
ABCD DALYKAI
A GRUPĖS DALYKAI  |  PRIVALOMI ĮVADINIAI DALYKAI

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):

» FILOSOFIJA, PHILOSOPHY (4 kreditai). Dėstytojai: J. Simonova (anglų kalba / in English) |  
   doc. B. Gudaitytė (lietuvių kalba) | R. Viedrynaitis (nuotolinis)*

» GAMTAMOKSLINĖ PASAULIO SAMPRATA (4 kreditai). Dėstytojai: prof. A. Kulakauskas |  
   prof. Š. Liekis | prof. A. Paulauskas | doc. K. Šidlauskas | dr. I. Januškaitienė  

» ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS TAPSMAS (4 kreditai). Dėstytojai: prof. E. Aleksandravičius |  
   doc. R. Bulota | doc. P. Janauskas | doc. R. Kamuntavičius | doc. A. Vaicekauskas | dr. L. Venclauskas

» ANGLŲ KALBA, B1 lygis (6 kreditai)

» ANGLŲ KALBA, B2 lygis (6 kreditai)

 
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. 
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 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. 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).

Daugiau informacijos apie A grupės dalykus – www.vdu.lt/dalykai.

* Daugiau informacijos apie tai rasite internete adresu http://studyonline.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 informacijos – 
www.vdu.lt/ivadas2014 puslapyje). Jo neišlaikę, pirmakursiai privalo pirmąjį arba antrąjį semestrą 
studijuoti dalyką „Informatika“.

PASKAITŲ TVARKARAŠČIO SUDARYMAS
Studentai patys susidaro individualius studijų planus (paskaitų tvarkaraščius), 
vadovaudamiesi studijų programomis ir Studijų reguliamino reikalavimais. Sudarydami 
individualius studijų planus, studentai privalo laikytis šių reikalavimų:

» nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) pirmo kurso 
studentams 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 nurodyti dalykų sąrašuose, kuriuos rasite www.vdu.lt ir 
savo katedros skelbimų lentose, studijų tvarkaraštyje.

REGISTRACIJA Į DALYKUS |  privaloma visiems pirmakursiams

Rugpjūčio 28 dieną VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) VDU studentų atstovai ir 
darbuotojai padės užsiregistruoti į A, B, C ir D grupių dalykus. 

Registracija vyks prisijungus prie VDU elektroninio pašto ir konferencijų sistemos 
„FirstClass“. Prisijungimo vardas ir slaptažodis pirmakursiams bus suteiktas registracijos 
metu. Neužmirškite asmens dokumento. Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį 
stojimo į VDU balą. Sekite informaciją www.vdu.lt. Per pirmąsias dvi semestro savaites 
studentai galės koreguoti registraciją ( jei bus laisvų vietų) paskaitų metu, kreipdamiesi 
į dėstytojus.

GRETUTINĖS STUDIJOS
Vytauto Didžiojo universitete studentai, be savo specialybės studijų (pavyzdžiui, 
Viešosios 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 programas 
galite rasti www.vdu.lt/lt/studijos/gretutines-studijos. 

Studentai, norintys studijuoti gretutinę studijų programą, turi pateikti savo fakulteto 
dekanui prašymą ir registruotis bendra VDU tvarka, prisijungus prie VDU elektroninio 
pašto ir konferencijų sistemos „FirstClass“. Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą 
studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro. Kiekvieną semestrą galima 
studijuoti ne daugiau kaip 2 gretutinės studijų programos dalykus, atitinkamai viršijant 
kreditų skaičių. Gretutinės specialybės pasirinkimas studentams padeda įgyti platesnį 
išsilavinimą, praplėsti savo įsidarbinimo galimybes. Be to, gretutinės studijos atveria 
kelius ir į tos pačios krypties magistrantūrą – nebereikia studijuoti išlyginamųjų dalykų.

Studijų tvarką reglamentuojančius dokumentus rasi universiteto interneto puslapyje  
www.vdu.lt/lt/studijos/priemimas-i-studijas-vdu. 

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. 
„Įvado į studijas VDU“ metu galėsi susipažinti su universitetu, studijų sistema, laikysi 
žinių patikrinimo testus, bendrausi su savo fakulteto dekanu, dėstytojais, vyresniais 
studentais.

KUR IEŠKOTI DAUGIAU INFORMACIJOS?
Daugiau informacijos apie universitetą ir „Įvado į studijas VDU 2014“ savaitę rasi Įvado 
į studijas informacijos 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, 
1 aukšte) veiks Įvado į studijas informacijos centras, kuriame pirmakursius visais su 
„Įvado į studijas VDU 2014“ programa susijusiais klausimais konsultuos VDU darbuotojai 
ir studentai. Renginių metu Tau padės ir VDU savanoriai – teiks informaciją, nukreips, 
patars. Tik nebijok klausti!

