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2014 m. balandžio 10 d. Senato komisijos posėdyje
(protokolas Nr. SK-2014-5)

1. Prof. Audronės Glosienės vardinės stipendijos teikimas.
 Senato pirmininkas prof. D. Kaunas ir Bibliotekos gene-

ralinė direktorė I. Krivienė iškilmingai įteikė vardinės sti-
pendijos pažymėjimą Komunikacijos fakulteto studentei ir 
Bibliotekos darbuotojai Linai Balčiūnaitei. 

2. SVARSTYTA. Priėmimo į Vilniaus universiteto rezidentū-
ros studijas 2014 metais taisyklių tvirtinimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-12). Patvirtinti 2014 
metų Bendrojo priėmimo į Vilniaus universiteto ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto rezidentūros studijas tvarką 
(pridedama).

3. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto studijų sutarties pakei-
timas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-14). Patvirtinti naują 
Vilniaus universiteto Studijų sutarties redakciją (prideda-
ma).

4. SVARSTYTA. Naujos studijų programos.
 N u t a r t a:

1. (Nutarimas Nr. SK-2014-5-1). Atsižvelgiant į 2014 m. 
kovo 17 d. Vilniaus universiteto Studijų komiteto posė-
džio nutarimą (protokolas Nr. 13/14-6), patvirtinti naują 
Matematikos ir informatikos fakulteto pirmosios pako-
pos studijų programą Ekonometrija – 4 metų trukmės 
(240 kreditų) nuolatinės studijos.

2. (Nutarimas Nr. SK-2014-5-2). Atsižvelgiant į 2014 m. 
kovo 17 d. Vilniaus universiteto Studijų komiteto posė-
džio nutarimą (protokolas Nr. 13/14-6), patvirtinti naują 
Gamtos mokslų fakulteto pirmosios pakopos studijų pro-
gramą Geologija – 4 metų trukmės (240 kreditų) nuola-
tinės studijos.

3. (Nutarimas Nr. SK-2014-5-3). Atsižvelgiant į 2014 m. 
kovo 17 d. Vilniaus universiteto Studijų komiteto posė-
džio nutarimą (protokolas Nr. 13/14-6), patvirtinti naują 
Matematikos ir informatikos fakulteto antrosios pakopos 
studijų programą Statistika – 1,5 metų trukmės (90 kre-
ditų) nuolatinės studijos.

4. (Nutarimas Nr. SK-2014-5-4). Atsižvelgiant į 2014 m. 
kovo 3 d. Vilniaus universiteto Studijų komiteto posė-
džio nutarimą (protokolas Nr. 13/14-5), patvirtinti naują 
Filologijos fakulteto pirmosios pakopos studijų progra-

mą Ispanų filologija – 4 metų trukmės (240 kreditų) nuo-
latinės studijos.

5. SVARSTYTA. Studijų programų komitetų pirmininkų tvir-
tinimas.

 N u t a r t a:
1. (Nutarimas Nr. SK-2014-5-5). Atsižvelgiant į 2014 m. 

vasario 28 d. Filologijos fakulteto tarybos nutarimą (pro-
tokolo išrašas Nr. 3) ir vadovaujantis Studijų programos 
komiteto nuostatų 3 punktu,

1) patvirtinti doc. dr. Ievą Steponavičiūtę-Aleksiejūnienę 
Filologijos fakulteto pirmosios pakopos studijų progra-
mos Skandinavistika komiteto pirmininke;

2) patvirtinti doc. dr. Birutę Kabašinskaitę Filologijos fa-
kulteto pirmosios pakopos studijų programos Lietuvių 
filologija ir užsienio kalba komiteto pirmininke;

2. (Nutarimas Nr. SK-2014-5-6). Atsižvelgiant į 2014 m. 
vasario 19 d. Kauno humanitarinio fakulteto tarybos nu-
tarimą (protokolo išrašas Nr. 7) ir vadovaujantis Studijų 
programos komiteto nuostatų 3 punktu,

1) patvirtinti prof. dr. Audrių Lopatą Kauno humanitarinio 
fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Verslo in-
formatika komiteto pirmininku;

2) patvirtinti doc. dr. Saulių Masteiką Kauno humanitarinio 
fakulteto antrosios pakopos studijų programos Verslo in-
formacijos sistemos komiteto pirmininku;

3) patvirtinti doc. dr. Vytautą Rudžionį Kauno humanitari-
nio fakulteto antrosios pakopos studijų programos Verslo 
informatika komiteto pirmininku;

4) patvirtinti dr. Iloną Kiaušienę Kauno humanitarinio fa-
kulteto pirmosios pakopos studijų programos Ekonomika 
komiteto pirmininke;

5) patvirtinti doc. dr. Rasą Pušinaitę Kauno humanitarinio 
fakulteto pirmosios pakopos studijų programos Ekono-
mika ir vadyba komiteto pirmininke;

6) patvirtinti dr. Vilmą Tamulienę Kauno humanitarinio fa-
kulteto antrosios pakopos studijų programos Marketingo 
ir prekybos vadyba komiteto pirmininke;

7) patvirtinti doc. dr. Edverdą Vaclovą Bartkų Kauno huma-
nitarinio fakulteto antrosios pakopos studijų programos 
Verslo administravimas komiteto pirmininku;

8) patvirtinti prof. dr. Dalią Štreimikienę Kauno humani-
tarinio fakulteto antrosios pakopos studijų programos 
Tarptautinio verslo vadyba komiteto pirmininke;
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9) patvirtinti doc. dr. Edmundą Jasinską Kauno humanitari-
nio fakulteto antrosios pakopos studijų programos Vady-
bos ir verslo administravimas komiteto pirmininku.

6. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto gyvenamųjų patalpų 
suteikimo, naudojimo, apskaitos tvarkos ir nuomos mokes-
čio apskaičiavimo tvarkos aprašų tvirtinimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-8). Atsižvelgiant į 
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2013 metais pa-
teiktas rekomendacijas,
1. patvirtinti Vilniaus universiteto gyvenamųjų patalpų su-

teikimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą (prideda-
ma);

2. patvirtinti Vilniaus universiteto gyvenamųjų patalpų 
nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą (pride-
dama);

3. įpareigoti l. e. rektoriaus pareigas prof. Jūrą Banį:
3.1. per 15 dienų nuo nutarimo įsigaliojimo sudaryti Vil-

niaus universiteto gyvenamųjų patalpų suteikimo 
komisiją ir per 15 dienų po komisijos sudarymo pa-
tvirtinti nuostatus;

3.2. atnaujinti su nuomininkais nuomos sutartis ir naujus 
nuomos mokesčius pradėti taikyti nuo 2014 m. lie-
pos 1 dienos.

7. SVARSTYTA. Užsienio šalių piliečių priėmimo į Vilniaus 
universitetą tvarkos aprašo tvirtinimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-9). Patvirtinti naują 
Užsienio šalių (nesančių Europos Sąjungos ir Europos eko-
nominės erdvės) piliečių priėmimo į Vilniaus universitetą 
tvarkos aprašo redakciją (pridedama).

8. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto Bendrųjų universiteti-
nių studijų koncepcijos pakeitimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-10). Iš dalies pakeis-
ti 2013 m. kovo 21 d. Senato komisijos nutarimu Nr. SK-
2013-4-10 pakeistą Vilniaus universiteto bendrųjų universi-
tetinių studijų koncepcijos 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „Koncepcijos 12 punkto reikalavimas, kad bendrosios uni-
versitetinės studijos gali būti įgyvendinamos tik pagal į Vil-
niaus universiteto BUS modulių (dalykų) aprašų registrą 
įtrauktus BUS modulius (dalykus), įsigalioja nuo 2015 m. 
rugsėjo 1 dienos.“

9. SVARSTYTA. Dr. Bronislovo Lubio vardinės stipendijos 
skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatų naujos 
redakcijos tvirtinimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-11). Atsižvelgiant į 
2013 m. gruodžio 2 d. dr. Bronislovo Lubio labdaros ir para-
mos fondo valdybos posėdžio sprendimą (protokolo išrašas 
Nr. 04-2013-04), patvirtinti naują 2013 m. spalio 24 d. Vil-
niaus universiteto Senato komisijos nutarimu Nr. SK-2013-

12-15 patvirtintų dr. Bronislovo Lubio vardinės stipendijos 
skyrimo Vilniaus universiteto studentams nuostatų redakci-
ją (pridedama). 

10. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto Biochemijos instituto 
nuostatų pakeitimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-13). Vadovaujantis 
Vilniaus universiteto Biochemijos instituto tarybos posė-
džio, įvykusio 2014 m. kovo 7 d. (protokolas Nr. 3), nuta-
rimu, kuriuo nuspręsta siūlyti Bioorganinių junginių chemi-
jos skyriaus statusą pakeisti iš akademinio į neakademinį 
ir pakeisti jo pavadinimą į Bioorganinių junginių chemijos 
laboratoriją,
1. pritarti Vilniaus universiteto Biochemijos instituto nuos-

tatų priedo „Vilniaus universiteto Biochemijos instituto 
struktūros schema“ pakeitimams;

2. teikti šį klausimą svarstyti Senate.

11. SVARSTYTA. Stojamųjų įmokų lėšų paskirstymas.
 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-15):

1. Pakeisti 2009 metų birželio 18 dienos Senato komisijos 
nutarimu Nr. SK-2009-8-94 nustatytą stojamųjų lėšų pa-
skirstymo tvarką ir išdėstyti ją taip:

Eil. 
nr.

Kam  
skiriama

Bendrojo, 
tiesioginio ir 
papildomo 
priėmimų į 
pirmosios 
pakopos ir 
vientisąsias 
studijas 
lėšos

Pagrin-
dinio ir 
papildomo 
priėmimų 
į antrosios 
pakopos 
studijas 
lėšos 

Priė-
mimo į 
reziden-
tūros 
studijas 
lėšos 

Priėmimo 
į dokto-
rantūros 
studijas 
lėšos 

1.

Reklamuoti 
studijoms 
Vilniaus 
universitete

12 5 - -

2.

Priėmimui 
organizuoti 
bei studijų 
proceso 
įgyvendi-
nimo vei-
kloms  
užtikrinti ir 
tobulinti

73 60 90 90

3. Fakultetams 20

4. Universite-
to BRF 15 15 10 10

Iš viso 100 100 100 100

2. Įpareigoti Vilniaus universiteto Studijų direkciją bei 
Doktorantūros ir rezidentūros skyrių apmokėti VU ITTC 
techninio priėmimo į VU studijų programas procedūrų 
palaikymo paslaugas pagal suderintą sąmatą. 

12. SVARSTYTA. Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų 
programas taisyklių ir jų priedų pakeitimas.

 N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-5-7). Atsižvelgiant į 
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 
balandžio 2 d. įsakymą Nr. V-268 „Dėl švietimo ir mokslo 
ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl ge-
riausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės suda-
rymo 2014 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
ir siekiant užtikrinti efektyvų priėmimo procedūrų įgyven-
dinimą, 
1. papildyti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų pro-

gramas taisyklių 4 priedo lentelės 11 stulpelį išnaša 
„**Jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, 
ketvirtojo dalyko gali būti imamas brandos egzamino 
įvertinimas arba metinis pažymys“;

2. papildyti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų pro-
gramas taisyklių 4 priedo 35 eilutės 9 stulpelį įrašu  
„/ kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertini-
mas6“ bei 6 išnašą išdėstyti taip: „Kompetencijų, įgytų 
siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kva-
lifikacijos, teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų 
aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai 
brandos egzaminai pagal Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymu  
Nr. V-68 patvirtinto ir 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu 
Nr. V-268 pakeisto Geriausiai vidurinio ugdymo progra-
mą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos apra-
šo 13 punktą (tačiau nedalijamas iš 10)“;

3. Pakeisti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų progra-
mas taisyklių 5 priedo: 
3.1. 1 punkto konkursinio balo formulės dėmenį IVE ir 

išdėstyti jį taip: „perskaičiuotas lietuvių kalbos ir li-
teratūros brandos egzamino įvertinimas (jeigu lietu-
vių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, ketvirtojo 
dalyko gali būti imamas brandos egzamino įvertini-
mas arba metinis pažymys)“;

3.2. 3 punkto lentelę ir išdėstyti ją taip:

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai
Mokyklinė 
dešimtbalė skalė

4 5 6 7 8 9 10

Priėmimo dešimtablė 
skalė*

1,6 3,0 4,4 5,8 7,2 8,6 10,0

 *dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėsti-
nio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 
mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mo-
kykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai mažinami 
50 procentų. Dalykų metiniai (B kurso, B lygio), brandos 
egzaminų (B lygio) įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 
ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai mažinami 70 pro-
centų (skaičiuojant rezultatas apvalinamas iki dviejų reikš-
minių ženklų po kablelio).

3.3. 4 punktą ir išdėstyti jį taip: „Papildomi balai prie 
konkursinio balo pridedami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. va-

sario 5 d. įsakymu Nr. V-68 (Žin., 2013, Nr.15-749) 
ir 2014 m. balandžio 2 d. jo pakeitimu Nr. V-268 
(Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-04045)“;

3.4. 4.3 punktą ir išdėstyti jį taip: „stojantiems į Matema-
tikos ir informatikos fakulteto studijų programą Ma-
tematikos ir informatikos mokymas bei išlaikiusiems 
motyvacijos testą pridedami 1 arba 2 balai“;

3.5. 5 punktą ir išdėstyti jį taip: „Asmenų, baigusių vi-
durinio ugdymo programą iki 2013 m. įskaitytinai, 
dalykų pažymiai įskaitomi ir perskaičiuojami vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2013 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-68 (ir 
jo 2014 m. balandžio 2 d. pakeitimo Nr. V-268) „Dėl 
geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų 
eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašo patvirti-
nimo“ 4 priedu“.

4. Pakeisti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų progra-
mas taisyklių 11 priedo konkursinio balo sandaros for-
muluotes iš „visų sričių“ į „kitų krypčių (visų sričių)“ 
tose studijų programose, kuriose konkursinio balo skai-
čiavimo formulė skiriasi priklausomai nuo stojančiojo 
studijų krypties.

5. Pakeisti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų pro-
gramas taisyklių 2 ir 3 prieduose nurodytas studijų pro-
gramų Ekonomika, Vadyba ir verslo administravimas 
bei Vadybos informacinės sistemos metines kainas iš  
5000  Lt į 4500 Lt.

6. Pakeisti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų progra-
mas taisyklių 10 priedą įtraukiant Ekonomikos fakulteto 
magistrantūros studijų programą Kokybės vadyba, vyk-
domą ištęstine forma sesijiniu tvarkaraščiu, kurios studi-
jų trukmė yra 2 metai, ir priėmimo į šią studijų programą 
planą nurodant 15 valstybės nefinansuojamų studijų vie-
tų, bei Filosofijos fakulteto magistrantūros studijų pro-
gramą Psichologija išskirti į šakas Edukacinė psichologi-
ja ir Sveikatos psichologija bei pakeisti priėmimo planą 
kiekvienai šakai skiriant po 7 valstybės finansuojamas ir 
po 2 valstybės nefinansuojamas studijų vietas. 

7. Pakeisti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų progra-
mas taisyklių 11 priedą įtraukiant Ekonomikos fakulteto 
magistrantūros studijų programą Kokybės vadyba, vyk-
domą ištęstine forma sesijiniu tvarkaraščiu, Filosofijos 
fakulteto magistrantūros studijų programą Psichologija 
išskiriant į šakas Edukacinė psichologija ir Sveikatos 
psichologija bei nurodant konkursinio balo skaičiavimo 
formules taip: 
7.1. stojantiesiems į Edukacinę psichologiją – (10 + D – 

Dv) + M4, čia M4 = G1*ksv1+G2*ksv2+G3*ksv3; 
G1 – Edukacinė psichologija, pažymys; G2 – As-
menybės psichologija, pažymys; G3 – Psichologinis 
įvertinimas ir testavimas, pažymys, Ksv – svertinis 
koeficientas: 0,1 x dalyko apimtis kreditais;
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7.2. stojantiesiems į Sveikatos psichologiją – (10 +  
D – Dv) + M5, čia M5 = G1*ksv1+G2*ksv2+G3*ksv3;  
G1 – Klinikinė psichologija, pažymys; G2 – Asme-
nybės psichologija, pažymys; G3 – Sveikatos psi-
chologija, pažymys, Ksv – svertinis koeficientas:  
0,1 x dalyko apimtis kreditais.

8. Pakeisti Priėmimo į Vilniaus universiteto studijų progra-
mas taisyklių bendrųjų nuostatų 4.1 punktą ir jį išdėstyti 
taip:
„4.1. Universitete studijos vyksta nuolatine ir ištęstine 

studijų forma. 
4.1.1. Nuolatinė studijų forma – tai pagrindinė studi-

jų forma, organizuojant studijas pagal visų pakopų 
laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias stu-
dijų programas. Studijų nuolatine forma apimtis yra 
60 kreditų per metus. 

4.1.2. Ištęstinė studijų forma – forma, kurios trukmė ne-
turi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už stu-
dijų nuolatine forma trukmę, šioms taikant 60 kredi-
tų normą.“

13. SVARSTYTA. Vilniaus universiteto Botanikos sodo lan-
kymo bilietų ir teikiamų paslaugų įkainių bei augalų kaino-
raščio patvirtinimas.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-5-16). 1. Patvirtinti Bo-
tanikos sodo lankymo bilietų ir teikiamų papildomų paslau-

gų įkainius, šių paslaugų sudėtį, teikimo sąlygas bei tvarką 
(1 priedas). 

 2. Patvirtinti Botanikos sodo realizacijai skirtų augalų kai-
noraštį (2 priedas). 

 3. Šio nutarimo 1 ir 2 priedai įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 
1 dienos.

 Pastaba. Nutarimas patvirtintas 2014 m. balandžio 25 d. 
Senato komisijos elektroniniu balsavimu. Su šio nutarimo  
2 priedu galima susipažinti Vilniaus universiteto intranete.

