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TO DO LIST

Atlik anglų kalbos diagnostinį testą // 4 psl.

Užsiregistruok į pirmakursių stovyklą „Subalansuotas Fuksas“ // 9 psl.

Dalyvauk apgyvendinimo bendrabučiuose konkurse, jeigu jo reikės // 10 psl.

TO DO LIST
Sutarčių pasirašymo metu (liepos 28 – rugpjūčio 9 dienomis):

Dalyvauk visoje įvadinėje savaitėje (rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis) // 18 psl.

Atlik diagnostinį informatikos testą (rugpjūčio 26 d.) // 5 psl.

Susidaryk tvarkaraštį ir užsiregistruok į studijų dalykus (rugpjūčio 28 d.) // 12 psl.

Užsisakyk studento pažymėjimą // 9 psl.

Kreipkis dėl stipendijos, jeigu ji Tau priklauso // 8 psl.

Įvadinės savaitės metu  (rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis):

Per pirmąsias dvi studijų savaites fakultete patvirtink, kad atvykai į studijas 

(iki rugsėjo 5 d.)

Sumokėk už studijas, jei įstojai į valstybės nefinansuojamą vietą // 6 psl.

Kreipkis dėl paskolos ir lengvatų, jeigu jų reikia // 7 psl.

Rugsėjo mėnesį:
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TO DO LIST
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VDU - mano universitetas
Jaudulys. Smalsumas. Nekantrumas. Nesijaudink! 
Mes visi perėjome šį etapą. Tai – vienas gražiausių 
jaunystės laikotarpių, kai tiek daug naujų žmonių, 
žinių ir veiksmo.

Skubėk lėtai. Stabtelk, atrask, pastebėk. 
Esame Tau paruošę kelerius ypatingus metus, 
kai sutiksi daug nuostabių žmonių, reiklių, bet 
draugiškų dėstytojų, galėsi kurti Tave supančią 
aplinką, gyvenimą, įgyvendinti svajones, priimti 
iššūkius ir juos nugalėti.

Mėgaukis akimirka. Kurk, būk laisvas, ieškok. 
Galbūt apsisuks galva nuo laisvės pojūčio, 
tačiau be to neįsivaizduojamas Vytauto Didžiojo 
universitetas. Glaudi bendruomenė, laisvas ir 
nevaržomas dialogas, saviraiška – visa tai čia – 
VDU.

Mokykis, didžiuokis bendruomene, nenustok tobulėti. 
Prižadėk mums ir ypač sau, kad ateinantis laikas 
universitete Tau bus pats nuostabiausias! 

O dabar būk drąsus ir tvirtai ženk pasitikti savo 
ateities, nes Vytauto Didžiojo universitetas Tavimi 
nuoširdžiai tiki!

Kad lydėtų sėkmė, o gera pradžia taptų puse 
darbo, paruošėme Tau šią atmintinę – kad niekas 
nepraslystų pro akis, viską žinotum ir laiku atliktum.

Tavo VDU

TO DO LIST

Dalyvauk visoje įvadinėje savaitėje (rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis) // 18 psl.

Atlik diagnostinį informatikos testą (rugpjūčio 26 d.) // 5 psl.

Susidaryk tvarkaraštį ir užsiregistruok į studijų dalykus (rugpjūčio 28 d.) // 12 psl.

Užsisakyk studento pažymėjimą // 9 psl.

Kreipkis dėl stipendijos, jeigu ji Tau priklauso // 8 psl.

Per pirmąsias dvi studijų savaites fakultete patvirtink, kad atvykai į studijas 

(iki rugsėjo 5 d.)

Sumokėk už studijas, jei įstojai į valstybės nefinansuojamą vietą // 6 psl.

Kreipkis dėl paskolos ir lengvatų, jeigu jų reikia // 7 psl.



4

TO DO LISTANGLŲ KALBOS ŽINIŲ

Pasirašant studijų sutartis vyks diagnostinis anglų kalbos testas, kuris yra privalomas visiems VDU 
bakalauro studijų programų pirmakursiams (išskyrus anglų filologijos ir anglų-vokiečių filologijos 
programų pirmakursiams).

Pirmojo kurso studentai priskiriami atitinkamam anglų kalbos lygiui pagal turimą anglų kalbos 
kompetenciją, kuri nustatoma sudedant Užsienio kalbų instituto (UKI) diagnostinio testo rezultatus 
(50 proc.) ir vidurinio išsilavinimo mokyklinės įskaitos, galutinio pažymio bei valstybinio egzamino 
įvertinimus (50 proc.).

Studentams, kurių valstybinio anglų kalbos egzamino įvertinimas – 80 ir daugiau procentų arba kurie 
pateikia standartizuotų anglų kalbos testų atitinkamą rezultatą, diagnostinio testo laikyti nereikia. 
Prašome pristatyti standartizuoto testo pažymėjimo kopiją į UKI, K. Donelaičio g. 52-603. Šiems stu-
dentams užskaitoma anglų kalbos B2 lygio kompetencija ir nereikia klausyti privalomųjų B1 ir B2 lygių. 
Taigi, sutaupoma 12 ECTS kreditų, skirtų privalomiesiems anglų kalbos dalykams; juos galima panaudoti 
toliau mokantis anglų kalbos C1 ir C1/C2 lygių arba renkantis kitas užsienio kalbas. Registracija į anglų 
kalbos C1 ir C1/C2 lygių dalykus arba kitas užsienio kalbas vyks semestro pradžioje bendra tvarka.

Diagnostinį anglų kalbos testą galima laikyti pagrindinio ir papildomo priėmimo metu pasirašant studijų 
sutartis K. Donelaičio g. 52-622 (pagal pateiktą tvarkaraštį). Diagnostinis testas laikomas vieną kartą. 
Pasiteirauti skambinkite tel. 8 619 22 399 ir (8 37) 32 78 45.