NAUDINGOS NUORODOS:
» Vytauto Didžiojo universiteto pirmakursiams skirta interneto svetainė  
www.vdu.lt/ivadas2014

» Visų A, B ir D dalykų aprašai www.vdu.lt/abddalykai

» VDU studijų programos ir susijusi informacija www.vdu.lt/studijos

» Informacija apie gretutines studijas VDU www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos

» Informacija apie VDU nuotolinių studijų dalykus ir Moodle nuotolinio mokymosi 
sistemą www.studyonline.lt

» Interaktyvus VDU žemėlapis www.vdu.lt/zemelapis

» Studijų tvarką VDU reglamentuojantys dokumentai www.vdu.lt/apie-vdu/svarbiausi-
vdu-dokumentai

» Bendrauk „Facebook“ www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas

» Sek „Twitter“ http://twitter.com/VMUlive

» Žiūrėk „Youtube“ www.youtube.com/VDUvideo

» Įsiamžink „Instagram“ http://instagram.com/vduni
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Daugiau informacijos apie B grupės dalykus – www.vdu.lt/dalykai.

BIOMEDICINOS IR FIZINIAI MOKSLAI: Aplinkotyra | Environmental Science (in English) | 
Astronomija | Biologija | Information Society Technologies (in English) | Statistika (nuotolinis)*

EKONOMIKA IR VADYBA: Ekonomika | Economics (in English) | Europos Sąjungos ekonomika 
| Vadyba | Verslininkystės įvadas | Asmeninių finansų valdymas

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)

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

SOCIALINIAI MOKSLAI: Edukologija | Psichologija (nuotolinis)* | Psichologija | Sociologija | 
Teisė | Politikos mokslai | Demografinė raida | Socialinė gerovė

LAISVAI PASIRENKAMI D GRUPĖS DALYKAI |  siūlomi rudens semestre:
Skaitmeninis menas | Tiurkų kraštų kultūra | Visuomenės sveikata (nuotolinis)* | 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 | Technologijos, inovacijos ir verslumas 

C GRUPĖS DALYKAI  |  PASIRINKTOS SPECIALYBĖS DALYKAI

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. 

 

D GRUPĖS DALYKAI  |  LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

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)

STUDENTAMS SIŪLOMA STUDIJUOTI ŠIAS KALBAS: anglų, arabų, ispanų, italų, japonų, jidiš, 
kinų, korėjiečių, latvių, lenkų, lietuvių gestų, lotynų, naująją graikų, Naujojo Testamento graikų, 
norvegų, prancūzų, rusų, suomių, turkų, verslo rusų, vokiečių, vokiečių kalbą profesinėje veikloje.

SVARBU! 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. 

Daugiau informacijos apie D grupės dalykus – www.vdu.lt/dalykai.

B GRUPĖS DALYKAI  |  ALTERNATYVŪS MOKSLO SRIČIŲ IR KRYPČIŲ ĮVADINIAI DALYKAI

Nuolatinių pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų (teisės) studentai per 
pirmuosius 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:



FAKULTETŲ DIENA

ŽINIŲ DIENA

PIRMADIENIS 

ANTRADIENIS

11–13.30 val. SUSITIKIMAS TAVO FAKULTETE. Susitiksi su fakulteto administracijos 
atstovais, kurie pristatys Vytauto Didžiojo universitetą, fakultetą, studijų programą, 
papasakos apie įvadinę studijų savaitę ir tai, ką turi per ją padaryti. Kur vyks Tavo 
fakulteto susitikimai ieškok www.vdu.lt/ivadas2014. 

14.30 val. Studentų reikalų tarnybos (SRT) darbuotojų ir VDU bendrabučių („Taikos“ ir 
„Karo“) gyventojų susitikimas. Susitikimo metu susipažinsi su gyvenimo bendrabutyje 
taisyklėmis bei galimybėmis jame apsigyventi, jei bendrabutis Tau nebuvo paskirtas. 
Susitikimai vyks „Taikos“ bendrabutyje (Taikos pr. 119, 5 a.) ir „Karo“ bendrabutyje 
(Taikos pr. 123, 2 a.).

16 val. VDU radijo susitikimas / paskaita / diskusija su visiems gerai žinomu svečiu. 
Smalsu, kas jis? Užsuk www.vdu.lt/ivadas2014.