14. SVARSTYTA. Specialistų, dalyvaujančių projekte „Mobi-
liosios laboratorijos vizitų į mokyklas organizavimo ir vyk-
dymo paslaugų teikimas“, valandinio atlygio tvirtinimas.

 N u t a r t a (nutarimas Nr. SK-2014-5-17). Atsižvelgiant į 
tai, kad Vilniaus universitetas 2014 m. kovo 10 dieną pa-
sirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. A9-73 dėl Mobiliosios 
laboratorijos vizitų į mokyklas organizavimo ir vykdymo 
paslaugų teikimo bei šio projekto tinkamam užtikrinimui 
būtino VU dalyvavimo, patvirtinti projekte „Mobiliosios la-
boratorijos vizitų į mokyklas organizavimo ir vykdymo pas-
laugų teikimas“ įdarbinto vyriausiojo specialisto valandinį 
atlygį – 34,34 Lt (be darbdavio mokamų mokesčių Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo valdybai ir į garantinį fondą).

 Pastaba. Nutarimas patvirtintas 2014 m. balandžio 25 d. 
Senato komisijos elektroniniu balsavimu.

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014-5-12

2014 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į VILNIAUS UNIVERSITETO  
IR LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO REZIDENTŪROS 

STUDIJAS TVARKA

Į medicinos krypties studijų programų rezidentūrą priimami 
asmenys, baigę medicinos internatūrą ir įgiję medicinos gydy-
tojo profesinę kvalifikaciją.

Į odontologijos krypties studijų programų rezidentūrą priima-
mi asmenys, baigę gydytojo odontologo internatūrą ir įgiję ben-
drosios praktikos gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją.

I. BENDRIEJI PRINCIPAI

1. Bendrojo priėmimo į rezidentūros studijas prašymai 
pateikiami tik internetu per priėmimo į Lietuvos aukštą-
sias mokyklas internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą 
(LAMA BPO). Prašymo forma skelbiama šios sistemos tin-
klalapyje (http://www.rezidentura.lt).

2. Vientisųjų studijų diplomų ir priedėlių prie diplomų duome-
nys į priėmimo internetinę stojančiųjų aptarnavimo sistemą 
patenka tiesiai iš universitetų duomenų bazių. Vientisąsias 
studijas baigę ne Lietuvoje (visi) ir anksčiau nei 2011 m. 
stojantieji diplomus ir priedėlius prie diplomo turi pateikti 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto priėmimo į reziden-
tūros studijas komisijai arba Vilniaus universiteto Dokto-
rantūros ir rezidentūros skyriui.

3. Stojamoji studijų įmoka – 70 Lt nepriklausomai nuo pa-
reikštų pageidavimų skaičiaus. Sąskaitos rekvizitai: Vil-
niaus universitetas, įmonės kodas 211950810, bankas:  
AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT317300010095308400, 
įmokos kodas 103211 Bendras priėmimas į rezidentūrą 

4. Priėmimas į medicinos, odontologijos ir veterinarinės me-
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dicinos rezidentūros studijų programas vyksta vienu metu 
abiejuose universitetuose. Prašyme prioriteto tvarka galima 
pateikti iki 6 (šešių) pageidavimų į bet kurias rezidentūros 
studijų programas.

5. Pagrindinio priėmimo metu galima užimti tik vieną vals-
tybės finansuojamą arba valstybės nefinansuojamą (jeigu 
tokia vieta buvo planuota) vietą. Pakviestasis asmuo gali 
priimti pasiūlymą pasirašydamas valstybės finansuojamų 
arba valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų sutartį 
su universitetu.

6. Jei po pagrindinio priėmimo etapo lieka laisvų valstybės 
finansuojamų rezidentūros studijų vietų, organizuojamas 
papildomas priėmimas. Jame gali dalyvauti tik pagrin-
diniame priėmime dalyvavę asmenys.
6.1. Jeigu jau pasirašyta valstybės finansuojamų rezidentū-

ros studijų sutartis su universitetu, papildomame priė-
mime dalyvauti negalima.

6.2. Jeigu pasirašyta valstybės nefinansuojamų studijų su-
tartis su universitetu, papildomame priėmime dalyvauti 
galima tik dėl valstybės finansuojamų vietų.

6.3. Jeigu negautas arba nepriimtas joks kvietimas studijuo-
ti rezidentūroje, papildomame priėmime galima daly-
vauti tiek dėl valstybės finansuojamų, tiek dėl valstybės 
nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų.

6.4. Papildomam priėmimui teikiamas naujas prašymas be 
papildomos stojamosios įmokos.

7. Jei po pagrindinio ir papildomo priėmimo etapų lieka laisvų 
valstybės nefinansuojamų rezidentūros studijų vietų, kon-
kursus į šias vietas organizuoja kiekvienas universitetas 
atskirai.

8. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto me-
dicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos rezidentū-
ros studijų programas privalomas motyvacijos įvertinimas, 
stojantiesiems į Vilniaus universitetą motyvacijos pokalbis 
nėra privalomas.

9. Stojantiesiems į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
medicinos rezidentūros studijų programas privalomas kli-
nikinės medicinos praktikos (pirminės rezidentūros, medi-
cinos internatūros) egzamino įvertinimas, stojantiesiems į 
Vilniaus universitetą internatūros studijų įvertinimas skai-
čiuojant konkursinį balą nenumatytas.

10. Konkursiniai balai skaičiuojami pagal universitetų 2014 me tų 
priėmimo į rezidentūros studijas sąlygose nurodytas kon-
kursinio balo formules.

11. Jeigu asmens priede prie vientisųjų studijų diplomo nėra 
tai rezidentūros studijų programai numatyto profilinio da-
lyko arba jo įvertinimo pažymiu, jis į vidurkį neskaičiuo-
jamas.

II. PRIĖMIMO Į REZIDENTŪROS STUDIJAS TVARKA

12. Nuo birželio 1 d. iki birželio 23 d. (imtinai) stojantieji į 
medicinos ir odontologijos krypties rezidentūros studijas 

elektroniniu būdu teikia prašymą dalyvauti priėmimo į re-
zidentūrą konkurse. Prašyme prioriteto tvarka nurodoma 
iki 6-ių studijų programų, finansavimo rūšis ir pasirinktas 
universitetas. 
12.1. Tais atvejais, kai pretendentai, pageidaujantys stoti į 

VU rezidentūros studijas, yra baigę vientisąsias, in-
ternatūros studijas iki 2011 metų arba ne Lietuvos 
Respublikoje, 16 punkte nurodytus dokumentus pa-
teikia VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriui.

12.2. VU MF studentų mokslinė draugija iki birželio 19 d. 
Doktorantūros ir rezidentūros skyriui pateikia pažy-
mas apie stojančiųjų į rezidentūrą dalyvavimą moks-
linėje veikloje su įvertinimu balais.

12.3. Stojantieji į VU rezidentūros studijas motyvacijos 
pokalbyje dalyvauja š. m. birželio 3–12 dienomis. 
Bus motyvuojamos dvi studijų programos nepriklau-
somai, kokiu eiliškumu prašyme jos bus pateiktos. 
Tai galios vienodai abiejų universitetų studentams 
(informacija dėl motyvacijos organizavimo tvarkos 
Vilniaus universitete bus paskelbta VU internetiniame 
puslapyje iki gegužės 6 d.). 

12.4. Apeliacijos dėl motyvacijos vertinimų pateikiamos 
VU priėmimo į rezidentūrą komisijai iki birželio 12 d.  
16 val. Apeliacijų nagrinėjimas – iki birželio 13 d. 
14 val.

13. VU ir LSMU nustatyta tvarka, pagal atrankos kriterijus ir 
balus, formuojama atskira kiekvienos studijų programos 
konkursinė eilė, kuri skelbiama tinklalapyje birželio 27 d. 
13 val.

14. Kviečiamieji studijuoti skelbiami liepos 2 d. 15 val. inter-
netiniame stojančiųjų aptarnavimo sistemos tinklalapyje.

15. Priėmimas į rezidentūros studijų programą vyksta atsi-
žvelgiant į prašyme nurodytų pageidaujamų rezidentūros 
studijų programų prioriteto eilę ir vietų skaičių, patvirtin-
tą Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijų, 
kiekvienam universitetui atskirai.

16. Pakviestieji studijuoti rezidentūroje liepos 2–4 dienomis 
iki 12 val. pasirašo studijų sutartis. Studijų sutartys pasi-
rašomos VU Doktorantūros ir rezidentūros skyriuje, kartu 
pateikiant šiuos dokumentus: 
•	 studijų baigimo diplomo kopiją;
•	 studijų baigimo diplomo priedo kopiją;
•	 asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją;
•	 internatūros baigimo pažymėjimo kopiją;
•	 galiojančią licenciją (pateikia asmenys, baigę studijas 

iki 2014 m.);
•	 nuotrauką;
•	 pažymą apie lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesne 

kaip 2 kategorija (teikia ne Lietuvos Respublikos pi-
liečiai, neturintys leidimo nuolat gyventi Lietuvoje).

17. Informacija apie laisvas rezidentūros vietas universitetų 
internetiniuose puslapiuose skelbiama liepos 7 d. 14 val.

18. Papildomas konkursas į laisvas rezidentūros vietas organi-
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zuojamas liepos 7–8 d. Prašymai registruojami iki liepos 
8 d. 17 val. 

19. Dalyvaujančių papildomame priėmime kviečiamųjų studi-
juoti sąrašas skelbiamas liepos 9 d. 14 val.

20. Papildomo priėmimo metu pakviestųjų studijuoti doku-
mentų priėmimas ir sutarčių sudarymas vyks liepos 9–10 d. 
iki 14 val.

21. VU priėmimo komisijos posėdis į laisvas vietas – liepos 
10 d. 15 val.

22. Vilniaus universitete rezidentūros studijų pradžia – rug-
sėjo 1 diena.

III. KONKURSINIO BALO SUDEDAMOSIOS DALYS 
IR BALO SKAIČIAVIMAS   

VILNIAUS UNIVERSITETE

Stojančiųjų į medicinos krypties rezidentūrą konkursinis 
balas (KSR) skaičiuojamas pagal formulę:

 

 

m
PDVBEP SV 0,5KSR ++

= +MD+ M;

čia SV – vientisųjų medicinos studijų dalykų pažymių vidur-
kis, skaičiuojamas taip:

 SV = 1/3 SSV + 2/3 ASV;
SSV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų daly-

kų pažymių svertinis vidurkis (SSV = 
 

∑∑
==

n

i
i

n

i
ii kpk

11
, čia 

ki yra vientisųjų medicinos studijų baigimo diplomo priede 
įrašyto i-ojo dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant baigia-
mųjų egzaminų, apimtis kreditais, pi – to dalyko pažymys, 
n – tokių dalykų skaičius);

ASV – vientisųjų medicinos studijų visų pažymiais įvertintų 

dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (ASV = np
n

i
i∑

= 1
);

BEP – medicinos studijų baigiamasis egzaminas;
PDV – vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių 

vidurkis, skaičiuojamas taip:
 PDV = 1/3 PDS + 2/3 PDA (PDS – vientisųjų medicinos 

studijų profilinių dalykų pažymių svertinis vidurkis, PDA – 
vientisųjų medicinos studijų profilinių dalykų pažymių arit-
metinis vidurkis (svertinio ir aritmetinio vidurkio skaičiavi-
mo principą žr. kaip ir skaičiuojant SSV ir ASV);

M (motyvacija) – vertinama iki 2 balų; 
MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius dar-

bus (skaičiuojant MD, sumuojami studentų ir rezidentų at-
likti moksliniai darbai). Papildomų balų už dalyvavimą stu-
dentų mokslinės draugijos (SMD) veikloje suteikimo tvarką 
nustato papildomų balų už dalyvavimą studentų mokslinėje 
veikloje suteikimo taisyklės, kurias tvirtina Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už SMD 
veiklą suma – 1 balas. Rezidentų mokslinių darbų regis-
traciją ir vertinimą atlieka MF Studentų mokslinė draugija;

 m – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius.

Stojančiųjų į odontologijos krypties rezidentūrą konkursi-
nis balas (KSR) skaičiuojamas pagal formulę:

 

m
BEP SV 0,5KSR +

= +IE+MD+ M;

čia SV – vientisųjų odontologijos studijų dalykų pažymių vi-
durkis, skaičiuojamas taip:

 SV = 1/3 SSV + 2/3 ASV;
SSV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų da-

lykų pažymių svertinis vidurkis (SSV =  
 

∑∑
==

n

i
i

n

i
ii kpk

11
, 

čia ki yra vientisųjų odontologijos studijų baigimo diplomo 

priede įrašyto i-ojo dalyko, įvertinto pažymiu, neįskaitant 
baigiamųjų egzaminų, apimtis kreditais, pi – to dalyko pa-
žymys, n – tokių dalykų skaičius);

ASV – vientisųjų odontologijos studijų visų pažymiais įvertintų 

dalykų pažymių aritmetinis vidurkis (ASV = np
n

i
i∑

= 1
 );

BEP – odontologijos studijų baigiamasis egzaminas;
IE – odontologijos internatūros egzamino pažymys;
M (motyvacija) – vertinama iki 2 balų;
MD – papildomi balai, suteikiami už atliktus mokslinius dar-

bus (skaičiuojant MD, sumuojami studentų ir rezidentų at-
likti moksliniai darbai). Papildomų balų už dalyvavimą stu-
dentų mokslinės draugijos (SMD) veikloje suteikimo tvarką 
nustato papildomų balų už dalyvavimą studentų mokslinėje 
veikloje suteikimo taisyklės, kurias tvirtina Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakulteto taryba. Maksimali balų už SMD 
veiklą suma – 1 balas. Rezidentų mokslinių darbų regis-
traciją ir vertinimą atlieka MF Studentų mokslinė draugija;

m – skaičiuojamų formulėje skaitiklio dėmenų skaičius.
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IV. PRIEDAI

Medicinos krypties rezidentūros studijų trukmė (1 lentelė)

Kodas Rezidentūros pavadinimas Trukmė 
(metais)

733A30052 Vaikų ligos ir vaikų kardiologija 6
733A30002 Vaikų ligos ir vaikų neurologija 6
733A30003 Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija 6
733A30051 Abdominalinė chirurgija 5
733A30022 Chirurgija 5
733A30049 Kraujagyslių chirurgija 5
733A30046 Krūtinės chirurgija 5
733A30047 Neurochirurgija 5
733A30018 Ortopedija ir traumatologija 5
733A30043 Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija 5
733A300A8 Skubioji medicina 5
733A30010 Širdies chirurgija 5
733A30042 Urologija 5
733A30009 Vaikų chirurgija 5
733A300A9 Vaikų ligos ir vaikų alergologija 5
733A30040 Vaikų ligos ir neonatologija 5
733A30004 Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija 5
733A30007 Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija 5
733A30033 Vaikų ligos ir vaikų hematologija 5
733A300B1 Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos 5
733A30006 Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 5
733A30005 Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija 5
733A300B2 Vaikų ligos ir vaikų reumatologija 5
733A30003 Veido ir žandikaulių chirurgija 5
733A30001 Vidaus ligos 5
733A30025 Akušerija ir ginekologija 4
733A30050 Alergologija ir klinikinė imunologija 4
733A30023 Anesteziologija ir reanimatologija 4
733A30048 Darbo medicina 4
733A30021 Dermatovenerologija 4
733A30038 Endokrinologija 4
733A30024 Gastroenterologija 4
733A30030 Genetika 4
733A30020 Geriatrija 4
733A30019 Hematologija 4
733A30013 Infekcinės ligos 4
733A30034 Kardiologija 4
733A30045 Laboratorinė medicina 4
733A30031 Nefrologija 4
733A30028 Neurologija 4
733A30036 Chemoterapinė onkologija 5
733A30035 Radioterapinė onkologija 4
733A30016 Patologija 4
733A30027 Psichiatrija 4
733A30029 Pulmonologija 4
733A30015 Radiologija 4
733A30044 Reumatologija 4
733A30041 Teismo medicina 4
733A30026 Vaikų ir paauglių psichiatrija 4
733A30008 Vaikų ligos 4
733A30039 Dietologija 3
733A30037 Fizinė medicina ir reabilitacija 3
733A30012 Klinikinė toksikologija 3
733A30011 Oftalmologija 3
733A30017 Otorinolaringologija 3
733A30032 Sporto medicina 3
733A30014 Šeimos medicina 3
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Odontologijos krypties rezidentūros studijų trukmė (2 lentelė)

Kodas Rezidentūros pavadinimas Trukmė
(metais)

733A40004 Burnos chirurgija 3
733A40007 Endodontologija 3
733A40001 Ortopedinė odontologija 3
733A40002 Ortodontija 3
733A40005 Periodontologija 3
733A40006 Vaikų odontologija 3

Profiliniai studijų dalykai stojantiesiems į medicinos krypties rezidentūrą 2014 m. (3 lentelė)

Eil.  
nr.

