•	 dr. Jonas Satkūnas – socialinis partneris (Lietuvos geo-

logijos tarnyba),
•	 Laurynas Šiliauskas – studentų atstovas.

10) Bakalauro studijų programos Geografija (612F80001) 
komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Darijus Veteikis.
Nariai:
•	 prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė,
•	 doc. dr. Vidmantas Daugirdas (Sociologijos institutas, 

Socialinių tyrimų centras),
•	 doc. dr. Jonas Volungevičius,
•	 Rūta Baškytė – socialinė partnerė (Valstybinės saugomų 

teritorijų tarnybos direktorė),
•	 Šarūnė Bučiūtė – studentų atstovė.

11) Magistrantūros studijų programos Geografija ir krašto-
tvarka (621L70001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Darijus Veteikis.
Nariai:
•	 prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė,
•	 doc. dr. Vidmantas Daugirdas (Sociologijos institutas, 

Socialinių tyrimų centras),
•	 dr. Ričardas Skorupskas,

•	 Rūta Baškytė – socialinė partnerė (Valstybinės saugomų 
teritorijų tarnybos direktorė),

•	 Snieguolė Grigužauskaitė – studentų atstovė.

12) Magistrantūros studijų programos Kartografija 
(621F87001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius.
Nariai:
•	 prof. dr. Darijus Veteikis,
•	 doc. dr. Artūras Bautrėnas,
•	 prof. dr. Giedrė Beconytė,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė,
•	 Mindaugas Pažemys – socialinis partneris (Valstybinės 

įmonės „GIS Centras“ direktoriaus  pavaduotojas),
•	 Gerda Ožiūnaitė – studentų atstovė.

13) Bakalauro studijų programos Meteorologija ir hidrolo-
gija (612F83001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr.  Arūnas Bukantis.
Nariai:
•	 prof. dr. Egidijus Rimkus,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė,
•	 doc. dr. Gintaras Valiuškevičius,
•	 Vida Augulienė – socialinė partnerė (Lietuvos hidromete-

orologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė),
•	 Laimonas Januška – studentų atstovas.

14) Magistrantūros studijų programos Hidrometeorologija 
(621F83001) komiteto sudėtis:

Pirmininkas – prof. dr. Arūnas Bukantis.
Nariai:
•	 prof. dr. Egidijus Rimkus,
•	 doc. dr. Regina Prapiestienė,
•	 doc. dr. Gintaras Valiuškevičius,
•	 Vida Augulienė – socialinė partnerė (Lietuvos hidrome-

teorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direkto-
rė),

•	 Laimonas Januška – studentų atstovas.

11. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus universiteto Karjeros centro 
likvidavimo.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-2-10). Vadovaujantis 
Vilniaus universiteto statuto 6 str. 1 d., 6 str. 2 d. 8 p.,  
14 str. 4 d. ir Vilniaus universiteto rektoriaus 2013 m. sau-
sio 28 d. įsakymu Nr. R-35 patvirtintų Vilniaus universi-
teto Karjeros centro nuostatų 21 p.:
1. Pritarti Vilniaus universiteto kamieninio neakademi-

nio padalinio Vilniaus universiteto Karjeros centro 
likvidavimui ir šio padalinio vykdomų funkcijų per-
davimui Vilniaus universiteto Studijų direkcijai. 

2. Teikti šį Senato komisijos nutarimą svarstyti Senatui.



4 I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s

SUSITARIMAS DĖL NE STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKO STUDIJŲ 
201_ m. _____ mėn. ___ d.

1. Susitarimo Šalys
1.1 Vilniaus universitetas 1.2 Studijuojantysis* 
1.1.1. Vilniaus universitetas
1.1.2. Juridinio asmens kodas 211950810
1.1.3. Universiteto g. 3, LT-01513, Vilnius
1.1.4. Tel. (8 5)  268 7001 
1.1.5. El. pašto adresas infor@cr.vu.lt
1.1.6. Interneto svetainė http://www.vu.lt
1.1.7. A. s. LT__ ____ ____ ____ ____

1.2.1. Vardas (-ai), pavardė (nurodyti asmens dokumente)     
1.2.2. Asmens kodas arba gimimo data**     
1.2.3. Adresas  [gatvė, numeris, pašto kodas, miestas]      
1.2.4. Tel. __________________
1.2.5. AT patvirtinančio dokumento numeris (neprivalomas) 
[pvz., LR ATK arba paso numeris. Jei ne LR pilietis –  
pildomas papildomas lapas užsienio piliečiams]
1.2.6. El. pašto adresas__________________

1.1.8. Atstovas [pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo 
pagrindas: jeigu rektorius – veikia pagal VU statutą; visi kiti 
gali atstovauti pagal rektoriaus įgaliojimą, nurodyti įgaliojimo 
datą, Nr.]   