DIAGNOSTINIO ANGLŲ KALBOS TESTO TVARKARAŠTIS (2014 M.)
PAGRINDINIS BENDRASIS PRIĖMIMAS 2014 07 28–2014 07 31

Liepos 28 d. (pirmadienį) ............................................................................ 9.00–19.00 val.
Liepos 29 d. (antradienį)  ............................................................................ 9.00–19.00 val.
Liepos 30 d. (trečiadienį) ............................................................................ 9.00–19.00 val.
Liepos 31 d. (ketvirtadienį) .......................................................................... 9.00–18.00 val.

PAPILDOMAS BENDRASIS PRIĖMIMAS 2014 08 07–2014 08 09

Rugpjūčio 7 d. (ketvirtadienį) ....................................................................... 9.00–18.00 val.
Rugpjūčio 8 d. (penktadienį) ........................................................................ 9.00–18.00 val.
Rugpjūčio 9 d. (šeštadienį) .......................................................................... 9.00–17.00 val.

Išimtiniais atvejais anglų kalbos diagnostinį testą bus galima atlikti per Įvadinę savaitę – rugpjūčio 26 d. 
Prieš tai reikia susisiekti su VDU Užsienio kalbų instituto Testavimo centru  
el. paštu testavimas@uki.vdu.lt.

Testas bus laikomas VDU Užsienio kalbų institute adresu 
K. Donelaičio g. 52, Kaunas, 622 auditorijoje.

PATIKRINIMAS
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TO DO LIST INFORMATIKOS TESTAS
VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiai turi laikyti informatikos testą, kuris leis 
nustatyti, ar įstojusiajam reikės studijuoti D grupės „Informatikos“ dalyką. Dėmesio: studentams, 
išlaikiusiems valstybinį informacinių technologijų egzaminą ar turintiems ECDL pažymėjimą, taip pat 
Informatikos bei Multimedijos ir interneto technologijų studijų programų studentams per Įvadinę savaitę 
informatikos testo laikyti nereikia.

SVARBU. Studentai, išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą, turi atnešti atestato kopiją, o 
studentai, turintys ECDL, – pažymėjimo kopiją, ateidami į rugpjūčio 26 d. vyksiantį testą arba iš anksto – 
į Informatikos fakulteto dekanatą Vileikos g. 8-409.

Nuolatinių studijų studentai informatikos testą laikys rugpjūčio 26 d. (antradienį) 9:00–15:00 val. 
VDU Didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas).
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TO DO LISTFINANSAI
MOKESTIS UŽ STUDIJAS  
(įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas)

Studentai, įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų programų vietas ir ketinantys imti paskolą, mokestį 
už studijas gali mokėti dalimis; iki sutarties pasirašymo jie turi sumokėti bent 500 Lt. Likusią sumą reikia 
sumokėti iki rugsėjo 30 d.

Mokestį už studijas galite sumokėti internetu arba banke:

 ▪ AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT 04 7044 0600 02848625;
 ▪ AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT89 4010 0425 0278 5505;
 ▪ AB Swedbank bankas, sąskaitos Nr. LT79 7300 0101 3113 5650.

DĖMESIO! Mokėdami už studijas nurodykite savo vardą, pavardę, studijų programą, fakultetą ir mokėjimo 
paskirtį – nuolatinių studijų mokestis. 

1 SEMESTRO STUDIJŲ KAINA
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Biochemija ...............................................3 819 Lt 
Biologija ...................................................3 819 Lt

Fizinių mokslų studijų sritis
Aplinkotyra ir ekologija ...........................3 819 Lt
Matematika ir jos taikymas .....................2 624 Lt
Informatika ..............................................3 819 Lt

Humanitarinių mokslų studijų sritis
Anglų filologija ........................................3 195 Lt
Anglų ir vokiečių filologija .......................3 195 Lt
Baltijos regiono kultūros .........................1 946 Lt
Filosofija ..................................................1 946 Lt
Istorija .....................................................1 946 Lt
Italistika ir romanų kalbos ......................3 195 Lt
Katalikų teologija .....................................1 946 Lt
Lietuvių filologija ir leidyba .....................3 195 Lt
Menotyra .................................................1 946 Lt
Prancūzų filologija ...................................3 195 Lt
Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos .........1 946 Lt

Meno studijų sritis
Atlikimo menas .......................................9 081 Lt
Mados dizainas (anglų kalba) ..................5 549,50 Lt
Muzikos produkcija (anglų kalba)  ...........5 549,50 Lt
Naujųjų medijų menas .............................5 549,50 Lt
Vaidyba ....................................................5 549,50 Lt

Socialinių mokslų studijų sritis
Ekonomika ir finansai ..............................1 946 Lt
Europos ekonomikos studijos (anglų k.) .1 946 Lt
Karjera ir profesinis konsultavimas ........3 819 Lt
Kūrybinės industrijos ..............................1 946 Lt
Marketingo vadyba ..................................1 946 Lt
Muzikos pedagogika ................................3 819 Lt
Pasaulio politika ir ekonomika ................3 819 Lt
Politikos mokslai .....................................1 946 Lt
Psichologija .............................................3 819 Lt
Religijos pedagogika ................................3 819 Lt
Socialinė politika ......................................1 946 Lt
Socialinis darbas .....................................1 750 Lt
Sociologija ir antropologija ......................1 946 Lt
Teisė .........................................................1 946 Lt
Teisė ir finansai ........................................1 946 Lt
Verslo administravimas ..........................1 946 Lt
Viešasis administravimas .......................1 946 Lt
Viešoji komunikacija ................................1 946 Lt
Tarptautinės politikos ir vystymo  
studijos (anglų kalba) ..............................1 946 Lt

Technologijos mokslų studijų sritis
Biotechnologija ........................................3 819 Lt
Energijos technologijos ...........................3 819 Lt
Multimedijos ir interneto technologijos ..3 819 Lt
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TO DO LIST PASKOLOS

MOKESČIŲ LENGVATOS

KAIP SUSIMOKĖTI UŽ STUDIJAS?

KAIP TAUPYTI?

Valstybės remiamos paskolos gali būti skiriamos: studijų mokesčiui sumokėti, gyvenimo išlaidoms, 
dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti (tai – paskola su valstybės garantija, teikiama 
iš kredito įstaigų lėšų).