Rezidentūros studijų 
programa

Profiliniai studijų dalykai baigusiems 
VU

Profiliniai studijų dalykai baigusiems 
LSMU 

1. Vaikų ligos ir vaikų 
kardiologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Vaikų infekcinės ligos

1. Akušerija ir ginekologija 
2. Vaikų ligų modulis

2. Vaikų ligos ir vaikų 
neurologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Vaikų infekcinės ligos

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis

3. Vaikų ligos ir vaikų 
intensyvioji
terapija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir 

toksikologija 
3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 

1. Akušerija ir ginekologija
2. Intensyviosios ir urgentinės medicinos 

modulis
3. Vaikų ligų modulis

4. Abdominalinė chirurgija 1. Bendroji chirurgija 
2. Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija
2. Virškinimo sistemos patologijos modulis
3. Anatomija

5. Chirurgija 1. Bendroji chirurgija 
2. Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija
2. Virškinimo sistemos patologijos modulis
3. Anatomija

6. Kraujagyslių chirurgija 1. Bendroji chirurgija 
2. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija
2. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis
3. Anatomija

7. Neurochirurgija 1. Neurologija ir neurochirurgija 
2. Bendroji chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Nervų sistemos ligų klinikinis modulis
2. Profesinė kompetencija
3. Anatomija

8. Ortopedija ir traumatologija 1. Bendroji chirurgija 
2. Traumatologija, ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija
2. Atraminio judamojo aparato patologijos 

modulis 
3. Anatomija

9. Plastinė ir rekonstrukcinė 
chirurgija

1. Bendroji chirurgija 
2. Traumatologija, ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija
2. Atraminio judamojo aparato patologijos 

modulis
3. Anatomija

10. Urologija 1. Bendroji chirurgija 
2. Nefrologija ir urologija 
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija 
2. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis
3. Anatomija

11. Vaikų chirurgija 1. Bendroji chirurgija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Profesinė kompetencija 
2. Vaikų ligų modulis
3. Anatomija

12. Vaikų ligos ir neonatologija 1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Vaikų infekcinės ligos

1. Akušerija ir ginekologija 
2. Vaikų ligų modulis

13. Vaikų ligos ir vaikų
alergologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Vaikų infekcinės ligos

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis

14. Vaikų ligos ir vaikų 
gastroenterologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų infekcinės ligos 
3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis

15. Vaikų ligos ir vaikų
hematologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų infekcinės ligos 
3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis
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Eil.  
nr.

Rezidentūros studijų 
programa

Profiliniai studijų dalykai baigusiems 
VU

Profiliniai studijų dalykai baigusiems 
LSMU 

16. Vaikų ligos ir vaikų infekcinės 
ligos

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Vaikų infekcinės ligos

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis

17. Vaikų ligos ir vaikų 
reumatologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų ligos, vaikų chirurgija 
3. Vaikų infekcinės ligos

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis

18. Vaikų ligos ir vaikų 
pulmonologija

1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Vaikų infekcinės ligos
3. Vaikų ligos, vaikų chirurgija

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis

19. Vaikų ligos ir vaikų nefrologija 1. Bendroji pediatrija ir neonatologija 
2. Nefrologija

1. Akušerija ir ginekologija
2. Vaikų ligų modulis
3. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 

klinikinės toksikologijos modulis
20. Vidaus ligos 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 

2. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 
hematologija ir šeimos medicina 

3. Dermatovenerologija ir alergologija
4. Užkrečiamos ligos ir epidemiologija

1. Profesinė kompetencija
2. Geriatrijos ir šeimos medicinos modulis
3. Odos, veneros ir infekcinių ligų modulis

21. Akušerija ir ginekologija 1. Akušerija 
2. Ginekologija 
3. Taikomoji anatomija

1. Akušerija ir ginekologija
2. Endokrinologijos ir mamologijos modulis
3. Anatomija

22. Alergologija ir klinikinė 
imunologija

1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 
2. Dermatovenerologija ir alergologija 
3. Klinikinė laboratorinė diagnostika

1. Profesinė kompetencija
2. Krūtinės patologijos, alergologijos ir 

klinikinės imunologijos modulis
3. Imuninis atsakas

23. Anesteziologija ir 
reanimatologija

1. Anesteziologija ir reanimatologija 
2. Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir 

toksikologija

1. Intensyviosios ir urgentinės medicinos 
modulis

2. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 
klinikinės toksikologijos modulis

24. Darbo medicina 1. Visuomenės sveikata 
2. Socialinė medicina ir biostatistika. Mokslo 

darbo metodologija

1. Visuomenės sveikatos modulis I
2. Visuomenės sveikatos modulis II

25. Dermatovenerologija 1. Dermatovenerologija ir alergologija 
2. Užkrečiamos ligos ir epidemiologija 
3. Ginekologija

1. Odos, veneros ir infekcinių ligų modulis
2. Infekcija
3. Akušerija ir ginekologija

26. Endokrinologija 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 
2. Endokrinologija

1. Profesinė kompetencija
2. Endokrinologijos ir mamologijos modulis

27. Gastroenterologija 1. Klinikinė laboratorinė diagnostika 
2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 
3. Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija

1. Ikiklinikinių studijų pagrindai
2. Profesinė kompetencija
3. Virškinimo sistemos patologijos modulis

28. Geriatrija 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 
2. Reumatologija ir gerontologija

1. Profesinė kompetencija
2. Geriatrijos ir šeimos medicinos modulis

29. Hematologija 1. Klinikinė laboratorinė diagnostika 
2. Patologija 
3. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 

hematologija ir šeimos medicina

1. Ikiklinikinių studijų pagrindai
2. Teismo medicina ir klinikinė patologija
3. Hematologijos ir onkologijos modulis

30. Infekcinės ligos 1. Užkrečiamos ligos ir epidemiologija 
2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 
3. Vaikų infekcinės ligos 
4. Mikrobiologija

1. Odos, veneros ir infekcinių ligų modulis
2. Profesinė kompetencija
3. Infekcija
4. Citologija, parazitologija

31. Kardiologija 1. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 
chirurgija 

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai

1. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis
2. Profesinė kompetencija

32. Laboratorinė medicina 1. Laboratorinė medicina
2. Biochemija

1. Ikiklinikinių studijų pagrindai
2. Medicinos chemija

33. Nefrologija 1. Nefrologija ir urologija 
2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai
3. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 

hematologija ir šeimos medicina 

1. Inkstų ir šlapimo takų patologijos, 
klinikinės toksikologijos modulis

2. Profesinė kompetencija
3. Geriatrijos ir šeimos medicinos modulis

34. Neurologija 1. Neurologija ir neurochirurgija 
2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai

1. Nervų sistemos ligų klinikinis modulis
2. Profesinė kompetencija

35. Chemoterapinė onkologija 1. Patologija 
2. Farmakologija 
3. Klinikinės onkologijos pagrindai 

1. Teismo medicina ir klinikinė patologija
2. Hematologijos ir onkologijos modulis
3. Visuomenės sveikatos modulis II



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

Eil.  
nr.

Rezidentūros studijų 
programa

Profiliniai studijų dalykai baigusiems 
VU

Profiliniai studijų dalykai baigusiems 
LSMU 

36. Radioterapinė onkologija 1. Patologija 
2. Klinikinės onkologijos pagrindai

1. Teismo medicina ir klinikinė patologija 
2. Hematologijos ir onkologijos modulis

37. Patologija 1. Patologija 1. Teismo medicina ir klinikinė patologija
38 Psichiatrija 1. Psichiatrija, vaikų ir paauglių psichiatrija, 

psichoterapija
2. Profesinis bendravimas ir psichosomatika

1. Psichiatrijos ir klinikinės psichologijos 
modulis

2. Profesinė kompetencija
39 Pulmonologija 1. Pulmonologija, ftiziatrija ir torakalinė 

chirurgija 
2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai

1. Krūtinės patologijos, alergologijos ir 
klinikinės imunologijos modulis

2. Profesinė kompetencija

40. Radiologija 1. Klinikinė radiologija 
2. Radiologijos pagrindai

1. Medicinos fizika
2. Anatomija

41. Reumatologija 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai 
2. Reumatologija ir gerontologija

1. Profesinė kompetencija
2. Atraminio- judamojo aparato patologijos 

modulis
42. Teismo medicina 1. Teismo medicina 1. Teismo medicina ir klinikinė patologija
43. Vaikų ir paauglių psichiatrija 1. Psichiatrija, vaikų ir paauglių psichiatrija, 

psichoterapija.
2. Bendroji pediatrija ir neonatologija
3. Vaikų ligos. Vaikų chirurgija.

1. Psichiatrijos ir klinikinės psichologijos 
modulis

2. Vaikų ligų modulis

44. Vaikų ligos 1. Vaikų ligos, vaikų chirurgija
2. Vaikų infekcinės ligos

1. Vaikų ligų modulis

45. Dietologija 1. Gastroenterologija ir abdominalinė chirurgija
2. Visuomenės sveikata 
3. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai

1. Visuomenės sveikatos modulis II 
2. Profesinė kompetencija
3. Medžiagų įsisavinimas

46. Fizinė medicina ir reabilitacija 1. Fizioterapija ir reabilitacija 
2. Traumatologija, ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija
3. Neurologija ir neurochirurgija
4. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių chirurgija

1. Bendrieji sveikatos pagrindai
2. Atraminio judamojo aparato patologijos 

modulis
3. Nervų sistemos ligų modulis
4. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis

47. Oftalmologija 1. Akių ligos 
2. Bendroji chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Akių, ausų-nosies-gerklės ir veido ir 
žandikaulių ligų pagrindai 

2. Profesinė kompetencija
3. Anatomija

48. Otorinolaringologija 1. Ausų, nosies ir gerklės ligos 
2. Bendroji chirurgija 
3. Taikomoji anatomija

1. Akių, ausų-nosies-gerklės ir veido ir 
žandikaulių ligų pagrindai

2. Profesinė kompetencija
3. Anatomija

49. Sporto medicina 1. Fizinė ir reabilitacijos medicina
2. Traumatologija .ortopedija ir plastinė 

rekonstrukcinė chirurgija
3. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija
4. Žmogaus fiziologija 

1. Bendrųjų sveikatos pagrindų modulis:
2. Atraminio judamojo aparato patologijos 

modulis
3. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis
4. Ikiklinikinių studijų pagrindai 

50. Šeimos medicina 1. Vidaus ligų diferencinė diagnostika, 
hematologija ir šeimos medicina 

2. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos 
pagrindai.

3. Profesinio bendravimo psichosomatika
4. Bendroji pediatrija ir neonatologija

1. Geriatrijos ir šeimos medicinos modulis
2. Profesinė kompetencija
3. Odos, veneros ir infekcinių ligų modulis
4. Vaikų ligų modulis

51. Skubioji medicina 1. Vidaus ligų propedeutika ir slaugos pagrindai
2. Anesteziologija ir reanimatologija
3. Vidaus ligų diagnostika, hematologija ir 

šeimos medicina
4. Kritinių būklių medicina, transfuziologija ir 

toksikologija
5. Kardiologija, širdies ir kraujagyslių 

chirurgija

1. Intensyviosios ir urgentinės medicinos 
modulis

2. Ikiklinikinių studijų pagrindai
3. Profesinė kompetencija
4. Širdies ir kraujagyslių ligų modulis

Metinė studijų kaina:
Medicinos krypties – 18043,00 Lt;
Odontologijos krypties – 20005,00 Lt.

Priėmimo komisijos adresas ir telefonai:
Vilniaus universiteto Doktorantūros ir rezidentūros skyrius, Centriniai rūmai, 352 kab., Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, tel. 
(8 5) 268 7094, (8 5) 268 7095
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014-5-14

STUDIJŲ SUTARTIS Nr. ________________

BENDROJI DALIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studijų sutartis (toliau – Sutartis) yra sudaryta tarp Vilniaus 
universiteto (toliau – Universitetas) ir asmens, kurio duo-
menys nurodyti Sutarties Specialiosios dalies 1.2 punkte 
(toliau – Studijuojantysis) (abu kartu toliau vadinami Ša-
limis, kiekvienas atskirai – Šalimi). Sutartis nustato Šalių 
tarpusavio įsipareigojimus, jų vykdymo sąlygas ir tvarką, 
mokėjimo už studijas principus.

2. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:
2.1. Studijuojantysis – tai asmuo, sudarantis su Universitetu 

šią Sutartį, nepriklausomai nuo studijavimo statuso, nu-
rodyto Sutarties Specialiojoje dalyje;

2.2. Studentas – tai asmuo, studijuojantis Universitete pagal 
studijų programą (-as) ir siekiantis įgyti atitinkamos stu-
dijų krypties išsilavinimą (-us);

2.3. Klausytojas – tai asmuo, studijuojantis Universitete 
atskirus formaliųjų studijų programų dalykus (modulius) 
arba mokymosi visą gyvenimą galimybes užtikrinančią 
laipsnio nesuteikiančią studijų programą, neįgyjantis ati-
tinkamos studijų krypties išsilavinimo.

3. Sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, Priėmimo 
į Vilniaus universiteto studijų programas taisyklėmis (to-
liau – Priėmimo taisyklės) ir kitais teisės aktais. 

4. Sutartis sudaroma pasirašant ją įprasta rašytine arba elek-
tronine forma, akceptuojant Universiteto informacinėje 
sistemoje pateiktas sąlygas Priėmimo taisyklėse nustatyta 
tvarka. Šalių susitarimu Sutarties elektroninė forma prilygi-
nama rašytinei formai.

5. Jeigu Sutartis sudaroma su Klausytoju, Šalių susitarimu jų 
santykiams netaikomi šie Sutarties punktai: 7, 10, 28, 29, 
32, 35–39.

II. UNIVERSITETO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. Priimti Studijuojantįjį į Universitetą studijuoti Sutarties 
Specialiojoje dalyje nurodytą studijų programą arba ats-
kirus studijų dalykus (modulius), laikyti dalykų (modulių) 
egzaminus (įskaitas).

7. Sudaryti Studentui sąlygas įgyti atitinkamos krypties išsila-
vinimą pagal Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą studijų 
programą, atitinkančią studijuojamos krypties turinį, pobūdį 
ir praktinio taikymo galimybes.

8. Užtikrinti dėstymo pagal patvirtintą studijų programą ar 
studijuojant atskirus studijų dalykus (modulius) kokybę.

9. Studijuojančiajam visiškai įvykdžius studijų programą:
9.1. suteikti Studentui kvalifikacinį laipsnį ir (arba) profesi-

nę kvalifikaciją;
9.2. išduoti Studentui suteiktą kvalifikacinį laipsnį ir (arba) 

profesinę kvalifikaciją patvirtinantį Universiteto bai-
gimo diplomą ir diplomo priedėlį, liudijantį studijuotų 
dalykų žinių įvertinimą;

9.3. išduoti Klausytojui jo pageidavimu pažymą arba pažy-
mėjimą, liudijantį Klausytojo įgytas kompetencijas.

10. Mokėti Studentui stipendijas Universiteto stipendijų nuos-
tatų nustatytais atvejais ir tvarka.

11. Studijuojančiojo, nebaigusio vykdyti studijų programos, 
pageidavimu išduoti valstybine kalba parengtą akademinę 
pažymą apie studijuotų dalykų (modulių) žinių įvertinimą.

12. Užtikrinti, kad priimti Universiteto teisės aktai būtų viešai 
skelbiami Universiteto tinklapyje adresu www.vu.lt.

13. Suteikti Studijuojančiajam Universiteto elektroninio pašto 
dėžutę ir autorizuotą prieigą prie Vilniaus universiteto stu-
dijų informacinės sistemos (toliau – VUSIS), kurioje būtų 
galima peržiūrėti, keisti ir papildyti Studijuojančiojo asme-
ninę bei su studijų procesu susijusią informaciją ir esant 
galimybei pateikti elektroninius prašymus, susijusius su 
Studijuojančiojo studijomis. Pasikeitus Universitete studi-
jų administravimui naudojamai informacinei sistemai, šios 
Sutarties nuostatos, susijusios su VUSIS, visa apimtimi tai-
komos naujai informacinei sistemai.

14. Tvarkyti Studijuojančiojo asmens duomenis pagal Lietu-
vos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įsta-
tymo reikalavimus.

15. Informuoti Studijuojantįjį apie jo finansinius įsipareigoji-
mus Universitetui, studijų kainos indeksavimą ir (ar) daly-
ko kartojimo įmokos dydį.

16. Suteikti reikiamą informaciją ne Lietuvos Respublikos pi-
lietybę turinčiam Studijuojančiajam ir pagal kompetencijas 
tarpininkauti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais 
atvejais dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje gavimo ir jo 
keitimo ar daugkartinio vizos D gavimo.

III. STUDIJUOJANČIOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

17. Savarankiškai susipažinti su Universiteto tinklalapyje pa-
skelbtais teisės aktais, reglamentuojančiais studijų proceso 
organizavimą, ir sekti šių teisės aktų pasikeitimus.

18. Vykdyti studijų programos reikalavimus, dalyvauti Univer-
siteto organizuojamose Studijuojančiųjų apklausose, kurio-
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mis renkama informacija apie Studijuojančiojo studijuoja-
mos programos ar atskirų dalykų (modulių) įgyvendinimo 
ir studijų proceso organizavimo kokybę.

19. Laikytis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, 
Universiteto statuto, Studijų nuostatų, Akademinės etikos 
kodekso, kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

20. Laiku ir tinkamai, vadovaujantis Įmokų už studijas Vil-
niaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo 
tvarka, vykdyti finansinius įsipareigojimus Universitetui 
ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pirmojo 
studijų semestro pradžios elektroniniu būdu užsiregistruo-
ti studijoms Universitete.

21. Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pirmojo stu-
dijų semestro pradžios elektroniniu būdu užsiregistruoti 
Universiteto e. tapatybių valdymo sistemoje dėl prieigos 
prie VUSIS ir Universiteto suteiktos elektroninio pašto 
dėžutės. Šalys susitaria, kad Studijuojančiojo registracija 
Universiteto e. tapatybių valdymo sistemoje prilyginama 
Studijuojančiojo užsiregistravimui studijoms Universitete. 

22. Reguliariai tikrinti ir naudotis Universiteto Studijuojan-
čiajam suteikta elektroninio pašto dėžute ir prieiga prie 
VUSIS laikantis Universiteto nustatytų taisyklių. Studi-
juojantysis, nevykdantis šio įsipareigojimo, negali reikšti 
pretenzijų, kad negavo pranešimų ir kad Universitetas dėl 
to pažeidė Sutartį.

