
Vytauto Didžiojo universitetas – 

neįgaliesiems draugiškas universitetas

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokia filosofija nuo 1992 m. 
vadovaujasi Vytauto Didžiojo universitetas savo kasdieninėje veikloje, todėl 
jame nuolat yra siekiama atsižvelgti į individualius poreikius, sudaryti vienodas 
sąlygas visiems studijuojantiems asmenims. 

Siekiant pilnavertiškai ir sėkmingai įsilieti į VDU studentų gretas, Studentų  
reikalų tarnyba, bendradarbiaudama su universitete studijuojančiais  
neįgaliaisiais, parengė šią trumpą informacinę skrajutę. 

Skrajutės tikslas – trumpai supažindinti su daugeliu pagrindinių  
universiteto ir kitų valstybės bei privataus sektoriaus subjektų teikiamų  
paslaugų, finansinės paramos galimybių skirtų negalią turintiems asmenims jų 
studijų Vytauto Didžiojo universitete metu. 



FIZINĖ STUDIJŲ APLINKA

VDU rūmai, kiti pastatai pritaikyti judėji-
mo negalią turintiems studentams:

S. Daukanto g. 28 –  
Centriniai universiteto rūmai, Mažoji 
salė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas
S. Daukanto g. 27 –  
Studentų reikalų tarnyba, Tarptautinių 
ryšių tarnyba, Jaunimo karjeros centras, 
Studentų atstovybė 
K. Donelaičio g. 52 –  
V. Biržiškos skaitykla ir Centrinis 
abonementas, Humanitarinių mokslų 
bei Socialinių mokslų (socialinės 
gerovės institutas) fakultetai,  
Užsienio kalbų institutas
 

Gedimino g. 44 –  
Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
E. Ožeškienės g. 18 –  
Teisės fakultetas  
(be administracinės dalies)
Gimnazijos g. 7 –  
Didžioji aula, Katalikų teologijos 
fakultetas
Vileikos g. 8 –  
Informatikos bei Gamtos mokslų 
fakultetai
Vytauto pr. 71 –  
VDU bendrabutis Nr. 2, Menų fakulteto 
šiuolaikinių menų katedra, Meno centro 
kolektyvai
Taikos pr. 119 –  
VDU bendrabutis Nr. 1

VDU rūmai, kiti pastatai dalinai pritaikyti judėjimo negalią  
turintiems studentams:

• Laisvės al. 53 – Menų fakultetas, Akademinė reikalų tarnyba, Finansų  
tarnyba, Galerija „101“

• K. Donelaičio g. 58 – Rektoratas, VDU istorijos menė,  
S. ir S. Lozoraičių muziejus

• S. Daukanto g. 28 – Didžioji salė

* Prie universitetų rūmų įrengtos automobilių stovėjimo vietos negalią turin-
tiems asmenims; pastato įėjimuose įrengtos automatizuotos lauko durys arba  
specialūs keltuvai, pandusai; pastato viduje – specialūs keltuvai arba (platūs) 
liftai su garsiniais pranešimais; praėjimai, įvažiavimai į patalpas esančias rūmų 
viduje – platūs; įrengti specialiai neįgaliesiems skirti tualetai.

** Norint patekti į šiuos pastatus reikia kreiptis į juose budinčius asmenis.

Daugiau informacijos:  www.vdu.lt/negalia



STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Kiekvienas studentas susidaro asmeniškai jam tinkantį studijų tvarkaraštį, todėl 
pastebėjus, kad paskirtos auditorijos yra neprieinamos, maloniai prašome apie tai 
pranešti kreipiantis į Akademinę reikalų tarnybą, adresu Laisvės al. 53 (201–204, 
206, 209), telefonu (8 37) 323 599 arba el. paštu dir@art.vdu.lt, info@art.vdu.lt.

SPECIALIAI NEĮGALIESIEMS ĮRENGTA INFRASTRUKTŪRA

• VDU K. Donelaičio g. 52 esančių rūmų pirmajame aukšte, 115 kabinete, yra 
įrengtas studentų poilsio kambarys, kuriame neįgalieji gali naudotis jiems pritai-
kytais kilnojamais kompiuterio stalais, masažo kėde, poilsio vieta.