17.30 val. Tarptautinės studentų organizacijos VDU ESN organizuojamas „Blusų turgus“ 
(„Baltijos“ bendrabutis, Vytauto pr. 71). Dalyvaus užsienio studentai, tai puiki proga 
pabendrauti ir rasti naujų draugų!

18 val. VDU Studentų atstovybės vakaras „Vero cafe@VDU“ (S. Daukanto g. 28). 
Susipažinsi su VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentu, veiklomis, stovykla 
„Subalansuotas fuksas“, taip pat neformaliai bendrausi su vyresniais studentais. 
Daugiau informacijos – www.vdusa.lt, www.facebook.com/VDUstudentuatstovybe. 

25

26
9–15 val. INFORMATIKOS TESTAS – tai privalomas informatikos žinių lygio nustatymo testas 
nuolatinių studijų pirmojo kurso studentams VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28). 
Šis testas – ne egzaminas, o tik Tavo žinių patikrinimas, kuris leis įvertinti, ar Tau būtina 
studijuoti D grupės dalyką „Informatika“. Testo neišlaikę privalo pirmame arba antrame 
semestre studijuoti D grupės dalyką „Informatika“. Ateidamas į testą nepamiršk asmens 
tapatybės dokumento!

VDU Informatikos fakultete įsteigtas ECDL (European Computer Driving Licence) įgaliotasis testavimo centras. Nuo 2009–2010 mokslo metų 
rudens semestro studentai, studijavusieji D grupės dalyką „Informatika“ ir išlaikiusieji šio dalyko egzaminą pažymiu „8“ ir didesniu, galės įgyti 
ECDL pažymėjimą, sumokėję ECDL fondo nustatytą mokestį. ECDL pažymėjimas – dokumentas, oficialiai pripažįstamas Europoje ir daugelyje 
pasaulio šalių. Šis dokumentas rodo, kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacijos technologijas ir sugeba naudotis asmeniniu 
kompiuteriu bei dažniausiai vartojama programine įranga. Pažymėjimas vieningas visų specialybių ir bet kokio amžiaus žmonėms. Šis 
pažymėjimas palengvina įdarbinimo bei atestavimo darbe procedūras. Daugelyje Europos šalių priimant darbuotojus į valstybines įstaigas, 
taip pat į privačias įmones, ECDL pažymėjimas laikomas privalumu, o dažnai – net būtina sąlyga. Daugiau informacijos – www.ecdl.lt.

Informatikos testo gali nelaikyti
1. Turintys ECDL pažymėjimus (kopijas būtina 
pristatyti testavimo komisijai 08.26 arba atsiųsti 
el.paštu dek@if.vdu.lt iki 2014-09-26 (siunčiant 
nurodykite į kokią studijų programą įstojote)) 
2. Išlaikę valstybinį informacinių technologijų 
egzaminą (atestato kopiją būtina pristatyti 
testavimo komisijai 08.26 arba atsiųsti el.paštu 
dek@if.vdu.lt iki 2014-09-26 (siunčiant 
nurodykite į kokią studijų programą įstojote)) 
3. Norintys klausyti D grupės dalyką Informatika 

Atleidžiami nuo D grupės dalyko „Informatika“
1. Turintys ECDL pažymėjimus (kopijas būtina pristatyti 
testavimo komisijai 08.26 arba atsiųsti el.paštu  
dek@if.vdu.lt iki 2014-09-26 (siunčiant nurodykite į kokią 
studijų programą įstojote)) 
2. Išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą 
(atestato kopiją būtina pristatyti testavimo komisijai 
08.26 arba atsiųsti el.paštu dek@if.vdu.lt iki 2014-09-26 
(siunčiant nurodykite į kokią studijų programą įstojote)) 
3. Išlaikiusieji informatikos testą (rezultatai rugpjūčio 27 d. 
16 val. bus paskelbti internete www.vdu.lt ir „FirstClass“)

D GRUPĖS DALYKĄ „INFORMATIKA“, JEI NESATE NUO JO ATLEISTI, 
PRIVALOTE IŠKLAUSYTI PER PIRMUOSIUS DU STUDIJŲ SEMESTRUS.

10–11 val. REGISTRACIJOS Į DALYKUS PROCESO IR TAISYKLIŲ PRISTATYMAS VDU 
didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28). Įstojai į „artes liberales“ universitetą, tad 
nenustebk, kad tvarkaraštį teks susidaryti pačiam(-iai) :) Jei turėsi klausimų, klausk 
savo fakulteto atstovų, – jie Tavęs lauks VDU didžiosios salės 1 a. fojė. 