23. Suteikti Universitetui visu autorių turtinių teisių galio-
jimo laikotarpiu neišimtinę licenciją viešai skelbti Stu-
dijuojančiojo tiesiogiai atliekant pareigas, pagal studijų 
procesą Universitete reglamentuojančius teisės aktus, su-
kurtus mokslo kūrinius (ataskaitas, laboratorinius, kursi-
nius, mokslo tiriamuosius, baigiamuosius bakalauro ir (ar) 
magistro darbus) Universiteto viešos prieigos valdomose 
internetinėse duomenų bazėse bei, remiantis Universiteto 
nustatyta tvarka, Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių 
dokumentų informacinės sistemos talpyklose. 

24. Ne Lietuvos Respublikos pilietybę turintys Studijuojan-
tieji, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teisės aktų, privalo: 
24.1. rūpintis vizos D ir laikinojo leidimo gyventi Lie-

tuvoje gavimu ir (ar) keitimu (ne Europos Sąjungos 
piliečiai), Universitetui laiku pateikti reikiamus doku-
mentus;

24.2. ne vėliau nei per pirmą studijų semestrą pristatyti 
Studijų kokybės vertinimo centro išduotą dokumentą 
dėl užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos pripa-
žinimo.

25. Teikti Universitetui tik tikrovę atitinkančius, tapačius duo-
menis, teisingą informaciją bei dokumentus, būtinus šiai 
Sutarčiai sudaryti ir tinkamai ją vykdyti.

26. Pasikeitus gyvenamajai vietai ir (ar) kitai kontaktinei in-
formacijai, nedelsiant apie tai informuoti Universitetą.

27. Įvykdžius Sutarties studijų programą ar išklausius atskirus 

studijų dalykus (modulius), Universitete nustatyta tvarka 
visiškai atsiskaityti su Universitetu už studijas ar studijų 
dalykus, bendrabučius, bibliotekos fondus, Universiteto 
suteiktą įrangą ir kt. Studijuojančiajam neįvykdžius šiame 
punkte numatyto įsipareigojimo, Universitetas turi teisę 
sustabdyti Sutarties 9.2 ar 9.3 punktuose numatytų Uni-
versiteto įsipareigojimų vykdymą tol, kol Studijuojantysis 
neįvykdys šiame punkte numatytų įsipareigojimų. 

IV. MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS

28. Jei Studentas gavo valstybės finansavimą studijoms, stu-
dijų kaina apmokama valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Jei Studento studijos finansuojamos Europos Sąjungos (to-
liau – ES) struktūrinių fondų lėšomis, studijų kaina apmo-
kama tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Studijuojančiojo studijų kaina ir kitų įmokų už studijas 
dydis yra nurodytas Sutarties Specialiojoje dalyje bei mo-
kamas Sutarties Specialiojoje dalyje ir Įmokų už studijas 
Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo 
tvarkos nustatytais terminais ir tvarka. 

31. Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytų įmokų dydis yra 
susietas su oficialiu lito kursu euro atžvilgiu (1 EUR : 
3,4528 LTL). Jeigu oficialus lito kursas euro atžvilgiu Su-
tarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia taip, kad lito ver-
tė euro atžvilgiu sumažėja ar padidėja, proporcingai tiek, 
kiek pasikeitė oficialus lito kursas euro atžvilgiu, automa-
tiškai, be atskiro Studijuojančiojo ir Universiteto susitari-
mo pakeičiamas ir Sutartyje numatytų įmokų dydis taip, 
kad litais išreikšta įmokų suma atitiktų ekvivalentus eurais 
(Sutarties sudarymo dieną). Jeigu, pakeitus galiojančius 
Lietuvos Respublikos įstatymus, nacionalinė valiuta litas 
bus pakeistas euru, Studijuojantysis įmokas turi mokėti 
naująja valiuta, konvertuota iš litų į eurus pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 3 dalį neat-
šaukiamai nustatytą kursą, kuriuo litai bus perskaičiuoja-
mi į eurus.

32. Metinės studijų kainos dalį už pirmąjį studijų semestrą 
Studentas, įstojęs į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, 
privalo sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutar-
ties pasirašymo. 

33. Įmokos už studijas mokamos pervedant lėšas į Universi-
teto sąskaitas banke. Universiteto sąskaitų banke numeriai 
nurodyti Sutarties Specialiojoje dalyje. 

34. Vadovaujantis Universitete galiojančia Įmokų už studijas 
Vilniaus universitete mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo 
tvarka, gavus Studijuojančiojo prašymą, gali būti keičiami 
įmokų už studijas mokėjimo terminai ir dydis.

35. Studentas, studijuojantis valstybės nefinansuojamoje stu-
dijų vietoje ir pasirinkęs ištęstinę studijų formą, kiekvieną 
semestrą privalo mokėti įmoką, lygią vieno kredito kainos, 
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nurodytos Sutarties Specialiojoje dalyje, ir jo pasirinktų 
semestro studijuojamų dalykų kreditų skaičiaus sandaugai.

36. Studentas, studijuojantis valstybės finansuojamoje studijų 
vietoje, gali netekti valstybės finansavimo Lietuvos Res-
publikos teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybės finansavi-
mo netekęs Studentas už studijas turi mokėti jo priėmimo 
metais Priėmimo taisyklėse nustatytą studijų kainą, nuro-
dytą Sutarties Specialiojoje dalyje.

37. Studentas, nutraukęs valstybės finansuojamų studijų Su-
tartį, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nu-
statytais atvejais ir tvarka privalo grąžinti į valstybės biu-
džetą studijų kainai valstybės finansuotose studijų vietose 
apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį. 

38. Studentai, kurių studijos finansuojamos ES struktūrinių 
fondų lėšomis, nutraukę Sutartį, Universiteto nustatytais 
atvejais, tvarka ir dydžiu privalo grąžinti mokestį už studi-
jas Universitetui.

39. Atsilaisvinus valstybės biudžeto ar ES struktūrinių fondų 
lėšomis finansuojamai studijų vietai, į ją Universiteto nu-
statyta tvarka gali pretenduoti valstybės nefinansuojamoje 
studijų vietoje studijuojantis Studentas (išskyrus Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus atvejus, 
kai valstybės finansavimas studijoms neskiriamas ir studi-
jų kaina nekompensuojama).

40. Studijuojantysis už dalyko (modulio) kartojimą privalo 
sumokėti papildomą įmoką, kuri lygi vieno kredito kai-
nos, nurodytos Sutarties Specialiojoje dalyje, ir kartojamo 
dalyko (modulio) kreditų skaičiaus sandaugai. Nurodytą 
įmoką privaloma sumokėti ne vėliau kaip iki semestro, 
kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas (modulis), pir-
mojo mėnesio pabaigos.

41. Universitetas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos tei-
sės aktais pakeistą bazinės socialinės išmokos dydį, bazi-
nę mėnesinę algą arba bendrąjį Lietuvos vartojimo kainų 
indeksą ar Lietuvos Respublikos Statistikos departamen-
to skelbiamą jo ekvivalentą, gali vienašališkai indeksuoti 
įmokas už studijas ir kitas su studijomis susijusias įmokas, 
jas proporcingai perskaičiuodamas, vadovaudamasis Uni-
versiteto nustatyta tvarka ir apie tai paskelbdamas Univer-
siteto tinklalapyje likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) die-
nų iki numatomos pakeistų mokesčių įsigaliojimo dienos.

42. Pavėlavęs sumokėti įmoką už studijas ar jos dalį, įmoką už 
dalyko (modulio) kartojimą, už kiekvieną uždelstą dieną 
Studijuojantysis moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dy-
džio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

43. Sumokėtos įmokos Studijuojančiajam gali būti grąžina-
mos Įmokų už studijas Vilniaus universitete mokėjimo, 
grąžinimo ir išieškojimo tvarkoje nustatytais atvejais.

44. Mokėti bet kokias įmokas pagal šią Sutartį už Studijuo-
jantįjį gali ir tretieji asmenys, pateikdami mokėjimo pa-
vedimus, mokėjimo paskirtyje nurodydami Studijuojan-
čiojo, už kurį mokama, vardą ir pavardę (tai nepanaikina 
Studijuojančiojo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymą).

V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, PAKEITIMAS,  
NUTRAUKIMAS IR PASIBAIGIMAS

45. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi Šalys.
46. Studijuojančiajam keičiant studijų programą, studijų for-

mą, studijų finansavimo pobūdį ar kitais Universiteto nu-
matytais atvejais, Sutarties sąlygos gali būti keičiamos. 
Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai įforminami atskiru 
dokumentu Sutarties 4 punkte numatyta tvarka ir laikomi 
neatskiriama Sutarties dalimi.

47. Jei laiku neįvykdoma Sutarties 32 punkte numatyta prie-
volė (išskyrus tuos atvejus, kai 32 punkte numatytos įmo-
kos mokėjimo terminas buvo atidėtas 34 punkte numatyta 
tvarka), Sutartis laikoma pasibaigusia Šalių sutarimu nuo 
kitos dienos, einančios po numatytos prievolės įvykdymo 
pabaigos datos.

48. Sutartis pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius prisiimtus 
įsipareigojimus arba ją nutraukus.

49. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai arba Šalių susi-
tarimu.

50. Studijuojantysis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 
raštu įspėjęs Universitetą ne mažiau kaip prieš 10 (de-
šimt) kalendorinių dienų.

51. Universitetas turi teisę vienašališkai, raštu įspėjęs Studi-
juojantįjį ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų, nutraukti Sutartį šalindamas Studijuojantįjį iš Uni-
versiteto bet kuriuo iš šių atvejų.
51.1. Dėl esminio Sutarties pažeidimo. Mokesčio už 

studijas ar jo dalies, įmokos už dalyko (modulio) 
kartojimą mokėjimo vėlavimas daugiau nei 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų laikomas esminiu 
Sutarties pažeidimu.

51.2. Universiteto Studijų nuostatuose ir (ar) Akademi-
nės etikos kodekse, ir (ar) Mokslo, meno veiklos ir 
studijų reguliamine nustatytais atvejais ir Universi-
teto teisės aktuose nustatyta tvarka.

51.3. Jeigu Studijuojantysis per 14 kalendorinių dienų 
nuo pirmojo studijų semestro pradžios, nuo akade-
minių atostogų, nuo studijų sustabdymo arba nuo 
dalinių studijų kitoje mokslo ir studijų institucijoje 
pabaigos neužsiregistruoja studijoms Universitete.

51.4. Jeigu Studijuojantysis pateikė tikrovės neatitinkan-
čius ar klaidinančius duomenis, informaciją ar do-
kumentus, dėl ko ši Sutartis negalėjo būti sudaryta, 
vykdoma ar įvykdyta.

51.5. Jei Studijuojantysis, ne Lietuvos Respublikos pilie-
tis, be svarbios priežasties nevykdo visų arba dalies 
įsipareigojimų, numatytų Sutarties 24 punkte.

52. Sutarties pasikeitimas ar nutraukimas neatleidžia Studi-
juojančiojo nuo Sutarties pagrindu kylančių finansinių 
ir kitokių įsipareigojimų Universitetui įvykdymo. Studi-
juojančiajam atsisakius vykdyti finansinius įsipareigoji-
mus, Universitetas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės 
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aktų nustatyta tvarka juos išieškoti kartu su šios Sutarties  
42 punkte numatyto dydžio delspinigiais.

VI. BAIGIAMOJI DALIS

53. Visi Sutartyje numatyti arba su Sutarties vykdymu ar rei-
kalavimų, kylančių iš Sutarties, gynimu civilinio proce-
so tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški, siunčiami 
elektroniniu arba registruotu paštu Sutartyje nurodytais 
Šalių adresais, išskyrus šioje Sutartyje nustatytas išimtis. 
Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pra-
nešimo siuntimo būdą. Jei pranešimas siunčiamas elek-
troniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, 
kai pranešimas buvo išsiųstas, jei buvo siųstas darbo va-
landomis; jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, 
laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 5 (penkioms) darbo 
dienoms nuo išsiuntimo.

54. Visą studijų Universitete laikotarpį su studijų procesu su-
sijusi informacija Studijuojančiajam bus siunčiama tik į 
Universiteto Studijuojančiajam suteiktą el. pašto dėžutę 
arba į autorizuotą Studijuojančiojo paskyrą VUSIS ir tai 
bus laikoma tinkamu Studijuojančiojo informavimu. 

55. Visi dėl Sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildy-
mo ar kiti iškilę ginčai sprendžiami Šalių derybų būdu. 
Kai Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybomis per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lie-
tuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinį 
teismingumą nustatant pagal Universiteto registruotos 
buveinės vietą.

56. Universitetas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymu kaip asmens duomenų valdytojas. Universitetas 
tvarko Studijuojančiojo asmens duomenis studijų proceso 
administravimo tikslu.

57. Universitetas tvarko šiuos Studijuojančiojo asmens duo-
menis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, as-
mens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (nepri-
valomai), lytis, gyvenamoji vieta (adresas), telefono nu-
meris, el. pašto adresas, pilietybė, šeiminė padėtis, darbo 
stažas, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų 
asmenų grupei), darbingumo lygis procentais (neprivalo-
ma), karinė tarnyba, išsilavinimo duomenys (baigtos mo-
kyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis), 
duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, 
fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, Studijuo-
jančiojo rūšis, finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir 

metai, studento pažymėjimo numeris, išklausyti dalykai, 
atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai), 
kiti diplomų duomenys, Studijuojančiam suteikti identifi-
kaciniai numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmo-
kos ir (ar) išmokos, jų dydis ir datos, Studijuojančiajam 
išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo / iš-
davimo data.

58. Studijuojantysis, pasirašydamas šią Sutartį, sutinka, kad 
Universitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, tvarkytų 
Sutarties 57 punkte nurodytus Studijuojančiojo asmens 
duomenis Sutarties 56 punkte nurodytu tikslu.

59. Studijuojantysis, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, 
kad yra informuotas apie jo, kaip duomenų subjekto, tei-
ses:
59.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie 

yra tvarkomi;
59.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duome-

nis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo as-
mens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys 
tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstaty-
mų nuostatų.

60. Studijuojantysis sutinka, kad Universitetas kreiptųsi į 
trečiuosius asmenis (įskaitant, bet neapsiribojant, VĮ Re-
gistrų centrą, Lietuvos komercinius bankus ir skolų išieš-
kojimo bendroves) dėl informacijos apie Studijuojantįjį 
gavimo ir patikrinimo.

61. Tais atvejais, kai Sutartis nereguliuoja su Studijuojan-
čiojo studijomis Universitete susijusių klausimų, taikomi 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, Uni-
versiteto statutas, Studijų nuostatai ir kiti norminiai bei 
Universiteto teisės aktai.

62. Sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodą juridinę galią turin-
čiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

VII. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

Vilniaus universiteto 
atstovas

Studijuojantysis
Studijuojantysis, pasirašydamas Sutarties 
Bendrąją dalį, patvirtina, kad jam 
priklausantį Bendrosios ir Specialiosios 
dalies egzempliorių gavo, su Sutarties 
sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų 
laikytis.

__________________
pareigos, vardas, 
pavardė, parašas

________________________________
vardas, pavardė, parašas
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Tipinė specialiosios dalies forma 
Studento statusu

STUDIJŲ SUTARTIS Nr. _________
SPECIALIOJI DALIS 

201_ m. ________ d.

1. Sutarties 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. LT37 7300 0100 9431 8310 („Swedbank“, AB) arba
LT08 7044 0600 0110 1389 (AB SEB bankas)

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 [jei jau suteiktas Universiteto: vardas.pavarde@
padalinys.stud.vu.lt; priešingu atveju elektroninis@pastas.lt]

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

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

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

2. Sutarties dalykas**
2.1. Asmens studijavimo statusas Studentas
2.2. Studijų programos pavadinimas Pavyzdinės studijų programos pavadinimas
2.3. Studijų programos apimtis kreditais XXX (ECTS kr.)
2.4. Studijų programos valstybinis kodas XXXXXXX
2.5. Studijų programos pagrindinė kryptis Pvz., I100 (įrašyti papildomai žodžiais Informatikos kryptis)
2.6. Studijų forma, tvarkaraštis NL arba I, D arba S, arba V
2.7. Studijų pakopa (jei taikoma) Pirma / Antra / Trečia / Vientisosios
2.8. Studijų srautas, kursas, semestras (jei taikoma) Pvz., 2011 m. m. , I kursas, 1 semestras
2.9. Dėstymo kalba Iš studijų programos registro, pvz., lietuvių
2.10. Studijų programos kaina Xyz, xxx LTL
2.11. Metinė studijų kaina (žr. 2.15 p. numatytą išlygą) Xxxx (suma žodžiais) LTL

[VF finansuojamų studijų atveju šalia kainos įrašyti, pvz., „Studijų kaina apmo-
kama valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis“ ar kt.]

2.12. Vieno kredito kaina Xxx, xx LTL
2.13. Mokėtinas metinis mokestis už studijas (rodoma, jei VF 
finansavimas atsinešamas iš kitos aukštosios mokyklos ir yra 
kainų skirtumas su galima priemoka)

VU patvirtinta (arba norminė) kaina ir kitos aukštosios mokyklos VF kainos 
skirtumas 

2.14. Pabaigus studijas suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir 
profesinė kvalifikacija (jei ji numatyta)

[Studijų krypties kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija, jeigu ji 
numatyta]

** Sutarties dalykas gali būti keli lentelių blokai. Pvz., jei studijuojama keliose programose.

2.15.  Tuo atveju, jeigu Studentas studijuoja vientisųjų studijų programoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje, 2.11 punkte nurodyta 
metinė studijų kaina yra pirmosios vientisųjų studijų dalies studijų kaina, o antrosios vientisųjų studijų dalies studijų kaina yra lygi 
priėmimo metų norminei antrosios pakopos studijų kainai, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

2.16.  Universitetui Sutarties Bendrosios dalies 41 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka indeksavus įmokų dydžius, atitinkamai keičiasi 
Sutarties Specialiojoje dalyje nurodyta Studijų programos kaina (2.10 punktas), metinė studijų kaina (2.11 punktas), vieno kredito kaina 
(2.12 punktas) ir mokėtinas metinis mokestis už studijas (2.13 punktas).

