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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 45 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus universiteto 

rektoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. R-252 „Dėl rektoriaus įgaliojimų perdavimo ir 

sprendimų pagal priskirtas veiklos ir administravimo sritis įforminimo“ (Vilniaus universiteto 

rektoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. R-161 redakcija) 1.1.1 papunkčiu ir Vilniaus 

universiteto senato 2020 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. SPN-15 „Dėl 2019–2020 studijų metų 

pavasario semestro studijų Vilniaus universitete vykdymo nuotoliniu būdu“ 1 punktu, 

n u s t a t a u ,  kad iki 2019–2020 studijų metų pavasario semestro pabaigos:  

1. Netaikomos šios Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 2017 

m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. R-512 „Dėl rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų 

informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatos:  

1.1. 6.2 papunkčio nuostata dėl pareigos pateikti atspausdintą Darbą; 

1.2. 12 punkto nuostata dėl atspausdintų Darbų saugojimo; 

1.3. 14 punkto nuostata dėl baigiamųjų darbų gynimo protokolo atspausdinimo. 

2. Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašo, 

patvirtinto Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. R-273 „Dėl 

Bendrųjų universitetinių studijų įgyvendinimo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

15.1 papunktyje nustatytas studentų registracijos į rudens semestro BUS dalykus (modulius) terminas 

pratęsiamas registraciją vykdant per pirmas dvi birželio mėnesio savaites.  

3. Diplomų Cum Laude ir Magna Cum Laude išdavimo Vilniaus universiteto absolventams 

tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 2017 m. balandžio 18 d. 

įsakymu Nr. R-147  „Dėl diplomų Cum laude ir Magna cum laude išdavimo Vilniaus universiteto 

absolventams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Vilniaus universiteto studijų prorektoriaus 2019 m. 

liepos 18 d. įsakymo Nr. R-447 redakcija):  

3.1. 7.1. papunktyje nustatytas absolventų, atitinkančių Kriterijuose nurodytas sąlygas, 

sąrašo pateikimo Skyriui terminas pavasario studijų semestre pratęsiamas iki gegužės 8 d.; 

3.2. 7.2. papunktyje nustatytas absolventų, atitinkančių Kriterijuose nurodytas sąlygas 

sąrašo bei Universiteto rektoriaus teikimo ir senato nutarimo dėl diplomų Magna cum laude išdavimo 

projektų parengimo terminas pavasario studijų semestre pratęsiamas iki gegužės 22 d. 
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