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą, turi užpildyti ir pateikti elektroninį prašymą-anketą. 

DAUGIAU INFORMACIJOS
Valstybės paskolos teikimo sistemą administruojančio 
Valstybinio studijų fondo svetainėje www.vsf.lt;

VDU Studentų reikalų tarnyboje (S. Daukanto g. 27-210)
Tel. (8 37) 32 79 77, El. paštas: info@srt.vdu.lt

Vytauto Didžiojo universiteto iniciatyva mokesčių lengvatos studentams skiriamos vadovaujantis  
Vytauto Didžiojo universiteto studentų skatinimo, rėmimo ir lengvatų teikimo tvarkos aprašu. 

Jos yra dviejų rūšių:
 ▪ mokesčio už studijas lengvata;
 ▪ apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvata.

Konkursas mokesčių lengvatoms gauti vyksta kiekvieno studijų semestro pradžioje. Apie jį informuo-
jama VDU interneto svetainėje www.vdu.lt, intranete ir Studentų reikalų tarnybos skelbimų lentose.

Be Universiteto teikiamų mokesčių lengvatų, mokestis už studijas gali būti kompensuojamas ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka per Valstybinį studijų fondą (plačiau žr. www.vsf.lt), ją 
išmokant šiais atvejais:
 ▪ pagal studijų rezultatus, atsižvelgiant į Universiteto sudarytą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti 

už studijas sumokėtą mokestį, sąrašą;
 ▪ atlikus privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigus 9-ių ar 13-kos savaičių bazinius karinius 

mokymus. 
 

DAUGIAU INFORMACIJOS TEIKIA: 
VDU Studentų reikalų tarnyba (S. Daukanto g. 27-210) 
Tel. (8 37) 32 79 77, el. paštas info@srt.vdu.lt, www.vdu.lt/parama
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STIPENDIJOS
KAIP GAUTI PINIGŲ?

 
Pirmakursiams, kurių konkursinis balas yra 9,5 ir didesnis (įstojusiems į valstybės finansuojamą ir 
nefinansuojamą vietą), visą rudens semestrą kas mėnesį yra mokama 2 BSI (Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės tvarka nustatytų bazinių socialinių išmokų) dydžio skatinamoji stipendija, pervedant į 
asmeninę banko sąskaitą. 

Jei jau turite banko sąskaitą, informaciją apie ją telieka nusiųsti el. paštu j.vilkevic@ft.vdu.lt.

Elektroniniame laiške būtinai nurodykite: 1) savo vardą, pavardę, 2) tikslų banko sąskaitos numerį ir 
banko pavadinimą, 3) gimimo datą, 4) savo telefono numerį (tik elektroniniame laiške).

Studentai iš Universiteto stipendijų fondo vienu metu turi teisę gauti kelių rūšių stipendijas, kurios gali 
būti tokios:
 ▪ Skatinamosios stipendijos skiriamos geriausiems studentams, studijuojantiems valstybės  

finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, atsižvelgiant į paskutiniojo semestro studijų rezultatus.
 ▪ Mobilumo stipendijos skiriamos studentams, išvykstantiems dalinių studijų, praktikų, stažuočių ar 

kitiems studijų tikslams į užsienio aukštojo mokslo ir kitas institucijas pagal dvišalio bendradarbiavimo 
sutartis ar kitas mainų programas, kuriose dalyvauja Universitetas.
 ▪ Vienkartinės stipendijos skiriamos atsižvelgiant į studento aktyvią veiklą Universitete arba susidūrus 

su socialiniais sunkumais; skirstomos į:
 ▪ Universiteto vardo garbės stipendiją, skiriamą studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, 

meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant Universitetą;
 ▪ Vienkartinę socialinę stipendiją, kuri gali būti skiriama studentams: netekus vieno iš tėvų; įvy-

kus nelaimei; pasikeitus socialinei šeimos padėčiai ar atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje;
 ▪ Vienkartinę skatinamąją stipendiją, kuri gali būti skiriama studentams už aktyvų   

dalyvavimą mokslinėje, meninėje, sporto ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veikloje. 
 ▪ Kitos stipendijos skiriamos kitais atvejais.

Kita valstybės parama (pvz., socialinės stipendijos, tikslinės išmokos studentams, turintiems negalią, ir 
t. t.) yra teikiama per Valstybinį studijų fondą, Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos.

DAUGIAU INFORMACIJOS TEIKIA: 
VDU Studentų reikalų tarnyba (S. Daukanto g. 27-210) 
Tel. (8 37) 32 79 77, 
El. paštas: info@srt.vdu.lt, 
Puslapis: www.vdu.lt/parama
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STIPENDIJOS

 
„Subalansuotas fuksas“ – tai jau tradicinė pirmakursių stovykla ir linksmiausias studijų metų savaitgalis, 
leidžiantis pajusti tikrą studentišką dvasią ir judėjimą, suteikiantis galimybę susipažinti su Universitetu ir 
padedantis užmegzti pažintis su vyresniais savo kolegomis bei kitais pirmakursiais.

Šiais metais pirmakursių stovykla „Subalansuotas fuksas’14“ vyks rugsėjo 6–7 d. ir 13–14 d. Dalyvio 
anketą galite užpildyti pasirašydami studijų sutartį VDU rūmų (K. Donelaičio g. 52) I aukšte arba VDU 
Studentų atstovybės interneto svetainėje www.vdusa.lt.

STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

SUBALANSUOTAS FUKSAS 2014

 
Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – vienintelis Lietuvoje oficialus dokumentas, įrodantis studentų 
statusą, kurio prireiks:
 ▪ įėjimo į studijų dalykų tarpinių studijų atsiskaitymo ir egzamino kontrolei;
 ▪ įėjimo į bendrabutį kontrolei;
 ▪ naudojantis Universiteto bibliotekos paslaugomis;
 ▪ norint su LSP tarpmiestiniu viešuoju transportu važiuoti 50 proc. pigiau, o miesto viešuoju transportu 

– net 80 proc. pigiau;
 ▪ norint dalyvauti nuolaidų programoje, kuri leidžia naudotis nuolaidomis pirkiniams, pramogoms bei 

įvairioms paslaugoms visoje Lietuvoje (nuolaidų sąrašą rasite tinklalapyje www.lsp.lt).