1.2.7. Atstovas (jei Studijuojantysis atstovaujamas) [vardas, 
pavardė, atstovavimo pagrindas]  

* Susitarimas dėl ne studijų programos dalyko studijų gali būti sudaromas tik tuo atveju, kai Studijuojantysis studijuoja Stu-
dento statusu.

** gimimo data nurodoma tik tuo atveju, jeigu Studijuojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis.

2. Susitarimo dalykas
2.1. Asmens studijavimo statusas Studentas
2.2. Studijų programa
2.3. 2.3.1. Studijų daly-

ko pavadinimas
2.3.2. Valandų 
skaičius

2.3.3. Galutinio studijų pa-
siekimų vertinimo  forma

2.3.4. Studijuojančiojo 
įmoka už Studijų dalyką 

2.3.5. Studijų dalyko 
semestro kaina

150 Lt

2.4. Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) yra neatskiriama Studijų sutarties (toliau – Sutartis) dalis bei apibrėžia Studijuojan-
čiojo ir Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) (abu kartu toliau vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai – Šalimi) įsiparei-
gojimus, jų vykdymo sąlygas ir tvarką  Studijuojančiajam studijuojant ne studijų programos dalyką (toliau – Studijų dalykas), 
kuris nėra studijų programos dalis.

2.5. Universitetas įsipareigoja:
2.5.1. priimti Studijuojantįjį studijuoti šio Susitarimo 2.3.1 punkte nurodytą Studijų dalyką; 
2.5.2. Studijuojančiajam išklausius visą Studijų dalyko kursą ir gavus teigiamą galutinį Studijų dalyko pasiekimų įvertinimą, 

įrašyti Studijų dalyką ir studijuoto Studijų dalyko pasiekimų įvertinimą į Universiteto diplomo priedėlį arba Studijuojančiojo 
prašymu  išduoti akademinę pažymą, patvirtinančią Studijų dalyko studijas;

2.6. Studijuojantysis įsipareigoja:
2.6.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo sudarymo dienos sumokėti šio Susitarimo 2.3.4 punkte nurodyto dydžio 

įmoką už Studijų dalyką;
2.6.2. tuo atveju, jeigu Studijų dalyko galutinio studijų pasiekimų vertinimo metu Studijuojantysis gauna neigiamą Studijų 

dalyko pasiekimų įvertinimą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio Studijų dalyko pasiekimų vertinimo sumokėti skirtumą 
tarp visos šio Susitarimo 2.3.5 punkte numatytos Studijų dalyko semestro kainos ir 2.3.4 punkte nurodytos Studijuojančiojo 
įmokos už Studijų dalyką. 

2.7. Mokėjimui už Studijų dalyką mutatis mutandis taikomos Sutarties IV dalies 32, 40, 41 bei 43 punktų nuostatos.
2.8. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys.
2.8. Susitarimas keičiamas tik Sutarties 45 punkte numatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2014-01-23 nutarimu Nr. SK-2014-2-6

Tipinė susitarimo dėl ne studijų programos dalyko studijų forma
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2.9. Susitarimas pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius Susitarime numatytus įsipareigojimus arba jį nutraukus Sutartyje nu-
matyta tvarka. Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką mokėjimo vėlavimas daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas laikomas 
esminiu Susitarimo pažeidimu, suteikiančiu teisę Universitetui vienašališkai nutraukti šį Susitarimą Sutartyje numatyta tvarka.

2.10. Tuo atveju, kai Susitarimas ir / arba Sutartis nutraukiama, Studijuojantysis privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
šio Susitarimo nutraukimo dienos sumokėti skirtumą tarp visos šio Susitarimo 2.3.5 punkte numatytos Studijų dalyko semestro 
kainos ir 2.3.4 punkte nurodytos Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką. 

2.11. Susitarimas pasibaigia visais atvejais, kada pasibaigia Sutartis.
2.12. Susitarimas sudaromas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

3. Susitarimo Šalių parašai:

3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis
Studijuojantysis, pasirašydamas šį Susitarimą, patvirtina, kad 
jam priklausantį Susitarimo egzempliorių gavo, su Susitarimo 
sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.