2.17.  Sutarties Specialiosios dalies 2.10, 2.11, 2.12 ir 2.13 punktuose nurodytų įmokų dydis yra susietas su oficialiu lito kursu euro atžvilgiu  
(1 EUR : 3,4528 LTL). Jeigu oficialus lito kursas euro atžvilgiu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia taip, kad lito vertė euro atžvil-
giu sumažėja ar padidėja, proporcingai tiek, kiek pasikeitė oficialus lito kursas euro atžvilgiu, automatiškai, be atskiro Studijuojančiojo 
ir Universiteto susitarimo pakeičiamas ir Sutarties Specialiojoje dalyje numatytų įmokų dydis taip, kad litais išreikšta įmokų suma 
atitiktų ekvivalentus eurais (Sutarties sudarymo dieną). Jeigu, pakeitus galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, nacionalinė valiu-
ta litas bus pakeistas euru, Studijuojantysis įmokas turi mokėti naująja valiuta, konvertuota iš litų į eurus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 140 straipsnio 3 dalį neatšaukiamai nustatytą kursą, kuriuo litai bus perskaičiuojami į eurus.

3. Sutarties Šalių parašai
3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis

Studijuojantysis, pasirašydamas Sutarties Specialiąją dalį, patvirtina, kad jam pri-
klausantį Bendrosios ir Specialiosios dalies egzempliorių gavo, su Sutarties sąlygo-
mis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.

________________________________________
pareigos, vardas, pavardė, parašas

______________________________________________________
vardas, pavardė, parašas
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Tipinė specialiosios dalies forma 
Klausytojo statusu

STUDIJŲ SUTARTIS Nr. _________
SPECIALIOJI DALIS 

201_ m. ________ d.

1. Sutarties 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. LT37 7300 0100 9431 8310 („Swedbank“, AB) arba
LT08 7044 0600 0110 1389 (AB SEB bankas)

1.2.1. Vardas (-ai), pavardė
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 duomenys. Jei ne LR pilietis – pildomas papildomas 
lapas užsienio piliečiams)
1.2.6. El. pašto adresas [elektroninis@pastas.lt]

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

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

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

2. Sutarties dalykas

2.1. Asmens studijavimo statusas Klausytojas
2.2. Studijų pradžia: [Data]
2.3. Studijų pabaiga*: [Data]

2.4. Eil. nr. 2.4.1. Dalyko 
(modulio) pava-

dinimas

2.4.2. Stu-
dijų forma, 
tvarkaraštis

2.4.3. Stu-
dijų rūšis

2.4.4. Atsiskai-
tymo forma

2.4.5. Kreditų 
skaičius

2.4.6. 
Įmokos 
dydis

2.4.7. Pastabos

1 SP1, pvz., 1 NL, D Egzaminas 5 X,- Mokėjimo data
2 SP2, pvz., 2 NL, D Įskaita 8 Y,- Mokėjimo data
...

Iš viso: 5+8+... x+y,- Lt

* Tuo atveju, jeigu Studijuojančiajam studijuojant visą studijų programą Klausytojo statusu suteikiamos akademinės atostogos arba leidžiama 
sustabdyti studijas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka, 2.3 punkte numatytas studijų pabaigos terminas automatiškai pratęsiamas numa-
tyta akademinių atostogų arba studijų sustabdymo trukme.

2.5.  Universitetui Sutarties Bendrosios dalies 41 punkte nustatytomis sąlygomis ir tvarka indeksavus įmokų dydžius, atitinkamai keičiasi Su-
tarties Specialiosios dalies 2.4.6 punkte nurodytos įmokos dydis. 

2.6.  Sutarties Specialiosios dalies 2.4.6 punkte nurodytos įmokos dydis yra susietas su oficialiu lito kursu euro atžvilgiu (1 EUR : 3,4528 LTL). 
Jeigu oficialus lito kursas euro atžvilgiu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia taip, kad lito vertė euro atžvilgiu sumažėja ar padidėja, 
proporcingai tiek, kiek pasikeitė oficialus lito kursas euro atžvilgiu, automatiškai, be atskiro Studijuojančiojo ir Universiteto susitarimo 
pakeičiamas ir Sutarties Specialiojoje dalyje numatytos įmokos dydis taip, kad litais išreikšta įmokų suma atitiktų ekvivalentus eurais 
(Sutarties sudarymo dieną). Jeigu, pakeitus galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, nacionalinė valiuta litas bus pakeistas euru, Stu-
dijuojantysis įmokas turi mokėti naująja valiuta, konvertuota iš litų į eurus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 3 
dalį neatšaukiamai nustatytą kursą, kuriuo litai bus perskaičiuojami į eurus.

3. Sutarties Šalių parašai

3.1. Vilniaus universiteto atstovas 3.2. Studijuojantysis 

Studijuojantysis, pasirašydamas Sutarties Specialiąją dalį, patvirtina, kad jam 
priklausantį Bendrosios ir Specialiosios dalies egzempliorių gavo, su Sutarties 
sąlygomis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.

__________________________________________
pareigos, vardas, pavardė, parašas

_______________________________________________________________
vardas, pavardė, parašas
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Tipinė susitarimo forma 
keičiant Sutarties sąlygas

SUSITARIMAS Nr. ____ DĖL (data) STUDIJŲ SUTARTIES Nr. ____ 
Specialiosios dalies papildymo (pakeitimo) ____(data)____

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. LT37 7300 0100 9431 8310 („Swedbank“, AB) arba
LT08 7044 0600 0110 1389 (AB SEB bankas)

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, o visi kiti gali atstovauti pagal 
rektoriaus įgaliojimą, nurodyti įgaliojimo datą ir Nr.)]

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

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

2.Susitarimo dalykas

Vadovaudamosi tarp Šalių [data] sudarytos studijų sutarties Nr. _________ (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 46 punktu, Šalys susitaria pa-
keisti Sutarties Specialiosios dalies _____ punktą (-us) ir išdėstyti jį (juos) taip:

[Susitarimo turinys dėl Sutarties dalyko keitimo remiantis prieš tai sudarytos Sutarties punktais.]

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.

___________________________________________
pareigos, vardas, pavardė, parašas

_____________________________________________
vardas, pavardė, parašas
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Tipinė susitarimo dėl gretutinių studijų forma

SUSITARIMAS DĖL GRETUTINIŲ STUDIJŲ 
201_ m. ________ 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. LT37 7300 0100 9431 8310 („Swedbank“, AB) arba  
LT08 7044 0600 0110 1389 (AB SEB bankas)

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) 
1.2.6. El. pašto adresas 

1.1.8. Atstovas [pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas] 1.2.7. Atstovas (jei atstovaujamas) [vardas, pavardė, pagrindas] 
* Susitarimas dėl gretutinių studijų gali būti sudaromas tik tuo atveju, kai Studijuojantysis studijuoja Studento statusu, todėl toliau Susitarime 
Studijuojantysis gali būti vadinamas Studentu;
** gimimo data nurodoma tik tuo atveju, jeigu Studijuojantysis yra ne Lietuvos Respublikos pilietis.

2. Susitarimo dalykas
2.1. Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) yra neatskiriama Studijų sutarties (toliau – Sutartis) dalis bei apibrėžia Studento ir Vilniaus uni-

versiteto (toliau – Universitetas) (abu kartu toliau vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai – Šalimi) įsipareigojimus, jų vykdymo sąlygas 
ir tvarką, Sutarties nutraukimo sąlygas Studentui studijuojant žemiau nurodytą gretutinių studijų programą (toliau – Gretutinių studijų 
programa):

2.1.1. Asmens studijavimo statusas Studentas
2.1.2. Studijų programos pavadinimas Pavyzdinės studijų programos pavadinimas
2.1.3. Studijų programos apimtis kreditais 60
2.1.5. Studijų programos kryptis Pvz., I100 (įrašyti papildomai žodžiais Informatikos kryptis)
2.1.6. Studijų srautas, kursas, semestras (jei taikoma) Pvz., 2011 m. m., I kursas, 1 semestras
2.1.7. Dėstymo kalba Iš studijų programos registro, pvz., lietuvių

2.2.  Universitetas įsipareigoja:
2.2.1.  priimti Studentą studijuoti Gretutinių studijų programą;
2.2.2. užtikrinti dėstymo pagal Gretutinių studijų programą kokybę;
2.2.3. sudaryti galimybę Studentui Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti studijuoti kitą gretutinių studijų programą, jei 

Susitarimo 2.1 punkte nurodytos Gretutinių studijų programos studijavimas po šio Susitarimo pasirašymo taptų negalimas dėl nuo 
Studento nepriklausančių priežasčių;

2.2.4. Studentui, visiškai įvykdžiusiam Gretutinių studijų programą, suteikti gretutinių studijų baigimą patvirtinantį laipsnį bei įrašyti jį į 
Universiteto baigimo diplomą ir diplomo priedėlį, liudijantį studijuotų dalykų žinių vertinimą;

2.2.5. Studento, nebaigusio vykdyti Gretutinių studijų programos, pageidavimu išduoti valstybine kalba parengtą pažymą apie Gretutinių 
studijų programoje studijuotų dalykų (modulių) žinių įvertinimą;

2.2.6.  informuoti Studentą apie jo su Gretutinių studijų programa susijusius finansinius įsipareigojimus Universitetui, gretutinių studijų 
kainos indeksavimą ir (ar) dalyko (modulio) kartojimo įmokos dydį.

2.3. Studentas įsipareigoja vykdyti pasirinktos Gretutinių studijų programos reikalavimus bei laikytis kitų Sutarties ir Universiteto teisės aktų 
reikalavimų.

2.4. Mokėjimui už gretutines studijas taikomos Sutarties IV dalies nuostatos.
2.5. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys.
2.6. Susitarimas keičiamas tik Sutarties 46 punkte numatyta tvarka.
2.7. Susitarimas pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius prisiimtus įsipareigojimus arba jį nutraukus.
2.8. Susitarimas pasibaigia visais atvejais, kada pasibaigia Sutartis.
2.9. Studentas turi teisę vienašališkai nutraukti Susitarimą raštu įspėjęs Universitetą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Tuo 

atveju, kai nutraukiamas tik Susitarimas, o Sutartis lieka galioti, Studentas privalo: 
2.9.1. iki Sutarties pabaigos likviduoti Gretutinių studijų programoje turėtas akademines skolas;
2.9.3. Studijų nuostatų ir kitų Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti studijuoti Gretutinėje studijų programoje nepanaudotus 

kreditus kitų pagrindinės studijų programos, bendrojo universitetinio lavinimo ar pasirenkamųjų dalykų.
2.10. Po Susitarimo pasibaigimo likus galioti Sutarčiai, Studentas praranda galimybę rinktis kitą gretutinę studijų programą bei įgyti 

gretutinių studijų programos baigimą patvirtinantį laipsnį.
2.11. 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.

___________________________________________
pareigos, vardas, pavardė, parašas

_____________________________________________
vardas, pavardė, parašas
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Tipinė susitarimo dėl ne studijų programos dalyko studijų forma

SUSITARIMAS DĖL NE STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKO STUDIJŲ 
201_ m. ________ 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. LT37 7300 0100 9431 8310 („Swedbank“, AB) arba
LT08 7044 0600 0110 1389 (AB SEB bankas)

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 rekto-
rius – veikia pagal VU statutą; visi kiti gali atstovauti pagal rektoriaus įgalioji-
mą, 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 Studento 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 

dalyko 
pavadinimas

2.3.2. Valandų 
skaičius

2.3.3. Kreditų 
skaičius

2.3.4. Galutinio studijų 
pasiekimų vertinimo forma

2.3.5. Studijuojančiojo 
įmoka už Studijų dalyką 

2.3.6. Studijų 
dalyko 

semestro kaina

2.4.  Šis susitarimas (toliau – Susitarimas) yra neatskiriama Studijų sutarties (toliau – Sutartis) dalis bei apibrėžia Studijuojančiojo ir Vilniaus 
universiteto (toliau – Universitetas) (abu kartu toliau vadinami Šalimis, kiekvienas atskirai – Šalimi) įsipareigojimus, 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 Stu-

dijų dalyką ir studijuoto Studijų dalyko pasiekimų įvertinimą į Universiteto diplomo priedėlį arba Studijuojančiojo prašymu išduoti 
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 2.3.5 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 pa-

siekimų įvertinimą arba jeigu Studijuojantysis be svarbios priežasties neatvyksta į Studijų dalyko galutinį studijų pasiekimų verti-
nimą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinio Studijų dalyko pasiekimų vertinimo sumokėti skirtumą tarp visos šio Susitarimo  
2.3.6 punkte numatytos Studijų dalyko semestro kainos ir 2.3.5 punkte nurodytos Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką. 

2.7. Studijų dalykas negali būti įskaitomas už kitą Studijuojančiojo studijuojamoje studijų programoje numatytą studijų dalyką.
2.8. Mokėjimui už Studijų dalyką mutatis mutandis taikomos Sutarties IV dalies 31, 33, 41, 42 bei 44 punktų nuostatos.
2.9. Susitarimo 2.3.5 ir 2.3.6 punktuose nurodytų įmokų dydis yra susietas su oficialiu lito kursu euro atžvilgiu (1 EUR : 3,4528 LTL). Jei-

gu oficialus lito kursas euro atžvilgiu Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia taip, kad lito vertė euro atžvilgiu sumažėja ar padidėja, 
proporcingai tiek, kiek pasikeitė oficialus lito kursas euro atžvilgiu, automatiškai, be atskiro Studijuojančiojo ir Universiteto susitarimo 
pakeičiamas ir Susitarime numatytų įmokų dydis taip, kad litais išreikšta įmokų suma atitiktų ekvivalentus eurais (Susitarimo sudarymo 
dieną). Jeigu, pakeitus galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, nacionalinė valiuta litas bus pakeistas euru, Studijuojantysis įmokas 
turi mokėti naująja valiuta, konvertuota iš litų į eurus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 3 dalį neatšaukiamai 
nustatytą kursą, kuriuo litai bus perskaičiuojami į eurus.

2.10. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys.
2.11. Susitarimas keičiamas tik Sutarties 46 punkte numatyta tvarka.
2.12. Susitarimas pasibaigia Šalims visiškai įvykdžius Susitarime numatytus įsipareigojimus arba jį nutraukus Sutartyje numatyta tvarka. 

Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką mokėjimo vėlavimas daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas laikomas esminiu Susitarimo pa-
žeidimu, suteikiančiu teisę Universitetui vienašališkai nutraukti šį Susitarimą Sutartyje numatyta tvarka.

2.13. 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 2.3.6 punkte numatytos Studijų dalyko semestro kainos ir 2.3.5 punkte 
nurodytos Studijuojančiojo įmokos už Studijų dalyką. 
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2.14. Susitarimas pasibaigia visais atvejais, kada pasibaigia Sutartis. Susitarimas pasibaigia ir tuo atveju, jeigu Studijuojančiajam suteikiamos 
akademinės atostogos arba leidžiama sustabdyti studijas Universiteto teisės aktų nustatyta tvarka

2.15. 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.

___________________________________________
pareigos, vardas, pavardė, parašas

_____________________________________________
vardas, pavardė, parašas

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014-5-8

VILNIAUS UNIVERSITETO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO, 
NAUDOJIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Vilniaus uni-
versiteto (toliau – VU arba Universitetas) patikėjimo teise 
valdomų gyvenamųjų patalpų (toliau – Butai ir (ar) kamba-
riai), tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo, naudojimo 
ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyve-
namųjų patalpų, tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo, 
naudojimo ir apskaitos tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto sta-
tutu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 878 
„Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų naudojimo ir apskaitos 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus universiteto Senato, 
Senato komisijos nutarimais.

3. Šis Aprašas netaikomas gyvenamosioms patalpoms, esan-
čioms bendrabučiuose, kuriuose, vadovaujantis Senato ko-
misijos nutarimais, patvirtintos fiksuotos kainos ir teikia-
mos apgyvendinimo paslaugos.

4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Gyvenamosios patalpos:

4.1.1. Butas – gyvenamoji patalpa, kur vienas ar keli 
gyvenamieji kambariai ir kitos patalpos atitvarų 
konstrukcijomis atskirtos nuo bendrojo naudoji-
mo patalpų ar negyvenamųjų patalpų. 

4.1.2. Kambarys – gyvenamoji patalpa bendrabučiuo-
se su bendro naudojimo patalpomis (bendra vir-
tuvė, dušai, koridorius ir kita).

4.1.3. Tarnybinės gyvenamosios patalpos – gyvena-
mosios patalpos, skirtos apgyvendinti visų ka-
tegorijų Universiteto darbuotojus, atsižvelgiant 
į jų darbo pobūdį.

II. GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SKYRIMO,  
NAUDOJIMO TVARKA

5. Esant laisvoms gyvenamosioms patalpoms, jose gali būti 
apgyvendinami Universiteto darbuotojai ir jų šeimos nariai 
darbo Universitete laikotarpiu, raštu sudarant terminuotą 
gyvenamosios patalpos nuomos sutartį ne ilgesniam kaip  
5 metų laikotarpiui.

6. Gyvenamosios patalpos gali būti suteikiamos asmenims, 
atvykstantiems dirbti ar dalyvauti mokslinio tyrimo progra-
mose, projektuose pagal tarpuniversitetines sutartis. Šiems 
asmenims prašymus suteikti gyvenamąją patalpą VU Ben-
drųjų reikalų direkcijai teikia priimantys padaliniai, nuro-
dydami asmenį, jo mokslinį laipsnį, vizito tikslą, laikotarpį, 
mokėtoją, atsiskaitymo formą, lėšų rūšį ir atsakingą kontak-
tinį asmenį (priimančio padalinio darbuotoją). Sprendimas 
suteikti gyvenamąją patalpą priimamas šio Aprašo nustatyta 
tvarka.

7. Sprendimas suteikti gyvenamąsias patalpas priimamas rek-
toriaus įsakymu, Gyvenamųjų patalpų skyrimo komisijos 
(toliau – Komisijos) teikimu. Komisija sudaroma ir jos su-
dėtis atnaujinama rektoriaus įsakymu. 