• VDU K. Donelaičio g. 52 esančių rūmų laiptinės aukštai ir atskiri kabinetai yra 
paženklinti atitinkamais Brailio rašto užrašais.

• VDU K. Donelaičio g. 52 esančių rūmų II-ajame aukšte Vaclovo Biržiškos skaity-
kloje yra specialiai neįgaliajam skirta darbo vieta, kurioje yra jiems pritaikytais 
kilnojamasis kompiuterio stalas su plačiaekraniu monitoriumi, kita įranga.

GYVENIMO SĄLYGOS BENDRABUČIUOSE

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus apsigyventi dviejuose VDU bendra-
bučiuose, kurie yra visiškai pritaikyti judėjimo negalią turintiems studentams. Juose 
yra sukurtos patogios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos, esant poreikiui kartu 
gali gyventi ir lydintysis asmuo:

• VDU bendrabutis Nr. 1, Taikos pr. 119 
• VDU bendrabutis Nr. 2, Vytauto pr. 71 



FINANSINĖ PARAMA

Kiekvieną studijų semestrą tiek universite-
tas, tiek Lietuvos Respublikos valstybinės 
institucijos teikia įvairią finansinę paramą, 
taiko mokestines lengvatas studijuojan-
tiems neįgaliems asmenims.

Kiekvieno studijų semestro pradžioje 
universitetas teikia finansinę paramą 
bendrabučio apgyvendinimo ir studijų 
mokesčio lengvatoms. 

Mokesčio už studijas lengvata gali būti 
skiriama neįgaliems studentams, atsižvel-
giant į jų akademinius įvertinimus ir esa-
mą darbingumo lygį. Apgyvendinimo 
bendrabutyje mokesčio lengvata - atsi-
žvelgiant į mokesčio dydį. Dėl šių lengva-
tų neįgalusis turi kreiptis į Studentų reikalų 
tarnybą kiekvieno studijų semestro pra-
džioje pateikdamas Studentų reikalų tar-
nybos nurodytus dokumentus. 

Iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos finansinę pagalbą bei iš Valstybinio 
studijų fondo neįgaliesiems studentams 
skiriamą finansinę išmoką gali gauti tie 
neįgalūs studentai, kurie:

• Turi teisės aktų nustatyta tvarka nu-
statytą 45 procentų ar mažesnį dar-
bingumo lygį (arba sunkų ar vidutinį 
neįgalumo lygį)

• Studijuoja aukštojoje mokykloje pir-
mą kartą pagal pirmosios pakopos 
(bakalauro) studijų programą arba 
pagal vientisųjų studijų programą, 

pagal antrosios pakopos (magistran-
tūros) studijų programą, pagal laips-
nio nesuteikiančią studijų programą 
arba trečiojoje pakopoje (doktoran-
tūroje)

• Neturi akademinių skolų studijuoja-
moje studijų programoje ir (arba) 
aukštosios mokyklos nustatyta tvarka 
skirtų nuobaudų

Valstybinis studijų fondas neįgalie-
siems studentams skiria socialinę sti-
pendiją (platesnė informacija teikia-
ma http://www.vsf.lt), kurią gali gauti 
tie neįgalūs studentai, kurie:

• Turi teisės aktų nustatyta tvarka nu-
statytą 45 procentų ar mažesnį dar-
bingumo lygį (arba sunkų ar vidutinį 
neįgalumo lygį)

• Studijuoja aukštojoje mokykloje pir-
mą kartą pagal pirmosios pakopos 
(bakalauro) studijų programą, pagal 
vientisųjų studijų programą, pagal 
antrosios pakopos (magistrantūros) 
studijų programą, pagal laipsnio ne-
suteikiančią studijų programą, arba 
trečiojoje pakopoje (doktorantūroje)

• Turi ne daugiau kaip 1 akademi-
nę skolą studijuojamoje studijų  
programoje.

Visos tikslinės išmokos teikiamos kas 
mėnesį visą akademinių metų semes-
trą (įskaitant atostogų laikotarpį) arba 
iki studijų pabaigos.

Studentų su negalia reikalais Vytauto Didžiojo universitete rūpinasi  
studentų su negalia koordinatorė:

Ieva Danilevičienė
K. Donelaičio g. 52, 115 k., 44244 Kaunas

 Mob. tel.: +37068744186
 El. paštas: i.danileviciene@srt.vdu.lt