3.1.1________________________________________
                                pareigos, vardas, pavardė

3.2.1_____________________________________________
                                     vardas, pavardė

3.1.2________________________________________
                                      parašas

3.2.2_____________________________________________
                                           parašas

1. SVARSTYTA. Teisės fakultete išrinkto Senato nario tvir-
tinimas.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. S-2014-1-1). Atsižvelgiant į 2013 
m. gruodžio 20 d. Teisės fakulteto raštą, patvirtinti naujai 
išrinktą Vilniaus universiteto Senato narį prof. habil. dr. Vy-
tautą Nekrošių.

2. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto 2014 metų metinių 
pajamų ir išlaidų sąmatų bei jų įgyvendinimo plano tvirti-
nimas.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. S-2014-1-2).
1. Patvirtinti 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų pa-

gal programas sąmatą (1 ir 1a priedai).
2. Patvirtinti 2014 metų Bendrojo raidos fondo pajamų ir 

išlaidų sąmatą (2 priedas).
3. Patvirtinti 2014 metų Bendrojo raidos fondo išlaidų pa-

skirstymą bendrauniversitetinėms reikmėms pagal prie-
mones (3 priedas).

4. Patvirtinti 2014 metų atskaitymų į Bendrąjį raidos fondą 
tvarką ir dydžius (4 priedas). 

5. Patvirtinti padalinių lėšų, gautų kaip mokestis už studi-
jas, iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų, 
2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatą (5 priedas).

6. Patvirtinti Vilniaus universiteto 2014 metų Strateginės 
veiklos planą (6 priedas).

 Pastaba. 1 ir 2 priedai pridedami, su kitais priedais galima 
susipažinti intranete.

2014 m. vasario 4 d. Senato posėdyje
(protokolas Nr. S-2014-1)

3.  SVARSTYTA. Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgy-
vendinimas Vilniaus universitete.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. S-2014-1-3). Pritarti Vilniaus 
universiteto Mokymosi visą gyvenimą koncepcijai.

 Pastaba. Su Mokymosi visą gyvenimą koncepcijos tekstu 
galima susipažinti intranete.

4. SVARSTYTA. Dėl naujojo Vilniaus universiteto statuto.
 N u t a r t a. Pritarti išdėstytai statuto rengimo darbo grupės 

pozicijai dėl atsižvelgimo į Seimo pateiktas pastabas statuto 
projekto tekstui.

5. SVARSTYTA. Dėl kamieninio neakademinio padalinio Vil-
niaus universiteto Karjeros centro likvidavimo.
 N u t a r t a (nutarimas Nr. S-2014-1-4). Vadovaujantis Vil-

niaus universiteto statuto 6 str. 1 d., 6 str. 2 d. 8 p., 14 str. 4 d. 
ir Vilniaus universiteto rektoriaus 2013 m. sausio 28 d. įsaky-
mu Nr. R-35 patvirtintų Vilniaus universiteto Karjeros centro 
nuostatų 21 p. bei atsižvelgiant į 2014 m. sausio 23 d. Vilniaus 
universiteto Senato komisijos nutarimą Nr. SK-2014-02-10: 
1. Likviduoti Vilniaus universiteto kamieninį neakademinį pa-

dalinį Vilniaus universiteto Karjeros centrą ir pavesti Studijų 
direkcijai vykdyti Karjeros centro funkcijas, įskaitant meto-
dinio centro (centro adresas – Saulėtekio al. 9, III-ieji rūmai, 
Vilnius) paslaugų ir karjeros valdymo paslaugų teikimą.

2. Įpareigoti Vilniaus universiteto rektorių šį nutarimą įgy-
vendinti iki 2014 m. liepos 15 d.
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Vilniaus universiteto 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų pagal programas 
sąmata

1 priedas 

Eil. nr. Išlaidų paskirstymas Veiklos lėšų 
rūšies kodas 2014 m. paskirstyti asignavimai

I.
 AUKŠČIAUSIOS KVALIFIKACIJOS SPECIALISTŲ 

RENGIMAS IR MOKSLO PLĖTOJIMAS                                                            
(programa 1.1)

