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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 papunkčiais 

bei atsižvelgdamas į SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 keliamas rizikas: 

1 .  N u s t a t a u ,  kad Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) Teisės fakultete (toliau – 

Fakultetas) 2020/2021 m. m. pavasario semestre kursiniai ir baigiamieji magistro darbai (toliau – 

Darbai) rengiami ir vertinami vadovaujantis Vilniaus universiteto Teisės fakulteto tarybos 2018 m. 

kovo 9 d. patvirtinta (protokolas Nr. 2) „Vilniaus universiteto Teisės fakulteto kursinių ir baigiamųjų 

magistro darbų rengimo, gynimo, vertinimo ir saugojimo tvarka” su visais pakeitimais ir papildymais 

(toliau – Tvarka), išskyrus šias iki 2020/2021 m. m. pavasario semestro pabaigos galiosiančias 

laikinąsias Tvarkos įgyvendinimo nuostatas: 

1.1.Studento prašymas atitinkamos Fakulteto katedros vedėjui dėl leidimo rengti atitinkamos temos 

Darbą, kai tema nebuvo pasirinkta iki numatyto termino/ dėl savo siūlomos Darbo temos/ dėl 

Darbo temos tikslinimo/ dėl Darbo rašymo užsienio kalba teikiamas e. paštu laiško forma, gavus 

Darbo vadovo sutikimą e. paštu. Studentas iš jam Universiteto suteikto e. pašto adreso turi išsiųsti 

Darbo vadovo sutikimą e. paštu ir prašymą laiško forma adresu rima.steponaviciene@tf.vu.lt. 

Netaikoma Tvarkos 6, 9, 11, 13 punktų nuostata dėl atitinkamų prašymų pateikimo spausdinta 

forma. 

1.2. Darbo vadovas konsultuoja studentą Darbo rengimo metodiniais ir dalykiniais klausimais 

Fakulteto svetainėje http://www.tf.vu.lt/apie_mus/mokslininkai-ir-destytojai/ paskelbtomis 

dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui pranešus apie 

konsultacijos pageidavimą e. paštu bent prieš dvi darbo dienas. Pagal atskirą abipusį susitarimą 

e. paštu suderintomis priemonėmis ir numatytu laiku gali būti taikomos kitos konsultavimo ir 

bendravimo priemonės, pvz. konsultuojama telefonu, e. paštu. Detalizuojamas Tvarkos 14 punkte 

numatytas studentų konsultavimo įgyvendinimas. 

1.3. Kursinis darbas ginamas Fakulteto svetainėje http://www.tf.vu.lt/apie_mus/mokslininkai-ir-

destytojai/ paskelbtomis dėstytojų priėmimo valandomis Microsoft Teams platformoje, studentui 

pranešus apie pageidavimą ginti Darbą e. paštu bent prieš dvi darbo dienas. Pagal atskirą abipusį 

susitarimą e. paštu suderintomis priemonėmis ir numatytu laiku Darbas gali būti gynimas kitais 

būdais, pvz. telefonu. Detalizuojamas Tvarkos 23 punkte numatytas kursinio darbo gynimo 

įgyvendinimas.  

1.4. Baigiamųjų magistro darbų viešas gynimas vyksta Microsoft Teams platformoje. Tam tikslui 

platformoje baigiamųjų darbų gynimo komisijų (toliau – Komisijos) sekretorės sukuria virtualią 

komandą, į kurią įtraukiami atitinkamą dieną baigiamąjį magistro darbą ginantys studentai, jų 

Darbų vadovai ir recenzentai bei Komisijos nariai. Kiti asmenys, norintys dalyvauti viešame 

baigiamųjų magistro darbų gynime, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atitinkamos dienos 
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baigiamųjų magistro darbų gynimo turi e. paštu informuoti Komisijos sekretorę (Baudžiamosios 

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

sandra.sereikiene@tf.vu.lt, Viešosios teisės katedra – zivile.bundonyte@tf.vu.lt). Norintiems 

dalyvauti gynime bus suteiktos galimybės prisijungti prie viešo baigiamųjų magistro darbų 

gynimo. Siekiant įvertinti technines galimybes naudoti Microsoft Teams platformą, iš anksto 

organizuojamas bandomasis prisijungimas prie baigiamųjų magistro gynimo virtualios 

komandos, kuriame dalyvauja Komisijos sekretorė ir studentai, taip pat pagal poreikį gali 

dalyvauti Komisijos nariai, Darbų vadovai, recenzentai. Detalizuojamas Tvarkos 29 punkto 

įgyvendinimas dėl baigiamųjų magistro darbų viešo gynimo procedūros.  

1.5. Studento prašymas Komisijai dėl leidimo ginti baigiamąjį magistro darbą, kai Darbo vadovas 

nusprendžia, kad darbas negintinas/ dėl kitos gynimo datos nustatymo teikiamas e. paštu laiško 

forma iš jam Universiteto suteikto e. pašto adreso Komisijos sekretorei. Netaikoma Tvarkos 19.3, 

26, 28 punktų nuostata dėl atitinkamų prašymų pateikimo spausdinta forma. 

1.6. Baigiamųjų magistro darbų gynimo įvertinimai skelbiami tik Universiteto studijų informacinėje 

sistemoje. Netaikoma Tvarkos 33 punkto nuostata dėl baigiamųjų magistro darbų įvertinimų viešo 

paskelbimo. 

2 .  P a v e d u  Fakulteto katedrų vedėjams ir prodekanui studijoms užtikrinti šio įsakymo 

įgyvendinimą. 
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