
INFORMACINIS BIULETENISINFORMACINIS BIULETENIS
Vilniaus universiteto administracijos ir Senato leidinys 2014 02 25  Nr. 3 (485)

2014 m. vasario 13 d. Senato komisijos posėdyje
(protokolas Nr. SK-2014-3)

1.	 SVARSTYTA.	Vilniaus	 universiteto	 bibliotekos	 nuostatų	
pakeitimas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-3-1). Vadovaujantis 
Vilniaus	universiteto	Vidaus	audito	skyriaus	rekomendacijų,	
pateiktų	2013	m.	rugsėjo	19	d.	Vilniaus	universiteto	biblio-
tekos	vidaus	audito	ataskaitoje	Nr.	2/540000,	įgyvendinimo	
priemonių	planu	ir	rektoriaus	2008	m.	spalio	27	d.	įsakymu	
Nr.	R-356	„Dėl	VU	centrinės	administracijos	struktūros	ir	
kamieninių	padalinių	pavaldumo	patvirtinimo“:
1.	 Pritarti	2012	m.	birželio	19	d.	Senato	nutarimu	Nr.	S-2012-

5-3	patvirtintų	„Vilniaus	universiteto	bibliotekos	nuostatų“	
2	punkto	pakeitimui	ir	jį	išdėstyti	taip:

„2. Biblioteka yra kamieninis neakademinis Universiteto 
padalinys,	 turintis	 savo	 blanką,	 logotipą	 ir	 antspaudą	 bei	
tiesiogiai	pavaldus	Mokslo	reikalų	prorektoriui.	VUB	blanko,	
logotipo	ir	antspaudo	pavyzdį	tvirtina	Senatas	(1,	2,	3	priedai).	
VU blankas ir antspaudas naudojamas Bibliotekos veiklos 
organizavimo	dokumentams	 tvirtinti,	 išduodant	 pažymas,	
Bibliotekos	korespondencijai	bei	kitais	atvejais	pagal	kom-
petenciją	ir	suteiktus	įgalinimus.	VUB	blankas	ir	antspaudas	
negali	būti	naudojamas	finansiniams	dokumentams	tvirtinti.“
2.	Teikti	šį	Senato	komisijos	nutarimą	tvirtinti	Senatui.	

2.	 SVARSTYTA.	Priėmimo	į	Vilniaus	universiteto	doktorantū-
ros	studijų	programas	doktorantų	skaičiaus	ir	studijų	kainų	
tvirtinimas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-3-3). Vadovaujantis Lie-
tuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	ministerijos	numatytu	
doktorantūros	finansavimu	ir	2014	metų	priėmimo	į	valstybės	
finansuojamas	doktorantūros	studijas	vietų	skaičiumi:
1.	 Patvirtinti	doktorantūros	studijų	kainas	2014	metais	pri-

imtiems	doktorantams:

Nuolatinės studijų formos (valstybės finansuojamos):
Humanitarinių	mokslų	srities 10	575	Lt 3 062 EUR
Socialinių	mokslų	srities 10	820	Lt 3 133 EUR
Biomedicinos	mokslų	srities 19	500	Lt 5	647	EUR
Fizinių	mokslų	srities 19	170	Lt 5 552 EUR
Technologijos	mokslų	srities 18	580	Lt 5	381	EUR

Ištęstinės studijų formos (valstybės nefinansuojamos):
Humanitarinių	mokslų	srities 7	050	Lt 2 041 EUR
Socialinių	mokslų	srities 7	213	Lt 2	089	EUR
Biomedicinos	mokslų	srities 13 000 Lt 3	765	EUR
Fizinių	mokslų	srities 12	780	Lt 3	701	EUR
Technologijos	mokslų	srities 12	387	Lt 3	587	EUR

Užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, 
kurie teisės aktų nustatyta tvarka negali būti priimami 
konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas:
Humanitarinių	mokslų	srities 12	690	Lt 3	675	EUR
Socialinių	mokslų	srities 12	983	Lt 3	760	EUR
Biomedicinos	mokslų	srities 23 400 Lt 6	777	EUR
Fizinių	mokslų	srities 23 004 Lt 6 662 EUR
Technologijos	mokslų	srities 22	296	Lt 6	457	EUR

2.	 Paskirstyti	nuolatinės	studijų	formos	(valstybės	finansuo-
jamas)	doktorantūros	vietas	pagal	mokslo	sritis:
•	Humanitarinių	mokslų	sričiai	–	21	vieta,	
•	Socialinių	mokslų	sričiai	–	26	vietos,	
•	Biomedicinos	mokslų	sričiai	–	33	vietos,
•	Fizinių	mokslų	sričiai	–	59	vietos,
•	Technologijos	mokslų	sričiai	–	17	vietų.	