8. Komisijai pateikiami šie dokumentai: 
8.1. darbuotojo prašymas suteikti gyvenamąsias patalpas;
8.2. padalinio vadovo, kuriame dirba (atvyksta dirbti) dar-

buotojas, motyvacija, nurodant konkretaus darbuotojo 
darbo pobūdį;

8.3. laikinai atvykusio iš kito miesto (valstybės) pagal tarp-
universitetines sutartis ar Universiteto kvietimu dar-
buotojo terminuota darbo sutartis;
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8.4. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 
išrašai, kuriuose nurodyta, ar darbuotojas ir jo šeimos 
nariai neturi ar neturėjo nuosavybės teise priklausančio 
buto, namo ar jo dalies Vilniaus mieste per pastaruosius 
5 metus.

9. Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės ak-
tais, šiuo Aprašu, VU Bendrųjų reikalų direkcijos teikimu, 
nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia siūlymus rektoriui:
9.1. dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo;
9.2. dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sudarymo;
9.3. dėl gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo, 

papildymo, nutraukimo;
9.4. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų Lietuvos Respu-

blikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Įsakyme dėl gyvenamosios vietos skyrimo turi būti nuro-

dytas gyvenamosios patalpos suteikimo pagrindas, termi-
nas, adresas, bendras naudingas plotas, kambarių skaičius 
ir kt. Remiantis įsakymu, raštu sudaroma terminuota Tar-
nybinės ar kitos gyvenamosios patalpos nuomos sutartis 
vadovaujantis šio Aprašo 5, 6 punktais.

11. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje turi būti nurodo-
ma: nuomininkas, nuomininko šeimos nariai, išnuomoja-
mų patalpų adresas, kambarių ir kitokių patalpų skaičius, 
plotas, patalpose esanti inžinerinė (techninė) įranga, pri-
klausiniai ir bendrojo naudojimo patalpomis sąlygos, nuo-
mos mokesčio dydis ir šio mokesčio mokėjimo terminai, 
subnuomos draudimas, atsiskaitymų už komunalinius mo-
kesčius tvarka, nustatomos šalių teisės ir pareigos. 

12. Pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties ter-
minui, pasibaigus ar nutrūkus darbo santykiams Universi-
tete, buvę darbuotojai ir jų šeimos nariai privalo išsikelti 
iš gyvenamųjų patalpų per 30 kalendorinių dienų. Nuomi-
ninkai iškeldinami ir kitos gyvenamosios patalpos jiems 
nesuteikiamos.

13. Esant galimybei gali būti sudaroma gyvenamųjų patalpų 
nuomos sutartis naujam terminui.

III. TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
SKYRIMO, NAUDOJIMO TVARKA

14. Gyvenamosios patalpos prie tarnybinių gyvenamųjų patal-
pų priskiriamos ir išbraukiamos iš tarnybinių gyvenamųjų 
patalpų sąrašo Senato komisijos nutarimu. Prie tarnybinių 
gyvenamųjų patalpų gali būti priskirtos tik atlaisvintos 
(patuštintos) gyvenamosios patalpos.

15. Tarnybinės gyvenamosios patalpos suteikiamos visų kate-
gorijų VU darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo pobūdį, 
laikotarpiui, kol nepasikeičia jų darbo pobūdis, kol nenu-

trūksta darbo santykiai su VU arba kol neišnyksta kitos 
įstatymų nustatytos sąlygos. 

16. Su tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomininku sudaroma 
rašytinė terminuota tarnybinės gyvenamosios patalpos 
nuomos sutartis šio Aprašo nustatyta tvarka.

17. Pasibaigus ar nutrūkus darbo santykiams, darbuotojas, 
kuriam nustatyta tvarka buvo suteikta tarnybinė gyvena-
moji patalpa, privalo išsikelti iš nuomojamų patalpų kartu 
su gyvenančiais šeimos nariais per 30 kalendorinių dienų. 
Neišsikėlę iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų asmenys iš-
keldinami ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama, 
išskyrus LR CK 6.621 straipsnio numatytus atvejus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Tarnybinių ir kitų gyvenamųjų patalpų administravimą: 
sutarčių rengimą, patalpų inventorizavimą ir registravimą 
VĮ Registrų centre, sutarčių ir šio Aprašo sąlygų vykdymo 
kontrolę vykdo VU Bendrųjų reikalų direkcija. Pagal pa-
teiktus padalinio vadovo vizuotus prašymus sudaro sąra-
šus darbuotojų ir kitų asmenų, kuriems, vadovaujantis šiuo 
Aprašu, gali būti suteikiamos gyvenamosios patalpos, ir 
jei yra galimybė, atsilaisvinus gyvenamosioms patalpoms 
teikia svarstyti Komisijai.

19. Gyvenamųjų patalpų nuomininkų mokestinę apskaitą 
vykdo VU Finansų ir ekonomikos direkcija. Nuomininkai 
atsiskaito pagal VU Finansų ir ekonomikos direkcijos pa-
teiktus mokestinius pranešimus (sąskaitas) nuomos sutar-
tyje nustatyta tvarka.

20. Nuomos mokesčio dydis nustatomas pagal VU Senato 
komisijos patvirtintą Vilniaus universiteto gyvenamųjų 
patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašą.

21. Už suvartotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šilu-
minę energiją, dujas ir komunalines paslaugas nuominin-
kai atsiskaito šių paslaugų teikėjų Vilniaus mieste nustaty-
tomis kainomis.

22. Mokesčiai už komunalines paslaugas ir jų mokėjimo ter-
minai bei tvarka nustatomi gyvenamosios patalpos nuo-
mos sutartyje.

23. Įsigaliojus šiam Aprašui, VU Bendrųjų reikalų direkcija 
įpareigojama rengti naujas tarnybinių ir kitų gyvenamųjų 
patalpų nuomos sutartis, jei esamos neatitinka šio Aprašo 
sąlygų.

24. Šis Vilniaus universiteto gyvenamųjų patalpų suteikimo, 
naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas įsigalioja nuo  
2014 m. liepos 1 dienos.

25. Šis Aprašas gali būti papildytas, pakeistas ar panaikintas 
Senato komisijos nutarimu.
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014-5-8

VILNIAUS UNIVERSITETO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ
NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus universiteto gyvenamųjų patalpų (toliau – Patal-
pos) nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas (to-
liau – Aprašas) reglamentuoja VU nuomojamų Patalpų nuo-
mos mokesčio apskaičiavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 

17 d. nutarimu Nr. 906 „Dėl Valstybės ir savivaldybių 
gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavi-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 105-
4915);

2.2. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 „Sta-
tinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvir-
tintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 (Žin., 2002, Nr. 109-4837, 
Nr. 119-5370; 2003, Nr. 10-374);

2.3. Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) 
kainynu.

II. NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

3. Nuomojamų Patalpų 1 kv. metro naudingojo ploto nuomos 
mokestį sudaro:
3.1. kaupiamosios lėšos nuomojamoms Patalpoms, taip pat 

su jomis susijusioms namo bendrosioms konstrukci-
joms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inži-
nerinei įrangai (toliau – bendrojo naudojimo objektai) 
atnaujinti ir remontuoti, išlaidos viso pastato būsimai 
renovacijai, jei visą pastatą patikėjimo teise valdo Vil-
niaus universitetas (toliau – kaupiamosios lėšos);

3.2. išlaidos, susijusios su namo, kuriame yra nuomojamos 
Patalpos, bendrojo naudojimo objektų nuolatine techni-
ne priežiūra (eksploatavimu);

3.3. išlaidos, susijusios su Patalpų nuomos administravimu 
ir valdymu.

3.4. nuomojamų Patalpų mokestinės apskaitos administravi-
mo išlaidos tuo atveju, kai visų mokesčių (už komunali-
nes paslaugas, šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, 
dujas) priskaitymą už ataskaitinį laikotarpį, surinkimą 
(išieškojimą) ir apskaitą vykdo Vilniaus universitetas.

4. Patalpų nuomos mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal šią 
formulę:

N = (Nk × Kv × Kt × P) + ((Na + Nna + Nvua + Nma) × P);

čia:
N – Patalpų nuomos mokesčio dydis (litais per mėnesį);
Nk – kaupiamųjų lėšų mėnesinis tarifas (litais už 1 kv. metrą 

Patalpų naudingojo ploto per mėnesį);
Kv – vietovę įvertinantis koeficientas, kuris Vilniuje – 4, Kau-

ne – 3,6;
Kt – savivaldybės teritoriją įvertinantis koeficientas, kurį nu-

stato Patalpų valdytojas: miestuose – 1; rajonuose – 0,8;
P – Patalpų naudingasis plotas (kv. metrais), nustatomas pagal 

nuomojamų patalpų teisinės  registracijos duomenis;
Na – išlaidos (litais už 1 kv. metrą Patalpų naudingojo ploto per 

mėnesį), susijusios su namo, kuriame yra nuomojamos Pa-
talpos, bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų eksploatacija;

Nna – Patalpų nuomos administravimo ir valdymo mėnesinis 
tarifas (litais už 1 kv. metrą Patalpų naudingojo ploto per 
mėnesį);

Nvua – pastato administratoriaus išlaidos, kai pastato, kuriame 
yra nuomojamos Patalpos, administratorius yra Vilniaus 
universitetas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto 
per mėnesį);

Nma – nuomojamų Patalpų mokestinės apskaitos administravi-
mo išlaidos (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo ploto 
per mėnesį).

III. KAUPIAMŲJŲ LĖŠŲ TARIFO APSKAIČIAVIMAS

5. Kaupiamųjų lėšų mėnesinis tarifas apskaičiuojamas atsi-
žvelgiant į pastato, kuriame yra Patalpos, tipą, statybinę 
vertę, išreikštą litais už 1 kv. metrą Patalpų naudingojo plo-
to, gyvavimo trukmės normatyvą, kuris nustatomas vado-
vaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.06:2002 
„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“, patvir-
tintu aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 
565 (Žin., 2002, Nr. 109-4837), nuomojamų Patalpų būklę 
(nusidėvėjimą) ir jų aprūpinimą komunaliniais patogumais.

6. Kaupiamųjų lėšų tarifas konkrečioms gyvenamosioms pa-
talpoms apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nk = ((V × h)/(T × 12)) × Ki × Mi + Nre ;

čia: 
V – vidutinė Patalpų 1 kub. metro statybos vertė, atsižvelgiant 

į pastato tūrį, skelbiama valstybės įmonių Registrų centro 
interneto svetainėje;

h = 3 – Patalpos taikomas aukšto aukščio koeficientas, siekiant 
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vidutinę Patalpos 1 kub. metro statybos vertę perskaičiuoti į 
vidutinę Patalpos 1 kv. metro statybos vertę;

T – pastato gyvavimo trukmė (ilgaamžiškumas), kuri nustato-
ma pagal statybos techninį reglamentą STR 1.12.06:2002 
„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ (metais);

12 – mėnesių skaičius per metus;
Ki – pataisos koeficientas, rodantis nuomojamų Patalpų būklę 

(nusidėvėjimą):
Ki = 1 – geros būklės Patalpos, nusidėvėjimas neviršija 

30 proc.,
Ki = 0,8 – nusidėvėjimas nuo 30 proc. iki 60 proc.,
Ki = 0,5 – nusidėvėjimas didesnis kaip 60 proc.
Mі – pataisos koeficientas, rodantis Patalpų aprūpinimą komu-

naliniais patogumais: 
Mi = 1 – Patalpoms su visais komunaliniais patogumais,
Mi = 0,9 – Patalpoms bendrabučio tipo pastatuose arba bute su 

bendrojo naudojimo patalpomis,
Mi = 0,85 – Patalpoms, kuriose nėra bent vieno iš šių komuna-

linių patogumų: vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių 

(kanalizacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų, centrinio šil-
dymo, gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei viryklei;

Mi = 0,7 – Patalpoms, kuriose nėra visų šių komunalinių pa-
togumų: vandentiekio, nuotekų šalinimo įrenginių (kanali-
zacijos), vonios ir (ar) tualeto patalpų, centrinio šildymo, 
gamtinių dujų įvado ir įvado elektrinei viryklei;

Nre – numatytos išlaidos pastato renovacijai, kuriame yra nuo-
mojama Patalpa, jei visą pastatą patikėjimo teise valdo Vil-
niaus universitetas (litais už 1 kv. metrą patalpų naudingojo 
ploto per mėnesį).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Kiekvienos gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydį 
apskaičiuoja Vilniaus universiteto Finansų ir ekonomikos 
direkcija, vadovaudamasi šiuo Aprašu.

8. Patalpų nuomos mokestis gali būti perskaičiuojamas pasi-
keitus išlaidoms, kurios sudaro nuomos mokestį (Aprašo  
3 punktas), ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus.

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014-5-9

UŽSIENIO ŠALIŲ (NESANČIŲ EUROPOS SĄJUNGOS IR  
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS) PILIEČIŲ PRIĖMIMO  

Į VILNIAUS UNIVERSITETĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užsienio šalių piliečių priėmimas į Vilniaus universitetą 
vykdomas remiantis bendrosiomis Priėmimo į Vilniaus uni-
versiteto studijų programas taisyklėmis, kiek neprieštarauja 
šiam aprašui.

2. Asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai, Europos Sąjun-
gos ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečiai, 
kiti užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos 
Respublikoje, bei išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių 
vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, pateikę lietuvių bendruo-
menės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią 
lietuvių kilmę – įgiję išsilavinimą užsienyje, priimami va-
dovaujantis Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgiju-
sių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finan-
suojamas studijų vietas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 
15 d. įsakymu Nr. V-992 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl užsienio šalių 
institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl 
priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 68-3499) 

ir pakeistu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo minis-
tro 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-539 „Dėl švietimo 
ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-551 
„Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių orga-
nizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų 
konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas stu-
dijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašo patvirti-
nimo“ pakeitimo“ (Žin. 2013, Nr. 64-3212), 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 konkurso 
būdu į valstybės nefinansuojamas studijų vietas pagal Pri-
ėmimo į Vilniaus universiteto studijų programas taisykles.

4. Užsienio šalių piliečiai, nenurodyti šios tvarkos aprašo 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 Vilniaus 
universiteto siūlomas studijų programas, jeigu jie turi ati-
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tinkamo lygmens išsilavinimą ir atitinka programos, į kurią 
pretenduoja, reikalavimus.
5.1. Pirmosios, vientisųjų ar antrosios studijų pakopų dėsto-

mos kalbos nurodytos priėmimo į Vilniaus universiteto 
studijų programas taisyklių 3 ir 10 prieduose.

5.2. Rezidentūros studijos vyksta lietuvių kalba.
5.3. Doktorantūros studijų kalbą nustato mokslo krypties 

doktorantūros komitetai. Mokslo kryptys ir disertacijų 
tematikos, į kurias bus skelbiamas priėmimas, nurody-
tos priėmimo į doktorantūros studijas tvarkoje.

6. Užsienio piliečiai, norėdami studijuoti programas, dėstomas 
lietuvių kalba, privalo mokėti lietuvių kalbą. 
6.1. Užsienio piliečiai, nemokantys lietuvių kalbos, įstoję į 

pasirinktą pagrindinių ar vientisųjų studijų programą, 
ne trumpiau nei vienus metus prieš studijas mokosi Li-
tuanistinių studijų katedros organizuojamuose 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 kate-
dros vienų metų lietuvių kalbos kursus ir išlaikę įskai-
tą (testą) pagal reikalaujamo lygio programą, turi teisę 
stoti į pasirinktą studijų programą Vilniaus universitete.

7. Užsienio piliečiai, norėdami studijuoti programas, dėstomas 
anglų ar rusų kalbomis, privalo pateikti atitinkamos kalbos 
mokėjimo lygmens pažymėjimą. Šis reikalavimas netaiko-
mas užsienio šalių piliečiams, kurie yra baigę studijas anglų 
ar rusų kalbomis.

8. Užsienio piliečiai priimami į kvotines vietas, skirtas užsie-
niečiams, kurias nustato fakultetų tarybos.

9. Visais atvejais sprendimą dėl pareiškėjo galimybės studi-
juoti atitinkamą studijų programą priima Vilniaus universi-
teto Priėmimo komisija pagal įvertintus ir pripažintus išsi-
lavinimo 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, vientisųjų ir 

antrosios pakopos studijų programas organizuoja ir 
priėmimo procedūras vykdo Tarptautinių programų 
ir ryšių skyrius. Kontaktai ir terminai nurodyti šio 
Aprašo 2 priede.

10.2. Užsienio piliečių priėmimą į rezidentūros ir dokto-
rantūros studijų programas organizuoja ir priėmimo 
procedūras vykdo Doktorantūros ir rezidentūros 
skyrius. Kontaktai ir terminai nurodyti šio Aprašo  
3 priede.

11. Esant būtinybei ar patiems pareiškėjams prašant, Priėmi-
mo komisija gali išimties tvarka priimti išankstinius spren-
dimus dėl užsienio studentų priėmimo, nelaukdama doku-
mentų priėmimo termino pabaigos.

12. Sprendimai dėl užsienio piliečių priėmimo į pasirinktą 

programą priimami per 40 darbo dienų nuo paskelbto ga-
lutinio kreipimosi termino pabaigos.