Pasirašant studijų sutartis, VDU Studentų atstovybės nariai supažindins Jus su Lietuvos studento 
pažymėjimo išdavimo tvarka. Informacijos teikiama VDU rūmuose, K. Donelaičio g. 52 I aukšte. Daugiau 
informacijos apie LSP ieškokite www.lsp.lt.



10

TO DO LIST
 
Vytauto Didžiojo universitetas kviečia studentus apsigyventi trijuose VDU bendrabučiuose, kuriuose 
studentams sukurtos patogios gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos:
 ▪ VDU bendrabutis Nr. 1, Taikos pr. 119 (pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims).
 ▪ VDU bendrabutis Nr. 2, Vytauto pr. 71 (pritaikytas fizinę negalią turintiems asmenims).
 ▪ VDU bendrabutis Nr. 3, Taikos pr. 123

Prašymai dalyvauti konkurse gyvenamajai vietai bendrabučiuose gauti priimami:
 ▪ Pakviestųjų pasirašyti sutarčių su Universitetu pagrindinio priėmimo metu, t. y. š. m. liepos 28–31 d., 

taip pat el. būdu – naudojantis http://apklausos.vdu.lt/ sistema nuo š. m. liepos 28 d. 8 val. iki 
rugpjūčio 4 d. 17 val. 
 ▪ Papildomo priėmimo metu, t. y. asmenims, kurie pasirašė studijų sutartis nuo š. m. rugpjūčio 7–9 d., 

el. būdu naudojantis apklausos.vdu.lt sistema nuo rugpjūčio 7 d. 8 val. iki rugpjūčio 11 d. 17 val. 

Pildant prašymą gyvenamajai vietai bendrabučiuose gauti, turi būti pateikti elektroninėje paraiškoje 
nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai:
 ▪ šeimos sudėties pažyma; 

pažymos iš mokyklų arba universitetų apie brolių / seserų mokymąsi bei mažamečių
brolių / seserų gimimo liudijimų kopijos; 

 ▪ šeimos narių finansiniai dokumentai už paskutiniuosius tris mėnesius; 
 ▪ ištuokos liudijimo kopija; 
 ▪ kiti dokumentai, atspindintys šeimos / šeimos narių socialinę padėtį ir turintys įtakos 

mokesčių lengvatos suteikimui. Studentai, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo 
nustatyta globa (rūpyba) arba kurių abu tėvai yra mirę, turi pateikti mirties liudijimų kopijas arba 
teismo sprendimo dėl paskirtos globos dokumento kopiją; 

 ▪ studentai, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų, turi pateikti šeimos
sudėties pažymą, pažymas iš mokyklų arba universitetų apie brolių / seserų mokymąsi bei mažame-
čių brolių / seserų gimimo liudijimų kopijas; 

 ▪ neįgalūs studentai turi pateikti darbingumo lygio pažymą.

BENDRABUČIAI
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TO DO LIST BENDRABUČIAI
Daugiau informacijos apie bendrabučius galite sužinoti adresu www.vdu.lt/bendrabuciai. Konkurso 
gyvenamajai vietai VDU bendrabutyje skirstymo rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 14 d. VDU interneto 
svetainėje www.vdu.lt, taip pat teiraujantis tel. (8 37) 32 79 77. 

Į bendrabutį bus galima įsikelti nuo š. m. rugpjūčio 22 d. 13 val. (įskaitant rugpjūčio 23 d., šeštadienį). 
Studentai į jiems paskirtas bendrabučio gyvenamąsias vietas turi įsikelti iki rugsėjo 10 d. arba infor-
muoti SRT, kad paskirtų gyvenamųjų vietų atsisako.

Gyvenamoji vieta bendrabutyje skiriama vieneriems mokslo metams.

Gyvenamoji vieta nesuteikiama Kauno miesto gyventojams, o Kauno rajono gyventojams suteikiama 
tik išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į socialinės padėties sudėtingumą.

Daugiau informacijos apie dokumentus, kuriuos reikia pateikti siekiant dalyvauti konkurse gyvenamajai 
vietai bendrabutyje gauti, jums suteiks Studentų reikalų tarnyba (S. Daukanto g. 27, 210 kab.,  
tel. (8 37) 32 79 77, el. paštas info@srt.vdu.lt).

Daugiau informacijos apie bendrabučių sąlygas jums suteiks:
 ▪ studentų bendrabučio Nr. 1 (Taikos pr. 119) valdytojas, budėtojas tel. (8 37) 35 39 64;
 ▪ studentų bendrabučio Nr. 2 (Vytauto pr. 71) valdytojas, budėtojas tel. (8 37) 22 36 39;
 ▪ studentų bendrabučio Nr. 3 (Taikos pr. 123) valdytojas, budėtojas tel. (8 37) 35 24 57.
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TO DO LIST GRETUTINĖS STUDIJOSAPIE 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), vadovaudamiesi 
konkrečiomis studijų programomis ir Studijų reguliaminu. Susidarydami individualius studijų planus, stu-
dentai 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 PRIVALOMA VISIEMS PIRMAKURSIAMS!
Registracija į dalykus vyks rugpjūčio 28 d. (ketvirtadienį) nuo 8 val. ryto VDU Didžiosios salės fojė 
adresu S. Daukanto g. 28, Kaunas. 

Per pirmakursių įvadinę savaitę, rugpjūčio 28 d. nuo 8 val., VDU Didžiosios salės fojė  
(S. Daukanto g. 28, Kaunas) VDU studentų atstovai ir darbuotojai padės pirmojo kurso studen-
tams 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 inter-
neto tinklo „FirstClass“. Prisijungimo vardas ir slaptažodis pirmakursiams bus suteikti registruojantis. 
Neužmirškite atsinešti asmens dokumento. Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU 
balą. Sekite informaciją www.vdu.lt. Negalintiems atvykti būtinas notariškai patvirtintas kito žmogaus 
delegavimas užregistruoti į dalykus. 

