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Vadovaudamasis Vilniaus universiteto senato 2016 m.  gegužės 24 d. nutarimu                           

Nr. S-2016-6-3 patvirtintų „Vilniaus universiteto Teisės fakulteto nuostatų“ 34.2 ir 34.3 punktais: 

 

1 .  P a k e i č i u  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. (3.4) 

220000-DV-7 “Dėl Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų 

rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos įgyvendinimo” 1.2.5 punktą ir jį i š d ė s t a u  taip: 

 

1.2.5. Baigiamasis magistro darbas gali būti ginamas tik darbo vadovui įvertinus darbo 

savarankiškumo kompiuterinės patikros ataskaitą ir nusprendus, kad jis yra parengtas 

savarankiškai ir atitinka keliamus reikalavimus. Vadovas apie sprendimą dėl darbo 

tinkamumo jį ginti e. paštu informuoja studentą jam Universiteto suteiktu e. paštu ir 

baigiamųjų magistro darbų gynimo komisijų sekretores (Baudžiamosios justicijos katedra –  

rima.steponaviciene@tf.vu.lt, Privatinės teisės katedra – sandra.sereikiene@tf.vu.lt, 

Viešosios teisės katedra – zivile.bundonyte@tf.vu.lt). Baigiamųjų magistro darbų gynimo 

komisijų sekretorės, gavusios palankų darbo vadovo sprendimą dėl darbo tinkamumo jį ginti, 

išsiunčia baigiamąjį magistro darbą (pdf formatu) recenzentui, papildomai informuodamos 

recenzentą apie recenzijos pateikimo studentui ir baigiamųjų magistro darbų komisijai 

terminus (paaiškinimas skirtas Tvarkos 19 p. įgyvendinimui). 

 

2 .  P a v e d u  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto katedrų vedėjams užtikrinti šio įsakymo 

įgyvendinimą. 

 

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki bus atšauktas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

dekano 2020 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. (3.4) 220000-DV-7 “Dėl Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto kursinių ir baigiamųjų magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarkos 

įgyvendinimo”. 

 

 

Dekanas (Parašas) prof. dr. Tomas Davulis 
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