13. Užsienio šalių piliečių priėmimas į Vilniaus universiteto 
siūlomas studijų programas vykdomas konkurso būdu, at-
likus visas toliau išvardytas procedūras:
13.1. Nustatytais terminais reikalingų dokumentų pateiki-

mas (paštu, asmeniškai, per įgaliotus asmenis).
13.2. Senato komisijos nustatyto ir patvirtinto prašymo 

pateikimo mokesčio sumokėjimas.
13.3. Pareiškėjų, atitinkančių programos reikalavimus, at-

ranka:
13.3.1. užsienio pareiškėjų išsilavinimo dokumentų 

administracinė peržiūra į pirmosios, vienti-
sųjų ir antrosios pakopos studijų programas 
atliekama Tarptautinių programų ir ryšių sky-
riuje;

13.3.2. užsienio pareiškėjų išsilavinimo dokumentų 
administracinė peržiūra į rezidentūros ir dok-
torantūros studijų programas atliekama Dok-
torantūros ir rezidentūros skyriuje;

13.3.3. išsilavinimo dokumentų akademinė vertė ir 
studentų atranka atliekama atitinkamuose pa-
daliniuose, į kurių siūlomas programas pre-
tenduoja užsienio pareiškėjai;

13.3.4. padalinių vadovų prašymų priimti atrinktus 
užsienio pareiškėjus į nuolatinių pirmosios, 
vientisųjų ir antrosios pakopos studijų pro-
gramas perdavimas Priėmimo komisijai;

13.3.5. Priėmimo komisijos sprendimas dėl užsienio 
pareiškėjų priėmimo į nuolatinių studijų pro-
gramas.

13.4. Dokumentų, patvirtinančių užsienio piliečio priėmi-
mą į Vilniaus universitetą, siuntimas studentui:
13.4.1. priėmimo laiškas;
13.4.2. prašymas išduoti daugkartinę vizą D;
13.4.3. prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi 

Lietuvoje;
13.4.4. studijų sutartis.

13.5. Užsienio studentų atvykimo formos užpildymas (re-
gistravimas į studijas).

III. PRAŠYMAS LEISTI DALYVAUTI KONKURSE

14. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus 
nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus. 

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 mažėji-
mo tvarka.

17. Prašymų priėmimas vykdomas taisyklių prieduose nusta-
tytais terminais ir tvarka.
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IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

18. Užsienio piliečiai, pateikę prašymą dalyvauti konkurse, 
nustatytais terminais pateikia reikalingus dokumentus. 
Priklausomai nuo to, 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 siunčiami 
paštu, pateikiami asmeniškai (ar per įgaliotą asmenį). Do-
kumentų sąrašas išvardytas šio Aprašo 2 ir 3 prieduose. 

19. Įgaliotieji asmenys, pateikiantys stojančiųjų dokumentus, 
privalo turėti stojančiojo raštišką įgaliojimą.

20. Užsienio piliečiams, kuriems aukštoji mokykla negali 
išduoti diplomų iki Vilniaus universiteto nurodytų krei-
pimosi terminų pabaigos, leidžiama pateikti akademinę 
pažymą, pasirašytą aukštosios mokyklos vadovo arba jo 
įgalioto asmens, su sąlyga, kad diplomas ir jo priedai bus 
pateikti iki rugsėjo 1 dienos. Terminas gali būti pratęstas 
tik pateikus raštišką prašymą su nurodyta svaria priežas-
timi.

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

V. PRIĖMIMO Į STUDIJAS KONKURSAS

22. Į Vilniaus universiteto pirmosios, vientisųjų ar antrosios 
pakopos studijų programas gali būti priimami tik tie už-
sienio piliečiai, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis 
kaip 50 proc. maksimalaus galimo konkursinio balo.

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

50 proc.;

23.2. motyvacijos laiškas – 30 proc.;
23.3. rekomendacijos – 10 proc.;
23.4. studijų programos, į kurią pareiškėjas pretenduoja, 

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

bo stažą ar savanorišką veiklą, jei tai susiję su pro-
grama, į kurią pareiškėjas pretenduoja.

23. Užsienio piliečio kvietimas studijuoti priklauso nuo as-
mens prašyme išdėstytų prioritetų, konkursinio balo ir 
konkursinės eilės į studijų programą.

24. Pakviestaisiais laikomi tie asmenys, kurių konkursiniai 
balai yra aukščiausi konkursinėje eilėje ir kurie patenka 
į nustatytą kvotą.

VI. STUDIJŲ FINANSAVIMAS

26. Užsienio piliečiai priimami į valstybės nefinansuojamas 
studijų vietas. Studijų programų sąrašą ir kainą kiekvie-
nais metais tvirtina Senato komisija.

27. Užsienio piliečiai Universiteto pareikalavimu privalo su-
mokėti semestro ar vienų metų studijų įmoką prieš atvyk-
dami į Lietuvos Respubliką.

VII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

28. Užsienio šalių piliečiai, nesutinkantys su priėmimo rezul-
tatais, gali ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo spren-
dimo gavimo dienos raštu pateikti apeliaciją, adresuotą 
Priėmimo komisijos pirmininkui.

29. Sprendimas dėl apeliacijos priimamas ne vėliau kaip per 
10 darbo dienų nuo pareiškėjo apeliacijos gavimo. 

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2014-04-10 nutarimu Nr. SK-2014-5-11

DR. BRONISLOVO LUBIO VARDINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO 
VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTAMS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dr. Bronislovo Lubio vardinės stipendijos skyrimo Vilniaus 
universiteto studentams nuostatai (toliau – Nuostatai) 
reglamentuoja dr. Bronislovo Lubio vardinės stipendi-
jos (toliau – Stipendija), kuri steigiama atsižvelgiant į  
dr. Bronislovo Lubio labdaros ir paramos fondo (toliau – 
Fondas) ir Vilniaus universiteto (toliau – VU) bendradar-
biavimą, skyrimo tvarką ir pretendentų gauti Stipendiją 
atrankos kriterijus.

2. Nuostatai parengti vadovaujantis 2012 m. kovo 8 d. VU 
Senato komisijos nutarimu Nr. SK-2012-5 patvirtintais VU 
stipendijų nuostatais.

3. Stipendiją steigia Fondas. Ji mokama iš Fondo lėšų, perves-
tų kaip parama VU pagal 2013 m. rugsėjo 10 d. Fondo ir VU 
sudarytą paramos sutartį Nr. ParS-14100-1938. 

4. Stipendijos tikslas – skatinti VU Chemijos, Ekonomikos 
bei Matematikos ir informatikos fakultetų studentus, studi-
juojančius finansų ekonomikos, chemijos technologijų bei 
informacinių technologijų srityse, siekti geresnių studijų 



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

rezultatų, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karje-
ros šiose srityse. Stipendija skiriama už tais metais apgintus 
geriausius magistro baigiamuosius darbus.

5. 2013–2014 m. m. pavasario semestre skiriamos trys Sti-
pendijos Chemijos, Ekonomikos bei Matematikos ir in-
formatikos fakultetų antrosios pakopos studentams: viena  
12 000 Lt (dvylikos tūkstančių litų) dydžio Stipendija, viena 
8 000 Lt (aštuonių tūkstančių litų) dydžio Stipendija ir viena 
5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) dydžio Stipendija.

II. STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKA  
IR PRETENDENTŲ GAUTI STIPENDIJĄ  

ATRANKOS KRITERIJAI

6. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs Chemijos fakulteto 
Chemijos studijų programos, Ekonomikos fakulteto Finan-
sų studijų programos bei Matematikos ir informatikos fa-
kulteto Informatikos ir Kompiuterinio modeliavimo studijų 
programų antrosios pakopos antro kurso studentai (toliau – 
Studentai).

7. Kiekvienų metų balandžio mėnesio pradžioje Studijų direk-
cija skelbia konkursą Stipendijoms gauti.

8. Stipendijai skirti sudaroma vertinimo komisija (toliau – Ko-
misija).

9. Komisiją sudaro septyni nariai. Po vieną narį deleguoja 
Ekonomikos, Chemijos bei Matematikos ir informatikos 
fakultetų vadovai, po du narius – VU studentų atstovybė ir 
Fondo valdyba.

10. Pretenduoti gauti Stipendiją gali Studentai už magistro 
baigiamąjį darbą gavę įvertinimą puikiai arba labai gerai.

11. Apgynęs baigiamąjį darbą ir gavęs įvertinimą labai gerai 
arba puikiai Studentas, norintis gauti Stipendiją (toliau – 
Kandidatas), per tris darbo dienas po paskutinio baigiamų-
jų darbų gynimo komisijos posėdžio pateikia Komisijai 
prašymą gauti Stipendiją, užpildytą anketą (1 priedas) bei 
dokumentus, įrodančius pasiekimus mokslinėje veikloje 
(pageidautina).

12. Gavusi Kandidatų prašymus gauti Stipendiją ir kitus Nuos-
tatų 11 punkte nurodytus dokumentus, Komisija atrenka 
tris Kandidatus Stipendijai gauti pagal šiuos kriterijus:
12.1. didžiausia Stipendija (12 000 Lt dydžio) skiriama 

Kandidatui, kurio baigiamojo darbo įvertinimas yra 
puikiai, paskutinės sesijos studijų rezultatų svertinis 
vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,8 balo ir kuris turi 
mokslinės veiklos pasiekimų (pageidautina);

12.2. vidutinio dydžio Stipendija (8 000 Lt) skiriama Kan-
didatui, kurio baigiamojo darbo įvertinimas yra pui-
kiai, paskutinės sesijos studijų rezultatų svertinis 
vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,5 balo ir kuris turi 
mokslinės veiklos pasiekimų (pageidautina);

12.3. mažiausia Stipendija (5 000 Lt dydžio) skiriama Kan-
didatui, kurio baigiamojo darbo įvertinimas yra ne 
mažesnis negu labai gerai, paskutinės sesijos studijų 
rezultatų vidurkis yra ne mažesnis kaip 9 balai;

12.4. esant keliems Kandidatams, skiriant atitinkamo dy-
džio Stipendijas atrenkamas Kandidatas, kurio studi-
jų rezultatų svertinis vidurkis yra aukštesnis ir kuris 
turi mokslinės veiklos pasiekimų; neturint tokių pa-
siekimų, Stipendija skiriama studentui, kurio studijų 
rezultatų svertinis vidurkis yra aukščiausias.

13. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma ir įfor-
minamas protokolu, kurį pasirašo visi Kandidatus vertinę 
Komisijos nariai.

III. STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR ĮTEIKIMO  
TVARKA

14. Stipendija skiriama Universiteto rektoriaus įsakymu ir 
pervedama į Studento, kuriam buvo paskirta Stipendija, 
sąskaitą banke. 

15. Studijų direkcija parengia Stipendijos gavėjo pažymą, 
kurią iškilmingai įteikia Studentui, kuriam buvo paskirta 
Stipendija, atitinkamo kamieninio akademinio padalinio 
vadovas arba jo įgaliotas asmuo per diplomų teikimo iš-
kilmes.

16. Studentas, gavęs Stipendiją, nepraranda galimybės gauti 
valstybės ar kitokias norminiuose ir (ar) Universiteto tei-
sės aktuose numatytas stipendijas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Nuostatai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Universi-
teto informaciniame biuletenyje.
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Dr. Bronislovo Lubio vardinės stipendijos 
 skyrimo nuostatų

1 priedas

DR. BRONISLOVO LUBIO VARDINĖS STIPENDIJOS GAVIMO ANKETA 

Vardas, pavardė:  ...............................................................................................................................................................................
Studijų programa:  .............................................................................................................................................................................
Katedra:  ............................................................................................................................................................................................
Magistro darbo pavadinimas: ............................................................................................................................................................
Magistro darbo vadovas: . .................................................................................................................................................................
Trumpai apibrėžkite savo magistro darbo tematiką ir gautų rezultatų svarbą:
  ......................................................................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................................... 

Studento parašas: ................................

PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto Senato komisijos

2014-04-25 nutarimu Nr. SK-2014-5-16

1  p r i e d a s

VU BOTANIKOS SODO LANKYMO BILIETŲ IR TEIKIAMŲ 
PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI, ŠIŲ PASLAUGŲ SUDĖTIS, 

TEIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

1.  Botanikos sodo Kairėnuose lankymo bilietų įkainiai 
(nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.):

1.1. asmeniui: 8 Lt vienkartinis, 20 Lt vardinis mėnesinis,  
80 Lt vardinis metinis (galiojantis 365 dienas);

1.2. šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba  
2 asmenims (tik mėnesiui arba metams): 20 Lt vien-
kartinis, 40 Lt vardinis mėnesiui, 160 Lt vardinis me-
tinis (galiojantis 365 dienas);

1.3. moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems 
tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) pažymė-
jimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, 
vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų lankyto-
ją, kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; 
asmenims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingu-
mo lygis: 4 Lt vienkartinis, 10 Lt vardinis mėnesinis,  
40 Lt vardinis metinis (galiojantis 365 dienas);

1.4. fiziniams ar juridiniams asmenims, nuomojantiems 
sodo patalpas trumpalaikiams renginiams (renginio 
metu), kiekvienam dalyviui – 4 Lt.

2. Botanikos sodo Kairėnuose lankymo bilietų įkainiai 
(nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.):
2.1. asmeniui: 4 Lt vienkartinis, 10 Lt vardinis mėnesinis,  

80 Lt vardinis metinis (galiojantis 365 dienas);
2.2. šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai) arba  

2 asmenims (tik mėnesiui arba metams): 10 Lt vien-
kartinis, 20 Lt vardinis mėnesiui, 160 Lt vardinis me-
tinis (galiojantis 365 dienas);

2.3. moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems 
tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) pažymėji-
mą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, vie-
nam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją, 
kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis; as-
menims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo 
lygis: 2 Lt vienkartinis, 5 Lt vardinis mėnesinis, 40 Lt 
vardinis metinis (galiojantis 365 dienas);

2.4. fiziniams ar juridiniams asmenims, nuomojantiems 
sodo patalpas trumpalaikiams renginiams (renginio 
metu), kiekvienam dalyviui – 2 Lt.
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3. Lankymo bilietų Vingio skyriuje įkainiai (nuo gegužės 
1 d. iki spalio 31 d.):
3.1. asmeniui: 4 Lt vienkartinis;
3.2. šeimai (1–2 suaugusieji ir jų nepilnamečiai vaikai):  

10 Lt vienkartinis;
3.3. moksleiviams, studentams ir asmenims, turintiems 

tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) pažymė-
jimą, būtinosios tarnybos kariams, pensininkams, 
vienam asmeniui, lydinčiam vieną neįgalų lankytoją 
(kuriam nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis); as-
menims, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo 
lygis: 2 Lt vienkartinis.

4. Nuolaidos lankymo bilietams, nemokamas įėjimas:
4.1. grupėms (ne mažiau kaip 30 žmonių, kai perkamas  

1 bilietas visai grupei) taikoma 10 proc. nuolaida;
4.2. nemokamai įleidžiami: ikimokyklinio amžiaus vaikai; 

vaikų namų auklėtiniai; asmenys, kuriems nustatytas  
0–40 proc. darbingumo lygis; 1 mokytojas, lydintis 
mokinių grupę, kurioje ne mažiau kaip 10 asmenų; 
turizmo firmų, gidų gildijos ir sąjungos nariai, kurie 
lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių 
grupę ar ne mažiau kaip 5 asmenų užsieniečių grupę; 
VU darbuotojai ir jų nepilnamečiai vaikai; VU GMF 
studentai; organizacijų ar įstaigų, su kuriomis Vil-
niaus universitetas yra sudaręs sutartis, numatančias 
tokią privilegiją, darbuotojai (nariai), moksleiviai ar 
studentai;

4.3. nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus 
jo priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį 
pažymėjimą.

5. Civilinių santuokų sudarymo VU Botanikos sode cere-
monijos kaina 1000,67 Lt. Už papildomų kėdžių ir stalų 
pateikimą ceremonijai ar jų transportavimą iki ceremoni-
jos vietos sodo teritorijoje nustatoma papildoma aptarna-
vimo įmoka: už vieną kėdę – 1,5 Lt, papildomą stalą –  
5 Lt.

6. VU Botanikos sodo teritorijos infrastruktūros panau-
dojimas šventėms organizuoti:
6.1. Iki 50 šventės dalyvių – 1210 Lt;
6.2. 51–100 šventės dalyvių – 2178 Lt;
6.3. 101–200 šventės dalyvių – 4356 Lt;
6.4. 201–400 šventės dalyvių – 8833 Lt;
6.5. 401–600 šventės dalyvių – 13 189 Lt;
6.6. 601–1000 šventės dalyvių arba kai sodas lankytojams 

1 dieną uždaromas – 15 004;
6.7. daugiau nei 1000 šventės dalyvių – 16 940 Lt;
6.8. už kiekvieną papildomą pasiruošimo šventei ir šventei 

skirtos įrangos atvežimo, montavimo, taip pat jos iš-
montavimo ir išsivežimo dieną – 1000,67 Lt.

7. Papildomos paslaugos (ekskursijos ir edukacinės progra-
mos, jodinėjimas, pasivažinėjimai karietomis, rogėmis ir 

pan., žirgai fotosesijoms, pavėsinių ir patalpų nuoma, vieta 
komercinėms fotosesijoms ar filmavimams) teikiamos tik 
įsigijusiems lankymo bilietą.

8. Ekskursijos ir edukacinės programos (ekskursijos trukmė 
iki 1,5 val., edukacinės programos 45 min.):
8.1. lietuvių kalba:

8.1.1. apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei užtrunka 
ilgiau nei iki 17 val.) – 40 Lt;

8.1.2. apžvalginė ekskursija, jei užtrunka ilgiau nei 
iki 17 val., – 100 Lt;

8.1.3. specializuota ekskursija su gidu botaniku (iš-
skyrus, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val., šven-
čių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais) – 
60 Lt;

8.1.4. specializuota ekskursija su gidu botaniku, jei 
užtrunka ilgiau nei iki 17 val. arba švenčių die-
nomis, šeštadieniais ir sekmadieniais – 200 Lt;

8.2. užsienio kalba:
8.2.1. apžvalginė ekskursija (išskyrus, jei užtrunka 

ilgiau nei iki 17 val., švenčių dienomis, šešta-
dieniais ir sekmadieniais) – 60 Lt;

8.2.2. apžvalginė ekskursija, jei užtrunka ilgiau nei 
iki 17 val., darbo dienomis – 200 Lt;

8.2.3. apžvalginė ekskursija švenčių dienomis, šešta-
dieniais ir sekmadieniais – 300 Lt;

8.2.4. specializuota ekskursija su gidu botaniku (iš-
skyrus, jei užtrunka ilgiau nei iki 17 val., šven-
čių dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais) – 
100 Lt; 

8.2.5. specializuota ekskursija su gidu botaniku, jei 
užtrunka ilgiau nei iki 17 val. arba švenčių die-
nomis, šeštadieniais ir sekmadieniais – 300 Lt.

