
apie_studijas
Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų dalykai Vytauto Didžiojo universitete skirstomi 
į  A, B, C ir D grupes.

Studentai patys susidaro individualius studijų planus (paskaitų tvarkaraščius), vadovau-
damiesi konkrečiomis studijų programomis ir Studijų reguliaminu. Susidarydami indivi-
dualius studijų planus, studentai privalo laikytis šių reikalavimų:

 ▪ nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) pirmojo kurso 
studentų per semestrą studijuojamų dalykų apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne 
didesnė kaip 36 kreditai; 
 ▪ vidutinė vienerių mokslo metų  studijų apimtis yra 60 kreditų (gali būti 58–62 kreditai, 

atsižvelgiant į studijų programos reikalavimus).
 ▪ Kiekvieno dalyko kreditai yra nurodyti dalykų sąrašuose, kuriuos rasite www.vdu.lt ir 

savo katedros skelbimų lentose, studijų tvarkaraštyje.

Registracija į dalykus vyks rugpjūčio 31 d. (pirmadienį) nuo 8 val. ryto VDU Didžiosios salės 
fojė adresu S. Daukanto g. 28, Kaunas. 

Per pirmakursių įvadinę savaitę, rugpjūčio 31 d. nuo 8 val., VDU Didžiosios salės fojė (S. Dau-
kanto g. 28, Kaunas) VDU studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo kurso studentams 
susidaryti tvarkaraštį ir užsiregistruoti į A, B, C ir D grupių dalykus (daugiau informacijos apie 
registraciją į dalykus – „Įvado į studijas VDU“ metu).

Registracija į A, B, C ir D grupės dalykus vyks kompiuteriu, prisijungus prie Universiteto 
vidinio interneto tinklo „FirstClass“. Prisijungimo vardas ir slaptažodis pirmakursiams 
bus suteikti registruojantis. Neužmirškite atsinešti asmens dokumento. Registraci-
jos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Sekite informaciją www.vdu.lt.  
 
Negalintiems atvykti būtinas notariškai patvirtintas kito žmogaus delegavimas užregistruo-
ti į dalykus. 

Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai galės koreguoti registraciją – išsi-
braukti iš vieno dalyko ir įsirašyti į kitą (jei bus laisvų vietų) paskaitų metu, kreip-
damiesi į dėstytojus. 

! REGISTRACIJA Į DALYKUS PRIVALOMA VISIEMS PIRMAKURSIAMS!

Universitete studijų medžiaga talpinama VDU Nuotolinių studijų aplinkoje  
(VDU Moodle). Tai - vieta, kur rasi visą studijų dalykų medžiagą bei kitą aktualią  
informaciją.

1. Prisijunk prie aplinkos adresu: http://moodle.vdu.lt 

2. Prisijungimui naudok FirstClass vartotojo vardą ir slaptažodį 

3. Prisijungus turi matyti savo studijus dalykus (tai reiškia, kad esi prie jų priskirtas) 

4. Jei turi klausimų - naudokis paramos sistema http://studyonline.lt

moodle



gretutinės_studijos

Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės studijų (pavyzdžiui, Vie-
šosios komunikacijos), gali nemokamai rinktis ir kitos pirmosios pakopos (bakalauro) 
studijų programos (pavyzdžiui, Informatikos) gretutines studijas, kurių metu papildomai 
studijuojami specialybiniai kitos studijų programos dalykai. Gretutinių studijų progra-
mas galite rasti www.vdu.lt/lt/studijos/gretutines-studijos/.

Studentai, norintys studijuoti pagal gretutinę studijų programą, turi pateikti savo fakul-
teto dekanui prašymą ir registruotis bendra VDU tvarka, prisijungę prie Universiteto vi-
dinio interneto tinklo „FirstClass“. Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studen-
tai gali iškart įstoję į VDU, nuo pirmojo semestro. (Kiekvieną semestrą galima studijuoti 
ne daugiau kaip 2 gretutinės studijų programos dalykus, atitinkamai viršijant kreditų 
skaičių). Pasirinkę gretutinę specialybę, studentai įgyja platesnį išsilavinimą, praplečia 
savo įsidarbinimo galimybes. Be to, gretutinės studijos atveria kelius ir į tos pačios kryp-
ties magistrantūrą – nebereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų.

