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VILNIAUS UNIVERSITETO DIPLOMŲ CUM LAUDE IR MAGNA CUM LAUDE 

IŠDAVIMO KRITERIJAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vilniaus universiteto diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo kriterijai 

(toliau – Kriterijai) nustato Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) diplomų Cum Laude ir 
Magna Cum Laude išdavimo Universiteto pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) studijų 
pakopų ir vientisųjų studijų absolventams reikalavimus.  

2. Universiteto diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo procedūrą nustato 
Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo Vilniaus universiteto absolventams tvarkos 
aprašas (toliau – Aprašas), kurį tvirtina Universiteto rektorius arba jo įgaliotas prorektorius.  

 
II SKYRIUS 

DIPLOMŲ CUM LAUDE IŠDAVIMO KRITERIJAI 
 

3. Diplomai Cum Laude išduodami kiekvienos pirmosios (bakalauro) pakopos studijų 
programos absolventams tenkinant visus šiuos kriterijus:  

3.1. esant tarp 10 proc. geriausių studijų programos absolventų; 
3.2. baigiamojo darbo ir baigiamųjų egzaminų atsiskaitymo metu gavus įvertinimą 10 (puiku).  
4. Jei kelių tos pačios pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programos absolventų 

svertiniai vidurkiai yra vienodi, pažangesniu laikomas tas absolventas, kurio privalomųjų dalykų 
svertinis vidurkis yra didesnis. 

5. Diplomai Cum Laude išduodami vientisųjų studijų arba antrosios (magistrantūros) 
pakopos giminingų studijų programų  grupių  absolventams tenkinant šiuos kriterijus: 

5.1. esant tarp 10 proc. geriausių giminingų studijų programų absolventų;  
5.2. baigiamojo darbo ir baigiamųjų egzaminų atsiskaitymų metu gavus įvertinimą 10 (puiku). 
6. Jei kelių tos pačios vientisųjų studijų arba antrosios (magistrantūros) pakopos giminingų 

studijų programų grupės absolventų svertiniai vidurkiai yra vienodi, pažangesniu laikomas tas 
absolventas, kurio privalomųjų dalykų svertinis vidurkis yra didesnis.  

7. Giminingų antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programų grupes savo sprendimu 
sudaro šias studijų programas vykdančių Universiteto kamieninių akademinių padalinių (toliau – 
kamieniniai padaliniai) tarybos. Atsižvelgdamas į kamieninių padalinių tarybų sprendimus, 
giminingas antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programų grupes įsakymu tvirtina 
Universiteto rektorius arba jo įgaliotas Universiteto prorektorius.  

 
III SKYRIUS 

DIPLOMŲ MAGNA CUM LAUDE IŠDAVIMO KRITERIJAI 
 

8. Diplomai Magna Cum Laude Universiteto senato nutarimu išduodami brandžia moksline 
veikla pasižymėjusiems pažangiausiems pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų ir 
vientisųjų studijų programų absolventams, atitinkantiems Kriterijų II skyriuje nustatytus diplomui 
Cum Laude išdavimo kriterijus, su išimtimis, numatytomis Kriterijų 14 punkte. 

9. Brandžia moksline veikla laikoma mokslinė veikla, kurios rezultatai tenkina bent vieną 
iš šių kriterijų:  
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9.1. paskelbti bent viename recenzuojamojo nacionalinio arba tarptautinio mokslo žurnalo 
straipsnyje arba yra gautas žurnalo redakcijos patvirtinimas dėl tokio straipsnio publikavimo; 

9.2. pristatyti nacionalinėje arba tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Pranešimai 
konferencijoje gali būti žodiniai arba stendiniai, mokslinės veiklos rezultatai gali būti pristatyti ne 
paties studento. 

10. Siekiant gauti diplomą Magna Cum Laude Kriterijų 9.2 papunktyje nustatytais 
pagrindais, Apraše nustatyta tvarka pateikdami dokumentus absolventai arba absolventą 
nominuojantys Universiteto darbuotojai privalo pateikti kamieninio padalinio vadovo arba 
kamieninio padalinio šakinio akademinio padalinio (toliau – šakinis padalinys) vadovo 
rekomendaciją, kurioje yra pagrindžiama mokslinės konferencijos vertė ir svarba mokslo sričiai. Tais 
atvejais, jei kamieniniame padalinyje nėra šakinių padalinių, ar šakinio padalinio vadovas yra 
studento baigiamojo darbo vadovas arba konsultantas, turi būti teikiama kamieninio padalinio vadovo 
rekomendacija. Jeigu kamieniniame padalinyje nėra šakinių padalinių ir kamieninio padalinio 
vadovas yra studento baigiamojo darbo vadovas, turi būti teikiama kamieninio padalinio vadovo 
pavaduotojo, atsakingo už mokslą, rekomendacija. 

11. Absolventai, pretenduojantys gauti diplomą Magna Cum Laude, savo mokslinės veiklos 
rezultatuose privalo būti nurodę Universiteto prieskyrą. 

12. Absolventai, pretenduojantys gauti diplomą Magna Cum Laude, negali jo gauti už tuos 
pačius mokslinius pasiekimus, kurių pagrindu jie anksčiau jau gavo diplomą Magna Cum Laude.  

13. Universiteto senatas, atsižvelgdamas į Aprašo nustatyta tvarka Kamieninių padalinių 
pateiktas kandidatūras, turi teisę priimti sprendimą dėl diplomų Magna Cum Laude suteikimo 
absolventams, turintiems Kriterijuose neįvardintų mokslinės ir (ar) kitokios veiklos išskirtinių 
pasiekimų, kurie savo reikšmingumu prilygsta Kriterijų 9.1 ir 9.2 papunkčiuose įvardintiems 
pasiekimams. 

14. Universiteto senatas gali priimti sprendimą dėl diplomų Magna Cum Laude suteikimo 
daugiau nei 10 proc. geriausių pirmosios (bakalauro) pakopos, vientisųjų studijų arba antrosios 
(magistrantūros) pakopos giminingų studijų programų grupių absolventų. 
 

______________________________ 