8.3. Edukacinė programa lietuvių kalba – 40 Lt.
9. Paslaugos su žirgais ir poniais:

9.1. jodinėjimas poniu, žirgu savarankiškai 1 val. – 30 Lt, 
padedant arklininkui arba ant kordo 1 val. – 40 Lt;

9.2. fotosesijos su žirgu (1 val., ne kinkinyje; fotografas 
užsakovo) paslauga – 70 Lt;

9.3. pasivažinėjimas brikele (3 žmonės) 1 val. –  
100 Lt, vežimaičiu (7 žmonės) 1 val. – 100 Lt, rogėmis  
(7 žmonės) 1 val. – 100 Lt, karieta (2+2+1 žmonės) 
1 val. – 250 Lt pirma valanda, 100 Lt už kitas, mažas 
vežimaitis (su poniu) 1 val. – 100 Lt;

9.4. važiuojant karieta, vežimaičiu ar rogėmis nustatytu 
maršrutu vienas ratas (ne trumpiau nei 10 min.): su-
augusiajam ir vaikams nuo 14 iki 18 metų – 8 Lt; vai-
kams iki 14 metų – 4 Lt.

10. Pavėsinių, iškylų aikštelės stalų rezervavimas ir nuo-
ma:
10.1. pavėsinės rezervavimas ir nuoma – 59 Lt už val.;
10.2. iškylų stalo rezervavimas ir nuoma – 20 Lt už val.;
10.3. visos iškylų aikštelės nuoma – 59 Lt už val.
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11. Patalpų nuoma trumpalaikiams renginiams:

Salė / kambarys Plotas kv. m 1 val. 4 val. 8 val.
Informacinio centro 
2 a.

78 90 290 430

Muziejaus 1 a. 
patalpos (šalia yra 
drabužinė ir tualetas, 
lauko terasa)

121+52 - 480 960

Muziejaus 1 a. 
patalpos (šalia yra 
drabužinė ir tualetas, 
lauko terasa)

121+52+121 - 820 1630

Muziejaus 2 a. 88 90 290 430
Muziejaus 2 a. 88+49 130 420 620
Muziejaus 2 a. 88+49+88 180 580 1400

12. Demonstracinės įrangos nuoma sodo patalpose:
12.1. vaizdo projektorius: 1 val. – 30 Lt, 8 val. – 100 Lt;
12.2. kompiuteris: 1 val. – 30 Lt, 8 val. – 50 Lt.

13. Mokestis už mokomojo švietėjiško pobūdžio paskaitas, 
seminarus bei praktinius mokymus – 10 Lt vienam as-
meniui (už akademinę valandą).

14. Vienkartiniai (iki 1 val. trukmės) transporto priemo-
nių įvažiavimo į sodo teritoriją įkainiai (tik užsisakius 
papildomas paslaugas ir maršrutą suderinus su admi-
nistracija):
14.1. lengvojo automobilio ar mikroautobuso (iki 6,5 m 

ilgio) – 20 Lt;
14.2. sunkvežimio ir kitų autotransporto priemonių (il-

gesnių kaip 6,5 m) – 40 Lt;
14.3. nemokamai, kai automobilių skaičius ir jų katego-

rija numatyta pagal sudarytą, galiojančią paslaugų 
teikimo ar Botanikos sodo infrastruktūros nuomos 
šventėms sutartį; užsisakius civilinės santuokos ce-
remoniją (2 automobiliams).

15. Leidimas komercinei (kai vaizdo medžiaga skirta ne 
asmeniniam naudojimui) fotosesijai ar filmavimui – 
121 Lt už val.

16. Vilniaus universiteto darbuotojams taikomos nuolai-
dos Botanikos sodo teikiamoms paslaugoms, infras-
truktūros ir patalpų nuomai:
16.1. 50 proc. nuolaida – civilinių santuokų sudarymo 

VU Botanikos sode ceremonijos kainai ir Botani-
kos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimo 
privačioms šventėms (iki 100 asmenų) kainoms;

16.2. 30 proc. nuolaida – patalpų trumpalaikės nuomos 
(privatiems renginiams) kainoms.

17. Visi įkainiai nurodomi su PVM. Lankymo bilietams; 
ekskursijų ir edukacinių programų įkainiams, mokesčiui 
už mokomojo švietėjiško pobūdžio paskaitas, seminarus 
bei praktinius mokymus įkainiams taikomas 0,00 proc. 
PVM tarifas (remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo 23 str. 1 punktu 2002 m. kovo  
5 d. Nr. IX-751). Civilinių santuokų sudarymo; VU Bota-
nikos sodo teritorijos infrastruktūros panaudojimo šven-
tėms organizuoti; paslaugų su žirgais ir poniais; pavėsinių, 
iškylų aikštelės stalų rezervavimo ir nuomos; patalpų nuo-
mos trumpalaikiams renginiams; demonstracinės įrangos 
nuomos sodo patalpose; vienkartinio (iki 1 val. trukmės) 
transporto priemonių įvažiavimo į sodo teritoriją; leidimo 
komercinei (vaizdo medžiaga skirta ne asmeniniam nau-
dojimui) fotosesijai ar filmavimui įkainiams taikomas įsta-
tymu numatytas PVM (iki 2014-04-16 – 21 proc.).

18. Papildomų paslaugų teikimo tvarka ir kitos sąlygos nusta-
tomos VU Botanikos sodo direktoriaus įsakymais.

19. Ankstesniais VU Senato komisijos nutarimais patvirtinti 
VU Botanikos sodo lankymo bilietų ir teikiamų paslaugų, 
infrastruktūros bei patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 
nebegalioja nuo 2014 m. gegužės 1 d.

2014 m. gegužės 22 d. 12 val. VU Kauno humanitarinio fakulteto 10 auditorijoje (Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas) 
ANDŽELA MIALIK gins disertaciją „Logistinis netvarių augimo situacijų atpažinimo metodas“ fizinių mokslų srities 
informatikos krypties daktaro laipsniui gauti.

Informatikos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09 P);
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekono-
mika – 04 S);
prof. dr. Romas Baronas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09 P);
prof. dr. Audrius Lopata (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09 P);
prof. dr. Vitalijus Denisovas (Klaipėdos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09 P).

Oponentai:
prof. habil. dr. Rimvydas Simutis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09 P),
prof. dr. Arūnas Andziulis (Klaipėdos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07 T).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.
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2014 m. gegužės 23 d. 14 val. Vilniaus universiteto Gam-
tos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje (214 kab.) 
(M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius) INGA ŽA-
LALIENĖ gins disertaciją „Kartografinių ženklų sistemų 
standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių 
edukacinių atlasų pavyzdžiu“ fizinių mokslų srities fizinės 
geografijos krypties daktaro laipsniui gauti.

Fizinės geografijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas – tarybos pirmininkas 
(Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 
05 S);
prof. dr. Arūnas Bukantis (Vilniaus universitetas, fiziniai 
mokslai, fizinė geografija – 06 P);
prof. dr. Inga Dailidienė (Klaipėdos universitetas, fiziniai 
mokslai, fizinė geografija – 06 P); 
dr. Virgilija Gregorauskienė (Lietuvos geologijos tarnyba, 
fiziniai mokslai, fizinė geografija – 06 P);
prof. dr. Saulius Stanaitis (Lietuvos edukologijos universi-
tetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S).

Oponentai:
doc. dr. Donatas Burneika (Lietuvos socialinių tyrimų cen-
tras, socialiniai mokslai, sociologija – 05 S):
prof. dr. Egidijus Rimkus (Vilniaus universitetas, fiziniai 
mokslai, fizinė geografija – 06 P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Gam-
tos tyrimų centro bibliotekose.

2014 m. gegužės 23 d. 14 val. Gamtos mokslų fakulteto 
Biofizikos auditorijoje (242 kabinetas) (M. K. Čiurlionio g. 
21/27, LT-03101 Vilnius) AURELIJA LOŽYTĖ gins di-
sertaciją „Agrarinės aplinkosaugos priemonėmis paremtų 
tvarkymo metodų įtaka pievų augalų bendrijoms“ biome-
dicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties 
daktaro laipsniui gauti.

Ekologijos ir aplinkotyros krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Vincas Būda – tarybos pirmininkas (Vilniaus 
universitetas, biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkoty-
ra – 03 B);
prof. habil. dr. Izolda Pašakinskienė (Vilniaus universitetas, 
biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 03 B);
dr. Eugenija Bakšienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras, biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 
03 B);
dr. Kristina Ložienė (Gamtos tyrimų centras, biomedicinos 
mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 03 B);
dr. Jonas Satkūnas (Lietuvos geologijos tarnyba, fiziniai 
mokslai, geologija – 05P).

Oponentai:
dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimų centras, biomedicinos 
mokslai, ekologija ir aplinkotyra – 03 B);
dr. Regina Skuodienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centras, žemės ūkio mokslai, agronomija – 01 A).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Gam-
tos tyrimų centro bibliotekose.

2014 m. gegužės 28 d. 13 val. Vilniaus universiteto Mate-
matikos ir informatikos instituto 203 auditorijoje (Akade-
mijos g. 4, LT-08663 Vilnius) IGOR KATIN gins diser-
taciją „Akcijų biržos modelio sudarymas ir tyrimas“ tech-
nologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties 
daktaro laipsniui gauti. 

Informatikos inžinerijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda – tarybos pirmininkas 
(Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, informati-
kos inžinerija – 07 T);
prof. habil. dr. Juozas Augutis (Vytauto Didžiojo universi-
tetas, fiziniai mokslai, informatika – 09 P);
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas (Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, technologijos mokslai, informati-
kos inžinerija – 07 T);
dr. Aistis Raudys (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, 
informatika – 09 P);
prof. habil. dr. Rimantas Šeinauskas (Kauno technologijos 
universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžine-
rija – 07T).

Oponentai: 
prof. dr. Eduardas Bareiša (Kauno technologijos univer-
sitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 
07 T);
doc. dr. Olga Kurasova (Vilniaus universitetas, fiziniai 
mokslai, informatika – 09 P).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-
tekoje.

2014 m. gegužės 30 d. 15 val. Vilniaus universiteto Filo-
logijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje (Universiteto g. 5,  
LT-01513 Vilnius) ONA DAUKŠIENĖ gins disertaciją „Mo-
tiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“ humanitari-
nių mokslų srities filologijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Filologijos krypties tarybos sudėtis:
prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė – tarybos pirmininkė 
(Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 
04 H, lietuvių literatūra – H 5903);
doc. dr. Vytautas Ališauskas (Vilniaus universitetas, huma-
nitariniai mokslai, istorija – 05 H);
dr. Jolita Liškevičienė (Vilniaus dailės akademija, humani-
tariniai mokslai, menotyra – 03 H);
doc. dr. Eglė Patiejūnienė (Lietuvos edukologijos univer-
sitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H, lietuvių 
literatūra – H 5903); 
doc. dr. Dalia Staškevičienė (Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H, 
lietuvių literatūra – H 5903).

Oponentai:
prof. habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (Frankfurto prie Mai-
no Gėtės universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 
04 H, kalbotyra – H 350); 
dr. Brigita Speičytė (Vilniaus universitetas, humanitariniai 
mokslai, filologija – 04 H, lietuvių literatūra – H 5903). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Lietu-
vių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekose.
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2014 m. gegužės 30 d. 12 val. Vilniaus universiteto Fi-
losofijos fakulteto 201 auditorijoje (Universiteto g. 9/1, 
LT-01513 Vilnius) MANTAS TVARIJONAVIČIUS 
gins disertaciją „Psichologinis darbuotojų įgalinimas: jo 
prielaidos ir vaidmuo organizacijoje“ socialinių mokslų 
srities psichologijos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Psichologijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Danutė Gailienė – tarybos pirmininkė (Vil-
niaus universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 
06 S);
prof. dr. Gintautas Valickas (Vilniaus universitetas, socia-
liniai mokslai, psichologija – 06 S);
doc. dr. Evaldas Kazlauskas (Vilniaus universitetas, 
socia liniai mokslai, psichologija – 06 S);
doc. dr. Dalia Nasvytienė (Lietuvos edukologijos univer-
sitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S);
doc. dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė (Vytauto Didžiojo 
universitetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S).

Oponentai:
prof. dr. Auksė Endriulaitienė (Vytauto Didžiojo universi-
tetas, socialiniai mokslai, psichologija – 06 S);
doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė (Vilniaus universitetas, 
socialiniai mokslai, psichologija – 06 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-
tekoje.

2014 m. gegužės 30 d. 12 val. VU Kauno humanitarinio 
fakulteto 10 auditorijoje (Muitinės g. 8, LT-44280 Kau-
nas) AUDRONĖ GEDŽIŪTĖ gins disertaciją „Mo-
teriškasis mirties mitopoetikos pradas ir jo raiška keltų 
mitinėse sakmėse, pasakose bei vėlyvųjų viduramžių lite-
ratūroje“ humanitarinių mokslų srities filologijos krypties 
daktaro laipsniui gauti. 

Filologijos krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Asija Kovtun – tarybos pirmininkė (Vytauto Di-
džiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 
04 H);
prof. dr. Tatjana Solomonik-Pankrašova (Vilniaus univer-
sitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
prof. dr. Saulius Keturakis (Kauno technologijos univer-
sitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
doc. dr. Indrė Žakavičienė (Vytauto Didžiojo universite-
tas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
doc. dr. Skirmantė Šarkauskienė (Vilniaus universitetas, 
humanitariniai mokslai, filologija – 04 H).

Oponentai:
prof. dr. Jurijus Stulovas (Minsko valstybinis lingvistikos 
universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
dr. Daiva Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto biblio-
tekoje.

2014 m. birželio 2 d. 15 val. Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto posėdžių salėje (A. Goš-
tauto g. 11, LT-01108 Vilnius) VIKTOR NOVIČENKO gins disertaciją „Fazinės redukcijos ir vidurkinimo metodų plėtoji-
mas ir taikymas netiesiniams osciliatoriams” fizinių mokslų srities fizikos krypties daktaro laipsniui gauti. 

Fizikos krypties tarybos sudėtis: 
prof. habil. dr. Gediminas Juzeliūnas – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, matematinė 
ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodina-
mika – 190 P);
prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P, matematinė ir bendroji teorinė 
fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – 190 P);
prof. habil. dr. Antanas Reklaitis (Fizinių ir technologijos mokslų centras, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizi-
ka – P265);
prof. dr. Algirdas Baškys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizi-
ka – P 265);
prof. habil. dr. Rimantas Vaišnoras (Lietuvos edukologijos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių fizi-
ka – P 265).

Oponentai:
prof. dr. Egidijus Anisimovas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, matematinė ir bendroji teorinė fizika, 
klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika – 190 P);
prof. habil. dr. Antanas Čenys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02 P, puslaidininkių 
fizika – P 265).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto ir Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto 
bibliotekose. 
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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL FIZIKOS FAKULTETO TARYBOS  

SUDĖTIES  
PAKEITIMO

2014 m. balandžio 23 d. Nr. R-200       
Vilnius

Atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Fizikos fa-
kulteto raštą Nr. 120000-40 bei remiantis jame pateiktais 
duomenimis konstatuodamas, jog naujas Fizikos fakulte-
to tarybos narys išrinktas laikantis Fakultetų tarybų rin-
kimų tvarkos nuostatų, vadovaudamasis Fakultetų tarybų 
rinkimų tvarkos 11 punktu:

1.  S k e l b i u Fizikos fakulteto tarybos sudėties pa-
keitimą: vietoje studentų atstovo Valentino Čirbos 
į tarybos sudėtį įtraukiama studentų atstovė Ingrida 
Burbaitė.

2.  Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

L. e. Rektoriaus pareigas    prof. J. Banys

2014 m. birželio 19 d. 15 val. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Konstantino Jablonskio auditorijoje (Saulė- 
tekio al. 9, LT-10222 Vilnius) KRISTINA PRANEVIČIENĖ gins disertaciją „Jurisdikcijos nustatymo taisyklės ir 
jų taikymas bylose dėl tėvų pareigų vaikams pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 (Briuselis IIa)“ socia-
linių mokslų srities teisės krypties daktaro laipsniui gauti.

Teisės krypties tarybos sudėtis: 
prof. dr. Tomas Davulis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
prof. dr. Vigintas Višinskis (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Edvardas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
dr. Vigita Vėbraitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).

Oponentai:
prof. dr. Egidija Tamošiūnienė (Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S);
doc. dr. Skirgailė Žalimienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, teisė – 01 S).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto bibliotekoje.

VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL KAUNO HUMANITARINIO FAKULTETO 

TARYBOS SUDĖTIES PAKEITIMO
2014 m. balandžio 14 d. Nr. R-184

Vilnius

Atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 9 d. Kauno 
humanitarinio fakulteto raštą Nr. 2400-39 bei remian-
tis jame pateiktais duomenimis konstatuodamas, jog 
nauji Kauno humanitarinio fakulteto tarybos nariai iš-
rinkti laikantis Fakultetų tarybų rinkimų tvarkos nuos-
tatų, vadovaudamasis Fakultetų tarybų rinkimų tvarkos  
11 punktu:

1 .  S k e l b i u  Kauno humanitarinio fakulteto 
tarybos sudėties pakeitimus: vietoje studentų at-
stovų Luko Jakšto ir Gintarės Lazdinytės į tarybos 
sudėtį įtraukiami studentų atstovai Domas Vara-
nauskas ir Darius Valaitis.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

L. e. Rektoriaus pareigas  prof. J. Banys