1 + 2 134 262 000

1.   IŠLAIDOS 1.1 + 1.2 133 062 000

1.1.  Darbo užmokesčio fondas, iš jų:  119 887 815

 Darbo užmokestis  91 391 839   

 Socialinio draudimo įmokos ir GF  28 495 976   

1.1.2. Pašalpoms  350 000   

1.2. Prekių, paslaugų naudojimas ir kitos išlaidos, iš jų:  10 034 492   

1.2.1.1. Kultūros centras (apranga, prekės, komand. ir paslaugos) 111.017.131   80 000   

1.2.1.2. Biblioteka (duomenų bazių prenumerata) 111.019.003   100 000   

1.2.1.3. Statybos fondas (prekės, papr. rem. išl., paslaugos) 111.017.165   1 100 000   

1.2.2. Botanikos sodo (rezervas) prekės, paslaugos 111.017.137   100 000   

1.2.2.1. ITTC komp. programinės įrangos atnaujinimas 111.017.111   190 000   

1.2.2. VU infrastruktūros išlaidos iš jų: 112.013.000   8 464 492   

1.2.3.1. Šildymas 112.013.000   3 500 000   

1.2.3.2. Elektros energija 112.013.000   3 800 000   

1.2.3.3. Kitos paslaugos ir prekės, remontas, gam. dujos, vanden. 112.013.000   1 164 492   

 Mokslo universitetas  349 590   

1.2.4.1. Mokslininkų mobilumui ir mokslo iniciatyvų skatinimui 111.017.166   266 590   

1.2.4.3. Doktorantūros proceso užtikrinimo fondas 111.017.167   83 000   

1.2.7. Padalinių kitos išlaidos, iš jų:  2 440 103   

1.2.7.1. Komunalinės išlaidos  285 806   

1.2.7.2. Prekės ir paslaugos  2 026 267   

1.2.7.3. Ilgal. turto ein. remontas  128 030   

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato

2014-02-04 nutarimu Nr. S-2014-1-2
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2.  SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR 
NEMATERIALIOJO TURTO (VIP)  1 200 000   

2.2. Botanikos sodo Kairėnuose infrastruktūros rekonstravimas ir 
plėtojimas 111.047.000   1 000 000   

2.3. VU kriptoje esančio Kristijono Donelaičio paminklo 
atnaujinimas  200 000   

II.  STUDENTŲ RĖMIMAS                                                                          
(programa 1.2)  21 040 000

1. Studentų stipendijos   

1.1. Skatinamosios stipendijos 113.012.001   3 581 000   

2. Doktorantų stipendijos 111.013.001   7 851 000   

3. Rezidentų stipendijos 113.012.002   9 500 000   

4. Stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines 
bendradarbiavimo sutartis 113.012.003   108 000   

III.  VU BIBLIOTEKOS VEIKLOS UŽTIKRINIMAS                                                                
(programa 1.3)  7 900 000

1. IŠLAIDOS  6 400 000

1.1. Darbo užmokesčio fondas, iš jų:  6 400 000

 Darbo užmokesčiui  4 878 792

 Socialinio draudimo įmokos ir GF  1 521 208

2.  SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR 
NEMATERIALIOJO TURTO (VIP)  1 500 000   

1. VU bibliotekos rekonstravimas 103.120.001   1 500 000   

 IŠ VISO: (1.1)+ (1.2)+ (1.3) I+II+III 163 202 000
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato

2014-02-04 nutarimu Nr. S-2014-1-2

2 priedas

2014 m. Bendrojo raidos (specialiųjų lėšų, NKP, NSP, Dokt. ir 91 f.)   
fondo pajamų – išlaidų sąmata

(Litai)

Eil. 
nr. Veiklos pajamos BRF

I. Mokestis už studijas 8 700 000

II. Patalpų nuoma 1 380 000

III. Kita veikla: 5 213 966

 bilietai į VU kiemelius, VU muziejus 44 000

 priėmimo komisija 131 000

 įv. tobulinimo kursai 200 000

 rezidentų ruošimas 265 000

 už MTD (91 fondas) 1 500 000

 kt. veikla 570 000

 Sugrįš paskolintos lėšos 2 050 000

 NKP, NSP, Dokt. įplaukos 453 966

IV. Likutis BRF-o 2014 01 01 3 805 000

V. Likutis NKP, NSP, Dokt. 2014 01 01 1 063 258

 Iš viso: 20 162 224
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(Litai)