3.	 SVARSTYTA.	Priėmimo	į	Vilniaus	universiteto	magistrantū-
ros	studijų	programas	magistrantų	skaičiaus	ir	studijų	kainų	
tvirtinimas.
N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2014-3-7).	Vadovaujantis	Lie-
tuvos	Respublikos	švietimo	ir	mokslo	ministerijos	numatytu	
antrosios	pakopos	finansavimu,	patvirtinti	antrosios	pakopos	
2014	metų	 priėmimo	 planą	 ir	 studijų	 kainas	 2014–2015	
studijų	metams.
Pastaba. Antrosios pakopos 2014 metų priėmimo planas ir studijų 
kainos 2014–2015 studijų metams bus paskelbta vėlesniame Infor-
macinio biuletenio numeryje.

4.	 SVARSTYTA.	Akademinio	padalinio	vadovo	delegavimas	į	
Vilniaus	universiteto	Kultūros	centro	tarybą.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-3-2). Vadovaujantis 
2013 m. spalio 24 d. Senato komisijos nutarimu Nr. SK-
2013-12-8	patvirtintų	Vilniaus	universiteto	Kultūros	centro	
nuostatų	21	straipsnio	2	dalimi,	į	Vilniaus	universiteto	Kul-
tūros	centro	plėtros	tarybą	deleguoti	Komunikacijos	fakulteto	
dekaną	dr.	Andrių	Vaišnį.

5.	 SVARSTYTA.	Medicinos	 fakulteto	 praktinio	 pasirengimo	
kainų	tvirtinimas.
N u t a r t a  (nutarimas Nr. SK-2014-3-4). Patvirtinti Medi-
cinos	fakulteto	Medicinos ir Odontologijos	studijų	programų	
studentų	 praktinio	 pasirengimo	 (integruotos	 internatūros)	
kainų	apskaičiavimo	tvarką	(1	priedas,	pridedama).	

6.	 SVARSTYTA.	Užsienio	kalbų	–	ne	studijų	programos	dalyko	
kaina.
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N u t a r t a 	(nutarimas	Nr.	SK-2014-3-5).	Patvirtinti	užsienio	
kalbų	–	ne	studijų	programos	dalyko	kainą	2013–2014	mokslo	
metų	pavasario	semestrui	–	350	litų.	

7.	 SVARSTYTA.	Metinė	studijų	programos	įmoka.
N u t a r t a  (nutarimas	Nr.	 SK-2014-3-6).	Atsižvelgiant	 į	
2014	m.	vasario	11	d.	Medicinos	fakulteto	tarybos	nutarimą	
(protokolo	išrašas	Nr.	150000-T-2	(594)),	patvirtinti	Medi-
cinos	fakulteto	Odontologijos studijų	programos	anglų	kalba	
metinę	įmoką	–	12	960	eurų.

8.	 SVARSTYTA.	Diplomo	Magna Cum Laude	išdavimas.

N u t a r t a 	 (nutarimas	Nr.	 SK-2014-3-8).	Atsižvelgiant	 į	
2014	m.	vasario	7	d.	Vilniaus	universiteto	Tarptautinio	verslo	
mokyklos	direktoriaus	įsakymą	Nr.	I-S-64,	pritarti	Vilniaus	
universiteto Tarptautinio verslo mokyklos direktoriaus 
sprendimui	 išduoti	Magna Cum Laude	 diplomą	Vilniaus	
universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Tarptautinio verslo 
finansų	magistrantūros	studijų	programos	absolventei	Alionai	
Matvejevai.

Pastaba. Šiam nutarimui Senato komisija pritarė 2014 m. vasario 
25 dienos elektroniniu balsavimu.

PA T V I R T I N T A
2014-02-13 Senato komisijos

nutarimu Nr. SK-2014-3-4 

M edicinos fakulteto V ir  VI  kurso studentų praktinio pasirengimo ( integruotos internatūros) 
k ainų (k aštų)  apsk aičiavimas

Praktinio	pasirengimo	kaštai	(PPK), Lt

Studijų kryptis  
(studijų programų grupė)

VU	nustatyta	studijų	kaina	(K),	
Lt

Iš	viso	
PPK(VU)	=	K×0,35×0,35

Iš	viso	
PPK (ligoninėms)	=	K×0,35×0,65

Medicina 5.063 620 1.152

Odontologija 6.375 781 1.450

1. VU	nustatyta	studijų	kaina	(K)	–	1	studento,	įstojusio	iki	2009	metų,	kaina	tvirtinama	Vilniaus	universiteto	Senato	komisijos.
2. Praktinio	pasirengimo	kaštai	yra	apskaičiuoti	taip:

a)	praktinio	pasirengimo	trukmė	–	3	mėnesiai	ir	2	savaitės.	Iš	viso	4	kreditai	×	3,5	mėn.	=	14	kreditų,	arba	0,4	studijų	metų	trukmės;
b)	praktinio	pasirengimo	kaštai	(PPK) paskirstomi	taip:	65	procentai	priimančiai	įstaigai	ir	35	procentai	universitetui.