Per pirmąsias dvi semestro savaites studentai galės koreguoti registraciją – išsibraukti iš vieno dalyko ir 
įsirašyti į kitą (jei bus laisvų vietų) paskaitų metu, kreipdamiesi į dėstytojus. 
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TO DO LIST
 
Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės studijų (pavyzdžiui, Viešosios komunikaci-
jos), gali nemokamai rinktis ir kitos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos (pavyzdžiui, Infor-
matikos) gretutines studijas, kurių metu papildomai studijuojami specialybiniai kitos studijų programos 
dalykai. Gretutinių studijų programas galite rasti www.vdu.lt/gretutines.

Studentai, norintys studijuoti pagal gretutinę studijų programą, turi pateikti savo fakulteto dekanui 
prašymą ir registruotis bendra VDU tvarka, prisijungę prie Universiteto vidinio interneto tinklo „First-
Class“. Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart įstoję į VDU, nuo pirmojo se-ę į VDU, nuo pirmojo se- į VDU, nuo pirmojo se-
mestro. (Kiekvieną semestrą galima studijuoti ne daugiau kaip 2 gretutinės studijų programos dalykus, 
atitinkamai viršijant kreditų skaičių). Pasirinkę gretutines studijas, studentai įgyja platesnį išsilavinimą, 
praplečia savo įsidarbinimo galimybes. Be to, gretutinės studijos atveria kelius ir į tos pačios krypties 
magistrantūrą – nebereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų.

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

GRETUTINĖS STUDIJOS
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TO DO LIST
A grupės dalykus visi nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai 
privalo išklausyti per pirmuosius keturis semestrus (jeigu studijų programos reikalavimai nenumato 
kitaip):

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 privalo-
miesiems anglų kalbos dalykams; juos galima 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 (teisės) 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 egzamino 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 
semestrų). 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 technologijų studijų progra-
mas, 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 – 5 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 vartotojo pažymėjimą ECDL 
(sutr. European Computer Driving Licence).

Filosofija, Philosophy (4 kreditai)
Dėstytojai:
V. Bachmetjevas (anglų kalba / in English)
Dr. doc. B. Gudaitytė (lietuvių kalba)
R. Viedrynaitis (nuotolinis)*

Anglų kalba, B1 lygis (6 kreditai)

Anglų kalba, B2 lygis (6 kreditai)

Gamtamokslinė pasaulio samprata (4 kreditai)
Dėstytojai:
Prof. habil. dr. G. Kamuntavičius
Prof. A. Paulauskas
Doc. dr. K. Šidlauskas
Dr. I. Januškaitienė  

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

A GRUPĖS DALYKAI
PRIVALOMI ĮVADINIAI DALYKAI
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TO DO LIST B GRUPĖS DALYKAI

C GRUPĖS DALYKAI

 
Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai per pirmuosius 4 se-
mestrus privalo pasirinkti po vieną studijų dalyką iš keturių pogrupių (jeigu studijų programos reikala-
vimai 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:

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

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

 ▪ Sociologija
 ▪ Sociology (in English)
 ▪ Teisė
 ▪ Politikos mokslai
 ▪ Demografinė raida
 ▪ Socialinė gerovė

Humanitariniai mokslai:
 ▪ Bioetika 
 ▪ Civilizacijos istorija (nuotolinis)*
 ▪ Senoji lietuvių pasaulėžiūra
 ▪ Retorika ir komunikacija
 ▪ Literatūra
 ▪ Lietuvos kultūros istorija
 ▪ Religijotyra (nuotolinis)*
 ▪ Lithuanian Way of Living: Folklore,  

Traditions, Mythology (in English)
 ▪ Šiuolaikinės filosofijos kryptys (Directions of 

Contemporary Philosophy) (in English)
 ▪ Contemporary Russia in Historical  

Perspective (in English)

Socialiniai mokslai:
 ▪ Edukologija
 ▪ Psichologija (nuotolinis)*
 ▪ Psichologija 

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

Menai:
 ▪ Architektūra 
 ▪ Audiovizualinis menas
 ▪ Dailė
 ▪ Fotografija
 ▪ Medijų menas 
 ▪ Media Art (in English)
 ▪ Teatras (nuotolinis)*
 ▪ Meno praktikumas (vaidyba)
 ▪ Šokis
 ▪ Lietuvių etninė muzika ir tradiciniai  

instrumentai

ALTERNATYVŪS ĮVADINIAI DALYKAI

PASIRINKTOS SPECIALYBĖS DALYKAI
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Šiuos kursus siūloma rinktis studentams, norintiems išmokti užsienio kalbų, gilinti kitų sričių žinias.  
D grupei priskiriami anglų kalbos A1 ir A2 lygių dalykai bei „Informatika“.
 ▪ Anglų kalba (A1)** (6 kreditai)
 ▪ Anglų kalba (A2)** (6 kreditai)
 ▪ Informatika*** (4 kreditai)

Laisvai pasirenkami D grupės dalykai (siūlomi rudens semestre):
 ▪ Skaitmeninis menas
 ▪ Moters grožio samprata lietuvių tradicijoje 
 ▪ Tiurkų kraštų kultūra
 ▪ Profesija ir karjeros sėkmė
 ▪ Visuomenės sveikata (nuotolinis)*
 ▪ Public Health (in English)
 ▪ Creative Writing (in English)
 ▪ Modern Cinema and How It Got That Way (in English)
 ▪ Magija, religija ir mokslas XVI–XVIII a. Europoje
 ▪ Netradicinės religijos
 ▪ Arabų kraštų kultūra
 ▪ Konfliktai ir psichologinis teroras organizacijoje

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, vokiečių kalbą profesinėje veikloje.