12–13 val. Verslo praktikų centro pristatymas. Verslas kaip kūryba – išbandyk!

12–17 val. B grupės dalykų pristatymai ir susitikimai su dėstytojais VDU didžiojoje 
salėje (S. Daukanto g. 28). Ateik į B grupės dalykų pristatymus, sužinok dalykų turinį ir 
susipažink su dėstytojais! Dalykų aprašus rasi www.vdu.lt/dalykai. 

18 val. Kino vakaras su charizmatišku VDU svečiu VDU didžiosios salės 1 a. fojė. Smalsu, 
kas jis? Užsuk www.vdu.lt/ivadas2014. Filmo pristatymas ir diskusijos vyks anglų kalba.

RUGP JŪČ IO

RUGP JŪČ IO

INFORMACIJOS DIENA

REGISTRACIJOS DIENA

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS
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28

RUGP JŪČ IO

RUGP JŪČ IO

„ARTES LIBERALES“ DIENA
MOKSLO METŲ 
PRADŽIOS ŠVENTĖ

PENKTADIENIS
PIRMADIENIS29 1RUGP JŪČ IO RUGSĖ JO

10 val. Sužinok daugiau apie Biblioteką! VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) 
darbuotojai papasakos apie Bibliotekos struktūrą, taisykles, teikiamas paslaugas, 
pagrindines informacijos paieškos priemones ir t. t.

11.15–12 val. „MOODLE“ MOKYMAI. „Moodle“ – universiteto nuotolinė studijų aplinka 
(NSA), kurioje rasi dėstytojų pateikiamą studijų medžiagą, užduotis, diskusijų forumus, 
atsiskaitymų įvertinimus ir svarbiausias su studijų dalykais susijusias datas. Mokymų 
metu sužinosi, kaip prisijungti prie šios aplinkos, kaip rasti studijų medžiagą ar su ja 
susijusią informaciją bei pateikti atliktas užduotis.

10–14 val. VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų mugė, kurioje VDU organizacijos 
pristatys savo veiklą. Ateik į K. Donelaičio g. 52, 1 ir 2 aukšto fojė, ir prisijunk!

14 val. Interaktyvi paskaita „Paskui savo svajonę“, į kurią kviečia T. L. S. Korporacija 
Neo-Lithuania (VDU teatras, S. Daukanto g. 27)

20 val. VDU susipažinimo vakarėlis. Tavęs laukia nemokamas megakoncertas, gera 
nuotaika ir daug staigmenų. Daugiau informacijos www.vdu.lt/ivadas2014. 

9–13 val. DIAGNOSTINIS ANGLŲ KALBOS TESTAS JO NELAIKIUSIEMS. Nesuspėjai 
pasitikrinti anglų kalbos žinių po sutarties pasirašymo? Nesijaudink, dar turi progą tai 
padaryti! Testo klausimai Tavęs lauks K. Donelaičio g. 52, 608 ir 622 auditorijose, o 
daugiau informacijos ieškok Užsienio kalbų instituto tinklalapyje – http://uki.vdu.lt. Ten 
rasi registraciją testui bei testo rezultatus. 

10.30–14 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! 
Užsuk į K. Donelaičio g. 52 6 aukštą, kuriame Tavęs lauks išsamūs kalbų pristatymai ir 
susitikimai su įdomiais UKI dėstytojais.

12.15–13 val. Susitikimas su VDU Studentų reikalų tarnyba (SRT) (VDU mažoji salė, 
S. Daukanto g. 28, 2 aukštas). Atėjęs išgirsi praktinę informaciją apie VDU bendrabučius, 
Lietuvos studento bei Tarptautinį studento pažymėjimus. Dalyvaus užsienio studentai, 
todėl susitikimas vyks anglų kalba. 

13.30 val. Susitikimas su charizmatišku VDU dėstytoju VDU didžiosios salės 1 a. fojė 
(S. Daukanto g. 28). Renginys vyks anglų kalba.

15–16.30 val. VDU tarnybų prisistatymai VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28). 
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“ VDU didžiosios 
salės 1 a. fojė (S. Daukanto g. 28). Laisvo turinio paskaitų ciklas „Aš, alus ir dėstytojas“ 
vyksta visus metus! Tikras VDU studentas turi bent kartą jame dalyvauti!