Eil. 
nr. Išlaidos pagal priemones Suma

I. VU infrastruktūros išlaikymas 5 504 313

 I.A. Eksploatavimo ir paslaugų direkcija 3 297 420

 1.1. transporto išlaikymui 200 000

 1.2. ilgalaikio turto įsigijimui 670 000

 1.3. darbo užmokesčio fondui 600 000

 1.4. kitoms prekėms 150 000

 1.5. miestų ir gyv. viešajam ūkiui  

 1.6. kitoms paslaugoms 817 420

 1.7. šildymui 120 000

 1.8. elektros energijai 500 000

 1.9. vandentiekiui 240 000

 1.10. gamtinėms dujoms  

 I.B. Statybos ir remonto direkcija 330 893

 I.C. Statybos ir remonto fondas 1 260 000

 Ryšiai ir kompiuterinė įranga 616 000

II. Efektyvus valdymas 3 524 881

III. Mokslo universitetas 1 770 900

IV. Tarptautinio lygmens studijos 3 035 380

V. Darni, tradicijas puoselėjanti bendruomenė 767 450

VI. Aktyvi, universiteto partnerystė 1 919 000

VII. Nepriskirti 3 188 700

 Investicinis fondas (4 proc.) 451 600

  20 162 224
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2014 m. kovo 3 d. 14 val. Vilniaus universiteto Filologi-
jos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje (Universiteto g. 5, 
01513 Vilnius) ERIKA JASIONYTĖ-MIKUČIONIENĖ 
gins disertaciją „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių 
reikšmių susidarymas“ humanitarinių mokslų srities filolo-
gijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Filologijos mokslo krypties tarybos sudėtis: 
doc. dr. Jurgis Pakerys – tarybos pirmininkas (Vilniaus uni-
versitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė (Vilniaus universitetas, 
humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Vytauto Didžiojo universite-
tas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H);
prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas, hu-
manitariniai mokslai, filologija – 04H);
dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai, filologija – 04H).
Oponentai:
prof. habil. dr. Axel Holvoet (Vilniaus universitetas, huma-
nitariniai mokslai, filologija – 04H);
prof. dr. Johan van der Auwera (Antverpeno universitetas, 
humanitariniai mokslai, filologija – 04H).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliote-
koje.

2014 m. kovo 21 d. 15 val. Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7, 01513 Vil-
nius) MANGIRDAS BUMBLAUSKAS gins disertaciją  
„Žemaitijos christianizacija ir pagonybės veiksnys (XV–
XVI a.)“ humanitarinių mokslų srities istorijos krypties 
daktaro laipsniui gauti. 
Disertacija ginama eksternu. 
Mokslinis  konsultantas – dr. Eugenijus Saviščevas (Vil-
niaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H). 

Istorijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Rimvydas Petrauskas – tarybos pirmininkas (Vil-
niaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija– 05H);
prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius (Vilniaus universite-
tas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 
prof. habil dr. Alvydas Nikžentaitis (Lietuvos istorijos insti-
tutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 
prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, hu-
manitariniai mokslai, istorija – 05H);
dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai, istorija – 05H).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliote-
koje ir VU svetainėje adresu www.if.vu.lt.

2014 m. kovo 28 d. 15 val. Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7, 01513 Vilnius) 
LINA KAMINSKAITĖ-JANČORIENĖ gins disertaciją 
„Kinas sovietų Lietuvoje: sistemos raida ir funkcijų kaita 
(1944–1970 m.)“ humanitarinių mokslų srities istorijos 
krypties daktaro laipsniui gauti. 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Alfredas Bumblauskas – tarybos pirmininkas (Vil-
niaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 
doc. dr. Rasa Čepaitienė (Lietuvos istorijos institutas, hu-
manitariniai mokslai, istorija – 05H);
doc. dr. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas, humanita-
riniai mokslai, menotyra – 03H); 
doc. dr. Agnė Narušytė (Vilniaus dailės akademija, humani-
tariniai mokslai, menotyra – 03H); 
dr. Dangirdas Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas, huma-
nitariniai mokslai, istorija – 05H).
Oponentai:
doc. dr. Arūnas Streikus (Vilniaus universitetas, humanita-
riniai mokslai, istorija – 05H);
dr. Skaidra Trilupaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 
humanitariniai mokslai, menotyra – 03H).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliote-
koje.

2014 m. balandžio 11 d. 15 val. Vilniaus universite-
to Istorijos fakulteto 211 auditorijoje (Universiteto g. 7, 
01513 Vilnius) INGA LEONAVIČIŪTĖ gins disertaciją  
„Šv. Brunonas Kverfurtietis ir 1009 m. misija šaltinotyrinis 
aspektas“ humanitarinių  mokslų srities istorijos krypties 
daktaro laipsniui gauti. 

Istorijos mokslo krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Alfredas Bumblauskas – tarybos pirmininkas (Vil-
niaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H); 
doc. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas, huma-
nitariniai mokslai, istorija – 05H);
doc. dr. Mintautas Čiurinskas (Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04H); 
prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, hu-
manitariniai mokslai, istorija – 05H);
prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, hu-
manitariniai mokslai, istorija – 05H).
Oponentai:
doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas, humanitari-
niai mokslai, istorija – 05H);
dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas, humanita-
riniai mokslai, istorija – 05H).
Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-
tekoje. 