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 dalykas. Informacija apie 
dalykus ir dalykų aprašai skelbiami internete:  
www.vdu.lt/lt/studijos/apie-studijas-vdu/destomi-dalykai/a-b-ir-d-grupiu-dalykai/.

* Daugiau informacijos apie tai rasite internete adresu www.moodle.vdu.lt. 
** Jei pagal Universitete laikyto anglų kalbos žinių patikrinimo testo ir vidurinės mokyklos anglų kalbos 
egzamino rezultatus nustatoma, kad studentas turi mokytis A1 ar A2 lygio anglų kalbos grupėse, 
pirmaisiais studijų metais jam privalomos atitinkamos anglų kalbos A1 ir A2 lygio paskaitos.
*** 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 26 d. turi laikyti informatikos žinių patikrinimo testą (daugiau informa-
cijos apie testą – X puslapyje). Jo neišlaikę, pirmakursiai privalo pirmąjį arba antrąjį semestrą studijuoti 
dalyką „Informatika“.

 ▪ Lytis ir seksualumas islame
 ▪ Žymiausios šiuolaikinės Europos šventės
 ▪ Technologijos, inovacijos ir verslumas
 ▪ Indijos kinas
 ▪ Religija ir visuomenė
 ▪ Šiuolaikinė dramaturgija
 ▪ Consumer Society (in English)
 ▪ Pasaulio religijos ir maginis pasaulvaizdis
 ▪ Šokis. Kilmė, istorija, šokio teorija ir

praktika

D GRUPĖS DALYKAI
LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI
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TO DO LIST TO DO LISTDRAUGIŠKAS NEĮGALIESIEMS
VDU.LT/NEGALIA

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

FIZINĖ STUDIJŲ APLINKA
 ▪ K. Donelaičio g. 52 galima rasti specialiai neįgaliesiems įrengtą infrastruktūrą: pirmajame aukšte 

įrengtas studentų poilsio kambarys, kuriame neįgalieji gali naudotis jiems pritaikytais kilnojamais 
kompiuterio stalais, masažo kėde, poilsio vieta. Rūmų II aukšte, Vaclovo Biržiškos skaitykloje, yra 
specialiai neįgaliajam skirta darbo vieta. Visose rūmų laiptinėse aukštai ir kabinetai yra paženklinti 
užrašais Brailio raštu.
 ▪ VDU bendrabučiai Nr. 1 (Taikos pr. 119) ir Nr. 2 (Vytauto pr. 71) yra visiškai pritaikyti judėjimo 

negalią turintiems studentams. Esant poreikiui, juose kartu gali gyventi ir lydintysis asmuo.
 ▪ VDU pastatai, įsikūrę S. Daukanto g. 27 ir 28, K. Donelaičio g. 52, Gedimino g. 44, Muitinės g. 7, 

Gimnazijos g. 7, Vileikos g. 8, Jonavos g. 66, yra pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, nes prie šių pas-
tatų yra įrengtos automobilių stovėjimo vietos negalią turintiems asmenims; pastato įėjimuose 
įrengtos automatizuotos lauko durys arba specialūs keltuvai, įvažos; pastato viduje – specialūs 
keltuvai arba (platūs) liftai su garsiniais pranešimais; įvažos į rūmų patalpas – plačios; įrengti 
specialiai neįgaliesiems skirti tualetai. 
 ▪ Norint patekti į VDU pastatus, kurie yra iš dalies pritaikyti judėjimo negalią turintiems studen-

tams, reikės prašyti šiuose pastatuose budinčių asmenų pagalbos – Laisvės al. 53,  
K. Donelaičio g. 58 ir S. Daukanto g. 28 (Didžioji salė).

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
Kiekvienas studentas susidaro asmeniškai jam tinkamą studijų tvarkaraštį ir pasirenka norimus 
atsiskaitymo būdus, o pastebėjus, kad paskirtos auditorijos neprieinamos, prašome apie tai 
pranešti Akademinei reikalų tarnybai adresu Laisvės al. 53 (201–204, 206, 209),  
telefonu (8 37) 32 35 99 arba el. paštu: dir@art.vdu.lt arba info@art.vdu.lt.

FINANSINĖ PARAMA
 ▪ Kiekvieno studijų semestro pradžioje neįgaliems studentams Universitetas teikia finansinę 

paramą – studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčio lengvatas. Dėl šių lengvatų neįgalusis 
turi kreiptis į Studentų reikalų tarnybą per dvi pirmąsias kiekvieno studijų semestro savaites.
 ▪ Neįgalus studentas, kuris pasižymi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytu 45 proc. ar mažesniu 

darbingumo lygiu (arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį) ir atitinka kitus skelbiamus kriterijus:
 ▪ iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gali gauti 

finansinę pagalbą;
 ▪ iš Valstybinio studijų fondo gali gauti neįgaliems studentams skiriamą finansinę išmoką, socia-

linę stipendiją ir valstybės remiamą paskolą studijų mokesčiui apmokėti, kuria remiantis neįgalus 
studentas gali būti atleidžiamas nuo šios paskolos grąžinimo.

Studentų, turinčių negalią, reikalais Vytauto Didžiojo universitete rūpinasi  
Studentų reikalų tarnyba:
S. Daukanto g. 27 (210–212), Tel. (8 37) 32 79 77, (8 37) 75 11 75 
El. paštas: info@srt.vdu.l
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ĮVADAS Į STUDIJAS*

KAS YRA „ĮVADAS Į STUDIJAS VDU“ IR KAM JIS SKIRTAS?
Tradiciškai Vytauto Didžiojo universitetas pirmojo kurso studentus kviečia į įvadinės savaitės renginius, 
kurie vyks mokslo metų pradžioje rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis. 

KUR IEŠKOTI DAUGIAU INFORMACIJOS?
Daugiau informacijos apie universitetą ir „Įvado į studijas VDU 2014“ savaitę rasi Įvado į studijas infor-
macijos centre arba www.vdu.lt/ivadas2014, taip pat socialiniame tinkle „Facebook“:  
www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas.