Su studijų tvarką reglamentuojančiais dokumentais pirmakursiams rekomenduojame 
susipažinti Universiteto interneto puslapyje www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/svarbiau-
si-vdu-dokumentai/.



a grupės _dalykai

A grupės dalykus visi nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) 
studentai privalo išklausyti per pirmuosius keturis semestrus (jeigu studijų programos rei-
kalavimai nenumato kitaip):

Filosofija  
(4 kreditai)

Dėstytojai:

V.  Bachmetjevas (anglų kalba / in English)
Doc. dr. B. Gudaitytė (lietuvių kalba)
R. Viedrynaitis (nuotolinis)*

Gamtamokslinė  
pasaulio samprata  
(4 kreditai)

Dėstytojai:

Prof. habil. dr. G. Kamuntavičius
Prof. A. Paulauskas
Doc. dr. K. Šidlauskas
Dr. I. Januškaitienė  

Anglų kalba, B1 lygis  
(6 kreditai)

Anglų kalba, B2 lygis 
(6 kreditai)

Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas   
(4 kreditai)

Dėstytojai:

Prof. habil. dr. E. Aleksandravičius
Doc. dr. R. Bulota
Doc. dr. P. Janauskas
Doc. R. Kamuntavičius
Doc. dr. A. Vaicekauskas
Dr. L. Venclauskas
R. Petrauksitė
A. Kulakauskas

(privalomi įvadiniai dalykai)

Studentams, kurių valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimas – 80 ir daugiau procentų 
ir kurie turi standartizuoto anglų kalbos testo atitinkamą įvertinimą, diagnostinio anglų 
kalbos testo, vykstančio pasirašant sutartis, laikyti nereikia. (Šiems studentams užskaitoma 
anglų kalbos B2 lygio kompetencija ir nereikia klausyti privalomųjų anglų kalbos B1 ir B2 
lygių. Taigi, sutaupoma 12 kreditų, skirtų privalomiesiems anglų kalbos dalykams; juos gali-
ma panaudoti toliau mokantis anglų kalbos C1 ir C1/C2 lygių arba renkantis kitas užsienio 
kalbas.)

Studentai, priimti į Universiteto nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų (tei-
sės) studijų pirmąjį kursą, per pirmuosius 4 semestrus turi įgyti anglų kalbos B2 lygio žinių. 
Pasirašydami studijų sutartis, studentai (išskyrus priimtuosius į Anglų filologijos bei Anglų 
ir vokiečių filologijos studijų programas ir studentus, kurių valstybinio anglų kalbos egza-
mino įvertinimas – 80 ir daugiau procentų ar kurie turi standartizuoto anglų kalbos testo 
atitinkamą įvertinimą) privalo laikyti anglų kalbos testą (daugiau informacijos apie tai –  
4 puslapyje). Atsižvelgiant į testo ir vidurinės mokyklos anglų kalbos egzamino rezultatus, 
bus nustatyta, kokiu lygiu anglų kalbos turės mokytis studentas. Studentams, priskirtiems 
B1 ar B2 anglų kalbos lygiui, ši kalba bus kaip A grupės dalykas (trukmė – iki dviejų semes-
trų). Kiti pirmakursiai A1 ir A2 lygiu anglų kalbos mokysis per pirmuosius du semestrus kaip 
D grupės dalyką. Įgiję A2 lygio žinių, B1 ir B2 lygiai jiems bus kaip A grupės dalykas.

Studentams, išlaikiusiems valstybinį informacinių technologijų egzaminą ar turintiems 
ECDL pažymėjimą , taip pat priimtiems į Informatikos bei Multimedijų ir interneto technolo-
gijų studijų programas, informatikos testo laikyti nereikia. Jiems taip pat nereikia studijuoti 
D grupės dalyko „Informatika“. Kiti VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiai 
turi laikyti informatikos testą (daugiau informacijos apie testą – 6 puslapyje). Jo neišlaikę, 
pirmakursiai privalo pirmąjį arba antrąjį semestrą studijuoti D grupės dalyką „Informatika“. 

DĖMESIO! Sėkmingai baigę šio dalyko studijas ir išlaikę egzaminą pažymiu „8“ ir didesniu, 
studentai galės įgyti 148 pasaulio šalyse oficialiai pripažįstamą Europos kompiuterio varto-
tojo pažymėjimą ECDL (sutr. European Computer Driving Licence).



b grupės _dalykai

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai per pir-
muosius 4 semestrus privalo pasirinkti po vieną studijų dalyką iš keturių pogrupių (jeigu 
studijų programos reikalavimai nenumato kitaip), nesirinkdami dalyko iš studijų programai 
giminingo pogrupio. Bendra šių dalykų apimtis yra 16 kreditų (visi dėstomi dalykai – po 4 
kreditus). Šią dalykų grupę sudaro 5 pogrupiai:

Biomedicinos ir 
fiziniai mokslai
 ▪ Aplinkotyra 
 ▪ Environmental Science (in English)
 ▪ Astronomija
 ▪ Biologija
 ▪ Information Society Technologies (in English) 
 ▪ Statistika (nuotolinis)*
 ▪ Analitinio mąstymo logika