1 priedas

2014	m.	balandžio	22	d.	14	val.	Vilniaus	universiteto	Filologi-
jos	fakulteto	Kristijono	Donelaičio	auditorijoje	(Universiteto	g.	5,	
LT-01513 Vilnius) AGNĖ NAVICKAITĖ-KLIŠAUSKIENĖ 
gins	disertaciją	„Dabartinės	latvių	kalbos	daiktavardžių	darybos	
sistema (nomina agentis ir nomina actionis)“ humanitarinių	
mokslų	srities	filologijos	krypties	daktaro laipsniui	gauti.	

Filologijos krypties tarybos sudėtis: 
doc.	 dr.	Daiva	Sinkevičiūtė	–	 tarybos	pirmininkė	 (Vilniaus	

universitetas,	humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	dr.	Birutė	Jasiūnaitė	(Vilniaus	universitetas,	humanitari-

niai	mokslai,	filologija	–	04H);
prof.	 dr.	Alvydas	Butkus	 (Vytauto	Didžiojo	 universitetas,	

humanitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	dr.	Laimute	Balode	(Helsinkio	universitetas,	humanita-

riniai	mokslai,	filologija	–	04H);
prof.	dr.	Andra	Kalnača	(Latvijos	universitetas,	humanitariniai	

mokslai,	filologija	–	04	H).
Oponentai:
doc.	dr.	Jurgis	Pakerys	(Vilniaus	universitetas,	humanitariniai	

mokslai,	filologija	–	04	H);
prof.	habil.	dr.	Pēteris	Vanags	(Latvijos	universitetas,	huma-

nitariniai	mokslai,	filologija	–	04	H).
Disertaciją	galima	peržiūrėti	Vilniaus	universiteto	bibliotekoje.

2014	m.	balandžio	7	d.	14	val.	Gamtos	tyrimų	centro	Ekologi-
jos	instituto	posėdžių	salėje	(Akademijos	g.	2,	LT-08412	Vilnius)	
VYTAUTAS RAKAUSKAS	 gins	 disertaciją „Svetimkraščių	
vėžiagyvių	vaidmuo	ir	jų	invazijų	poveikis	ežerų	mitybos	tink-
lams“	biomedicinos	mokslų	 srities	 ekologijos	 ir	 aplinkotyros	
krypties daktaro laipsniui	gauti.

Ekologijos ir aplinkotyros krypties tarybos sudėtis:
doc.	dr.	Zita	Rasuolė	Gasiūnaitė	–	tarybos	pirmininkė	(Klai-

pėdos	universitetas,	biomedicinos	mokslai,	ekologija	 ir	aplin-
kotyra	–	03	B);
dr.	Vytautas	Kesminas	(Gamtos	tyrimų	centras,	biomedicinos	

mokslai,	ekologija	ir	aplinkotyra	–	03	B);
prof.	habil.	dr.	Jonas	Mažeika	(Gamtos	tyrimų	centras,	fiziniai	

mokslai,	geologija	–	05	P);
prof.	habil.	dr.	Jonas	Rimantas	Stonis	(Lietuvos	edukologijos	

universitetas,	biomedicinos	mokslai,	zoologija	–	05	B);
prof.	habil.	dr.	Sergej	Olenin	(Klaipėdos	universitetas,	biome-

dicinos	mokslai,	ekologija	ir	aplinkotyra	–	03	B).
Oponentai:
prof.	dr.	Darius	Daunys	(Klaipėdos	universitetas,	biomedicinos	

mokslai,	ekologija	ir	aplinkotyra	–	03	B);
dr.	Gintaras	Svecevičius	(Gamtos	tyrimų	centras,	biomedicinos	

mokslai,	ekologija	ir	aplinkotyra	–	03	B).
Disertaciją	 galima	 peržiūrėti	Vilniaus	 universiteto	 ir	GTC	

Ekologijos	instituto	bibliotekose.