KAS YRA ĮVADO Į STUDIJAS INFORMACIJOS CENTRAS?
Rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis VDU Studijų informacijos centre (K. Donelaičio g. 52, I aukšte) veiks 
Įvado į studijas informacijos centras, kuriame pirmakursius visais su „Įvado į studijas VDU 2014“ pro-
grama susijusiais klausimais konsultuos VDU darbuotojai ir studentai. 

PROGRAMA
RUGPJŪČIO 25 D., PIRMADIENIS | FAKULTETŲ DIENA

11–13.30 val. SUSITIKIMAS TAVO FAKULTETE. Auditorijos, kuriose vyks susitikimai, bus paskelbtos VDU 
interneto svetainėje www.vdu.lt/ivadas2014 rugpjūčio viduryje.
14.30 val. Studentų reikalų tarnybos (SRT) darbuotojų ir VDU bendrabučių („Taikos“ ir „Karo“) gyven-
tojų susitikimas. Susitikimo metu susipažinsi su gyvenimo bendrabutyje taisyklėmis bei tolimesnėmis 
galimybėmis jame apsigyventi, jei bendrabutis Tau nebuvo paskirtas. 
16 val. VDU radijo susitikimas / paskaita / diskusija su visiems gerai žinomu svečiu. 
18 val. VDU Studentų atstovybės vakaras „Vero cafe@VDU“. Daugiau informacijos: www.vdusa.lt, 
www.facebook.com/VDUstudentuatstovybe. 

RUGPJŪČIO 26 D., ANTRADIENIS | ŽINIŲ DIENA

9–15 val. INFORMATIKOS TESTAS. Nebijok! Tai – ne egzaminas, o tik Tavo žinių patikrinimas. Šis visiems 
nuolatinių studijų pirmakursiams privalomas testas leis įvertinti, ar tau būtina studijuoti D grupės daly-
ką „Informatika“. Daugiau informacijos rugpjūčio viduryje rasi www.vdu.lt/ivadas2014.
9–13 val. DIAGNOSTINIS ANGLŲ KALBOS TESTAS JO NELAIKIUSIEMS. Pasirašęs sutartį, nesuspėjai 
pasitikrinti anglų kalbos žinių? Nesijaudink ir registruokis testui Užsienio kalbų instituto tinklalapyje  
http://uki.vdu.lt. Ten rasi ir testo rezultatus.
12.15–13 val. Studentų reikalų tarnybos (SRT) darbuotojų ir VDU „Baltijos“ bendrabučio gyventojų 
susitikimas. 
11–14 val. VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) prisistatymas. Norėtum laisvai bendrauti ispanų, vokiečių, 
prancūzų, italų, o gal turkų ar japonų kalbomis? Domiesi gestų kalba? 30 skirtingų kalbų – tiek VDU 
Užsienio kalbų institutas gali Tau pasiūlyti! 
15–16.30 val. VDU tarnybų prisistatymai. Ateik, klausk ir sužinok! VDU tarnybos pristatys savo veiklą, 
konsultuos įvairiais klausimais. 
17–19 val. paskaitų ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“ atidarymas ir universiteto rektoriaus prof. Zigmo 
Lydekos paskaita / diskusija „Nuo studento... iki studento“ Laisvo turinio paskaitų ciklas „Aš, alus ir 
dėstytojas“ vyksta visus metus! Tikras VDU studentas turi bent kartą jame dalyvauti!

RUGPJŪČIO 25 – RUGSĖJO 1 D.

* PROGRAMA GALI KEISTIS.  
     Sekite informaciją  
    www.vdu.lt/ivadas2014
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RUGPJŪČIO 27 D., TREČIADIENIS | INFORMACIJOS DIENA

10–11 val. REGISTRACIJOS Į DALYKUS PROCESO IR TAISYKLIŲ PRISTATYMAS. Įstojai į artes liberales 
universitetą, tad nenustebk, kad teks susidaryti tvarkaraštį :) 
12–13 val. Verslo praktikų centro pristatymas. Verslas kaip kūryba – ateik, sužinok ir išbandyk!
12–17 val. B grupės dalykų pristatymai ir susitikimai su dėstytojais. Ateik pristatymus, sužinok dalykų 
turinį ir susipažink su dėstytojais! Išsamius dalykų aprašus rasi www.vdu.lt/dalykai. 

RUGPJŪČIO 28 D., KETVIRTADIENIS | REGISTRACIJOS DIENA

8–17 val. REGISTRACIJA Į A, B, C IR D GRUPIŲ DALYKUS. VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) vyks 
visiems nuolatinių studijų pirmakursiams privaloma registracija į A, B, C ir D grupių dalykus. Neužmiršk 
atsinešti asmens dokumento! Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Kon-
kursinę eilę ir tikslų tavo registracijos į dalykus laiką rasi www.vdu.lt/ivadas2014 rugpjūčio pabaigoje. 
VDU interneto svetainėje www.vdu.lt/dalykai jau gali rasti A, B ir D dalykų aprašus. Informaciją apie 
privalomus C grupės dalykus teikia katedros. 

RUGPJŪČIO 29 D., PENKTADIENIS | ARTES LIBERALES DIENA

10 val. Sužinok daugiau apie Biblioteką! 
11–16 val. „MOODLE“ MOKYMAI. „Moodle“ – universiteto nuotolinė studijų aplinka (NSA), kurioje rasi 
dėstytojų pateikiamą studijų medžiagą, užduotis, diskusijų forumus, atsiskaitymų įvertinimus ir svar-
biausias su studijų dalykais susijusias datas. 
10–14 val. VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų mugė, kurioje VDU organizacijos pristatys savo veiklą. 
15 val. Vieša paskaita / diskusija su ypatingu svečiu. Kas jis, jau greitai sužinosi www.vdu.lt/ivadas2014.
20 val. VDU susipažinimo vakarėlis. Tavęs laukia nemokamas megakoncertas, gera nuotaika ir daug 
siurprizų. Daugiau informacijos rugpjūčio mėnesį www.vdu.lt/ivadas2014. 