Humanitariniai mokslai
 ▪ Bioetika 
 ▪ Bioethics (anglų kalba / in English)
 ▪ Civilizacijos istorija (nuotolinis)*
 ▪ History of Civilization (anglų kalba / in English)
 ▪ Retorika ir komunikacija
 ▪ Literatūra
 ▪ Lietuvos kultūros istorija
 ▪ Religijotyra (nuotolinis)*
 ▪ Lithuanian Way of Living: Folklore,  

Traditions, Mythology (anglų kalba / in English)

Socialiniai mokslai
 ▪ Edukologija
 ▪ Education Sciences (anglų kalba / in English)
 ▪ Psichologija (nuotolinis)*
 ▪ Sociologija
 ▪ Sociology (anglų kalba / in English)
 ▪ Teisė
 ▪ Politikos mokslai
 ▪ Demografinė raida
 ▪ Introdution to Media Studies  

(anglų kalba / in English)Menai
 ▪ Architektūra 
 ▪ Dailė
 ▪ Fotografija
 ▪ Medijų menas 
 ▪ Media Art (anglų kalba / in English)
 ▪ Teatras (nuotolinis)*
 ▪ Meno praktikumas (vaidyba)

Ekonomika ir vadyba
 ▪ Ekonomika 
 ▪ Economics (anglų kalba / in English)
 ▪ Europos Sąjungos ekonomika 
 ▪ Vadyba
 ▪ Verslininkystės įvadas
 ▪ Asmeninių finansų valdymas

(alternatyvūs mokslo sričių ir krypčių įvadiniai dalykai)

* Daugiau informacijos apie tai rasite internete adresu http://moodle2.vdu.lt

c grupės _dalykai

C grupė – studento pasirinktos studijų programos (specialybės) dalykai, tarp jų – kursiniai 
darbai, praktika ir baigiamasis darbas. C grupės dalykų sąrašus pateikia katedros. Studijų 
programas taip pat galite rasti adresu www.vdu.lt/lt/studijos/bakalauro-studijos/bakalau-
ro-studiju-programos/. 

(pasirinktos specialybės dalykai)



d grupės _dalykai

Šiuos kursus siūloma pasirinkti studentams, norintiems išmokti užsienio kalbų, pagilinti kitų 
mokslo sričių žinias. D grupei priskiriami anglų kalbos A1 ir A2 lygių dalykai bei „Informa-
tika“.

- Anglų kalba (A1)** (6 kreditai)
- Anglų kalba (A2)** (6 kreditai)
- Informatika*** (4 kreditai)
- Informatics (anglų kalba / in English) (4 kreditai)

(laisvai pasirenkami dalykai)

Laisvai pasirenkami D grupės dalykai  
(siūlomi rudens semestre)

 ▪ Skaitmeninis menas
 ▪ Diplomatija ir daugiakalbystė
 ▪ Tiurkų kraštų kultūra
 ▪ Public Health (anglų kalba / in English)
 ▪ Creative Writing (anglų kalba / in English)
 ▪ Modern Cinema and  

How It Got That Way (anglų kalba / in English)
 ▪ Magija, religija ir  

mokslas XVI–XVIII a. Europoje
 ▪ Netradicinės religijos
 ▪ Rytų mistikos istorija

 ▪ Kūrybinės fotografijos pagrindai
 ▪ Grafinio dizaino pagrindai
 ▪ Muzikos meno pagrindai
 ▪ Arabų kraštų kultūra
 ▪ Konfliktai ir psichologinis teroras organi-

zacijoje
 ▪ Technologijos, inovacijos ir verslumas
 ▪ Religion and Society (anglų kalba / in 

English)
 ▪ Šiuolaikinė dramaturgija
 ▪ Consumer Society (anglų kalba / in 

English)
 ▪ Pasaulio religijos ir maginis  

pasaulėvaizdis
 ▪ Šokis. Kilmė, istorija, šokio teorija ir 

praktika
 ▪ Šiuolaikinė Lenkijos kultūra

Studentams siūloma studijuoti šias kalbas: anglų, arabų, danų, estų, hebrajų, ispanų, italų, 
japonų, jidiš, katalonų, kinų, kirgizų, korėjiečių, latvių, lenkų, lietuvių gestų, lotynų, naująją 
graikų, Naujojo Testamento graikų, norvegų, portugalų, prancūzų, rusų, senąją graikų kalbą ir 
kultūrą, serbų, suomių, švedų, turkų, verslo rusų, vokiečių, profesinės veiklos vokiečių kalbą.