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. Registracijos metu studentams bus suteiktas 
prisijungimo prie konferencijų sistemos „FirstClass“ vardas ir slaptažodis, pirmakursiai 
bus fotografuojami Studijų informacinei sistemai. Registruojamasi kompiuteriu, 
prisijungus prie universiteto elektroninio pašto ir konferencijų sistemos „FirstClass“. 
Registruotis pirmakursiams padės VDU darbuotojai ir studentai. Neužmiršk atsinešti 
asmens dokumento! Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. 
Konkursinę eilę ir tikslų tavo registracijos į dalykus laiką rasi www.vdu.lt/ivadas2014. 
VDU interneto svetainėje www.vdu.lt/dalykai jau gali rasti A, B ir D dalykų aprašus. 
Informaciją apie privalomus C grupės dalykus teikia katedros. 

11.30 val. Šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje  
(Vilniaus g. 1) Kauno universitetų bendruomenėms.

13–13.30 val. ŠVENTINIAI SUSITIKIMAI FAKULTETUOSE. Ateik į savo fakultetą ir nerk į 
Rugsėjo 1-osios šventės sūkurį! Sveikinimai, šypsenos, nauji draugai, gera nuotaika ir 
mažos dovanėlės, stiprinančios draugystę. Susitikimai vyks:

» Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) – S. Daukanto g. 28 
  402 aud. Ekonomika ir finansai; Europos Ekonomikos studijos 
  404 aud. Marketingo vadyba; Verslo administravimas
» Gamtos mokslų fakulteto (GMF) – Gedimino g. 44, 303 aud.
» Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) – K. Donelaičio g. 52 
  521 aud. Anglų filologija, Anglų ir vokiečių filologija, Prancūzų filologija,  
    Italistika ir romanų kalbos 
  514 aud. Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Baltijos regiono kultūros 
  422 aud. Lietuvių filologija ir leidyba, Filosofija, Istorija
» Informatikos fakulteto (IF) – VDU mažoji salė, S. Daukanto g. 28
» Katalikų teologijos fakulteto (KTF) – Gimnazijos g. 7, 101 aud.
» Menų fakulteto (MF) – Muitinės g. 7 kiemelis 
» Muzikos akademijos (MA) – VDU koncertų salė, K. Donelaičio g. 60
» Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) – Gedimino g. 44 
  302 aud. Viešoji komunikacija |  203 aud. Viešasis administravimas  
  202 aud. Politikos mokslai; Pasaulio politika ir ekonomika |  
  301 aud. Tarptautinė politika ir vystymas
» Socialinių mokslų fakulteto (SMF) – Jonavos g. 66, 206 aud. Konferencijų salė  

» Teisės fakulteto (TF) – VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28

14 val. Renkamės prie Vytauto Didžiojo paminklo (šalia Kauno miesto savivaldybės, 
Laisvės al. 96). Čia kartu įsiamžinsime bendroje nuotraukoje! Po fotosesijos lauks 
iškilminga eisena nuo Vytauto Didžiojo paminklo iki VDU didžiosios salės su Kauno 
pučiamųjų instrumentų orkestru „Ąžuolynas“. 

14.30 val. MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ VDU didžiojoje salėje  
(S. Daukanto g. 28). Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU pirmakursių priesaika,  
VDU rektoriaus sveikinimas ir didelis VDU Rugsėjo 1-osios tortas!

Daugiau informacijos apie renginius – www.vdu.lt/ivadas2014.
INFORMATIKOS TESTO LAIKYMO TVARKARAŠTIS:
9–10 VAL. HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS: Anglų filologija | Anglų ir vokiečių filologija | 
Baltijos regiono kultūra | Filosofija | Istorija | Italistika ir romanų kalbos | Lietuvių filologija ir 
leidyba | Prancūzų filologija | Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos
10–11 VAL. SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS: Karjera ir profesinis konsultavimas | Psichologija | 
Socialinė politika | Socialinis darbas | Sociologija ir antropologija
10–11 VAL. KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS: Katalikų teologija | Religijos pedagogika
11–12 VAL. POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS: Politikos mokslai | Tarptautinės 
politikos ir vystymo studijos | Viešasis administravimas | Viešoji komunikacija
12–13 VAL. MENŲ FAKULTETAS: Kūrybinės industrijos | Mados dizainas | Menotyra |  
Naujųjų medijų menas | Vaidyba

12–13 VAL. MUZIKOS AKADEMIJA: Atlikimo menas | Muzikos pedagogika
13–14 VAL. EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS: Ekonomika ir finansai | Europos 
ekonomikos studijos | Marketingo vadyba | Verslo administravimas
13–14 VAL. INFORMATIKOS FAKULTETAS: Matematika ir jos taikymas
14–15 VAL. GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS: Aplinkotyra ir ekologija | Biochemija | Biologija | 
Biotechnologija
14–15 VAL. TEISĖS FAKULTETAS: Teisė | Teisė ir finansai