RUGSĖJO 1 D., PIRMADIENIS | MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

 ▪ Šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje (Vilniaus g. 1).
 ▪ ŠVENTINIAI SUSITIKIMAI FAKULTETUOSE. Ateik į savo fakultetą ir nerk į Rugsėjo 1-osios šventės 

sūkurį! Auditorijos, kuriose vyks susitikimai, bus paskelbtos www.vdu.lt/ivadas2014.
 ▪ Bendros nuotraukos įamžinimas prie Vytauto Didžiojo paminklo ir eisena, prisijunk!
 ▪ MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU pirmakursių priesaika, 

VDU rektoriaus sveikinimas ir didelis šventinis VDU Rugsėjo 1-osios tortas!

RUGSĖJO 6–7 IR 13–14 D. | STOVYKLA „SUBALANSUOTAS FUKSAS 2014“

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė pirmakursiams organizuoja tradicinę stovyklą „Suba-
lansuotas fuksas 2014“. Tai – ne krikštynos, o šventė, skirta susipažinti su universitetu, jo vertybėmis, 
studentų judėjimu ir puikiai praleisti laiką su naujais draugais. Pirmakursiai dalyvaus rungtyse, estafetė-
se ir žaidimuose, mokysis, bendraus ir pramogaus. Nori dalyvauti? Užpildyk anketą pasirašydamas(-a) 
sutartį su VDU arba vėliau, užsukęs(-usi) į VDU Studentų atstovybės interneto svetainę www.vdusa.lt. 
Anketos priimamos iki rugsėjo 5 d. Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai. Daugiau informaci-
jos rasi www.vdusa.lt ir www.facebook.com/VDUStudentuAtstovybe.

KAS YRA „ĮVADAS Į STUDIJAS VDU“ IR KAM JIS SKIRTAS?
Tradiciškai Vytauto Didžiojo universitetas pirmojo kurso studentus kviečia į įvadinės savaitės renginius, 
kurie vyks mokslo metų pradžioje rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis. 

KUR IEŠKOTI DAUGIAU INFORMACIJOS?
Daugiau informacijos apie universitetą ir „Įvado į studijas VDU 2014“ savaitę rasi Įvado į studijas infor-
macijos centre arba www.vdu.lt/ivadas2014, taip pat socialiniame tinkle „Facebook“:  
www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas.

KAS YRA ĮVADO Į STUDIJAS INFORMACIJOS CENTRAS?
Rugpjūčio 25 – rugsėjo 1 dienomis VDU Studijų informacijos centre (K. Donelaičio g. 52, I aukšte) veiks 
Įvado į studijas informacijos centras, kuriame pirmakursius visais su „Įvado į studijas VDU 2014“ pro-
grama susijusiais klausimais konsultuos VDU darbuotojai ir studentai. 

PROGRAMA
RUGPJŪČIO 25 D., PIRMADIENIS | FAKULTETŲ DIENA

11–13.30 val. SUSITIKIMAS TAVO FAKULTETE. Auditorijos, kuriose vyks susitikimai, bus paskelbtos VDU 
interneto svetainėje www.vdu.lt/ivadas2014 rugpjūčio viduryje.
14.30 val. Studentų reikalų tarnybos (SRT) darbuotojų ir VDU bendrabučių („Taikos“ ir „Karo“) gyven-
tojų susitikimas. Susitikimo metu susipažinsi su gyvenimo bendrabutyje taisyklėmis bei tolimesnėmis 
galimybėmis jame apsigyventi, jei bendrabutis Tau nebuvo paskirtas. 
16 val. VDU radijo susitikimas / paskaita / diskusija su visiems gerai žinomu svečiu. 
18 val. VDU Studentų atstovybės vakaras „Vero cafe@VDU“. Daugiau informacijos: www.vdusa.lt, 
www.facebook.com/VDUstudentuatstovybe. 

RUGPJŪČIO 26 D., ANTRADIENIS | ŽINIŲ DIENA

9–15 val. INFORMATIKOS TESTAS. Nebijok! Tai – ne egzaminas, o tik Tavo žinių patikrinimas. Šis visiems 
nuolatinių studijų pirmakursiams privalomas testas leis įvertinti, ar tau būtina studijuoti D grupės daly-
ką „Informatika“. Daugiau informacijos rugpjūčio viduryje rasi www.vdu.lt/ivadas2014.
9–13 val. DIAGNOSTINIS ANGLŲ KALBOS TESTAS JO NELAIKIUSIEMS. Pasirašęs sutartį, nesuspėjai 
pasitikrinti anglų kalbos žinių? Nesijaudink ir registruokis testui Užsienio kalbų instituto tinklalapyje  
http://uki.vdu.lt. Ten rasi ir testo rezultatus.
12.15–13 val. Studentų reikalų tarnybos (SRT) darbuotojų ir VDU „Baltijos“ bendrabučio gyventojų 
susitikimas. 
11–14 val. VDU Užsienio kalbų instituto (UKI) prisistatymas. Norėtum laisvai bendrauti ispanų, vokiečių, 
prancūzų, italų, o gal turkų ar japonų kalbomis? Domiesi gestų kalba? 30 skirtingų kalbų – tiek VDU 
Užsienio kalbų institutas gali Tau pasiūlyti! 
15–16.30 val. VDU tarnybų prisistatymai. Ateik, klausk ir sužinok! VDU tarnybos pristatys savo veiklą, 
konsultuos įvairiais klausimais. 
17–19 val. paskaitų ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“ atidarymas ir universiteto rektoriaus prof. Zigmo 
Lydekos paskaita / diskusija „Nuo studento... iki studento“ Laisvo turinio paskaitų ciklas „Aš, alus ir 
dėstytojas“ vyksta visus metus! Tikras VDU studentas turi bent kartą jame dalyvauti!

* PROGRAMA GALI KEISTIS.  
     Sekite informaciją  
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INFORMACIJĄ TEIKIA 
VDU Studijų informacijos centras
K. Donelaičio g. 52-116, 44244 Kaunas

El. paštas: info@smt.vdu.lt
Tel. (8 37) 323 206
Internetas: www.vdu.lt