D grupės dalyką gali atstoti bet kuris B grupės dalykas (kai studijuojamas antras dalykas iš 
bet kurio pogrupio) ar į kitą (nei studijuojamoji) studijų programą įeinantis C grupės daly-
kas. Informacija apie dalykus ir dalykų aprašai skelbiami internete: www.vdu.lt/lt/studijos/
apie-studijas-vdu/destomi-dalykai/a-b-ir-d-grupiu-dalykai/. 

** Jei pagal Universitete laikyto anglų kalbos žinių patikrinimo testo ir vidurinės mokyklos anglų kalbos 

egzamino rezultatus nustatoma, kad studentas turi mokytis anglų kalbos A1 ar A2 lygio grupėse, pirmai-

siais studijų metais jam privaloma lankyti atitinkamas anglų kalbos A1 ir A2 lygio paskaitas.

*** Visi pirmojo kurso studentai (išskyrus išlaikiusius valstybinį informacinių technologijų egzaminą ar 

turinčius ECDL pažymėjimą, taip pat „Informatikos“ bei „Multimedijų ir interneto technologijų“ studijų 

programų studentus) rugpjūčio 25 d. turi laikyti informatikos žinių patikrinimo testą (daugiau informa-

cijos apie testą – 6 puslapyje). Jo neišlaikę pirmakursiai privalo pirmąjį arba antrąjį semestrą studijuoti 

dalyką „Informatika“.



studentų_savitarna

vdu.lt/studentams – svetainės vdu.lt rubrika – vienas portalas, skirtas visiems VDU studentų 
reikalams, kuriame galima atlikti šiuos veiksmus:

 ▪ Sužinoti aktualią informaciją, skirtą tik VDU studentams „Naujienų“ dalyje bei „Įvykių kalendoriuje“.
 ▪ Studentui svarbius dokumentus galima rasti skiltyje „Aktualūs dokumentai“.
 ▪ Pateikiama bendra informacija apie Universiteto studentams teikiamas paslaugas (informacija apie 

studijas, finansinę paramą, bendrabučius, meną, sportą, karjerą, organizacijas, savanorystę, tarptautinių 
mainų bei studijų galimybes ir pan.).
 ▪ „Studentų savitarnoje“ galima atlikti savarankiškus veiksmus su Universitetu susijusioms paslaugoms 

tvarkyti (http://studentas.vdu.lt).

studentas.vdu.lt – Vytauto Didžiojo universiteto studentų savitarnos portalas, kuriame stu-
dentai gali savarankiškai atlikti šiuos veiksmus: 

 ▪ Registruotis į pasirinktus studijų dalykus. Kiekvieno semestro pabaigoje (naujai įstojusieji – per Įvadi-
nę savaitę) studentai registruojasi į studijų dalykus, kuriuos norės lankyti kitą semestrą, ir taip susidaro 
asmeninį studijų tvarkaraštį.
 ▪ Peržiūrėti savo studijų rezultatus. Minėtame puslapyje kiekvienas studentas gali matyti visų savo 

studijų rezultatus.
 ▪ Atlikti dėstymo kokybės apklausą. Kiekvienas studentas gali parašyti atsiliepimą, įvertinti paskaitas 

skaičiusius dėstytojus ir taip prisidėti prie dėstymo kokybės gerinimo Universitete.
 ▪ Sužiūrėti priskirtus ir atliktus mokėjimus mokėjimų informacinėje sistema. Ši sistema skirta atlikti su 

universitetu susijusius mokėjimus arba peržiūrėti jau sumokėtų mokesčių suvestines.
 ▪ Pasinaudoti bendrabučių informacine sistema. Šios sistemos pagalba studentai teikia prašymus gyve-

namajai vietai bendrabutyje gauti, gali stebėti laisvas vietas vietas bendrabutyje ir jas užsirezervuoti ar 
rezervuoti sau arba savo svečiui nakvynę VDU bendrabutyje.
 ▪ Stebėti savo statusą ir matyti bei vykdyti atsiskaitymą su VDU. Baigus ar nutraukus studijas universite-

te, šios sistemos pagalba galima stebėti, kokius žingsnius reikia atlikti, norint atsiskaityti su universitetu, 
taip pat galima matyti esamus studento įsipareigojimus universitetui. 

Prie studentas.vdu.lt studentas jungiasi naudodamasis turimais sistemos „FirstClass“ prisijungimo 
duomenimis, kurie yra suteikiami įvadinės savaitės metu.

Studentų centras
S. Daukanto g. 27-206, LT-44244 Kaunas
Tel.: (8 37) 75 11 75
El. paštas: info@srt.vdu.lt
„Facebook“: VDU studentams


