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She was willing to help me and 
was always asking if I am doing 

well. I was very glad to meet 
my mentor. 

 

Mentor helps with important 
information and is the only 

person you know in Lithuania for 
the first days. 

 

It is very nice to know that 
someone is waiting for you at 
the airport when you arrive 

alone, because then you feel 
more secure and less stressed. 

 

My mentor helps me when he 
can, and I really appreciate it. 

 

Any time I have questions about university, where to make copies, how to 
get somewhere in Kaunas (or pretty much anything else) I know I have 

someone I can call and who is always willing to help me out. 

It´s so helpful to have a mentor because 
Lithuanian language is so difficult to learn and at 

the begining you are so lost.My mentor has 
helped me a lot. Without her everything would 

have been much more complicated. 
 

I have not met my mentor but she 
arranged someone else to pick me 
up when I arrived, which was nice. 

The mentor is most important in the 
first two weeks, so I think it is 

important that they are in the city for 
that period of time. 

My mentor 
became a very 
good friend of 

mine. 
 

My mentor took me to the hospital when I was ill, and also 
provided some invaluable help with migration documents. I 

don't know what I would have done without him. 

Tarptautiniai studentai apie mentorius 
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1. Įvadas į VDU 

tarptautinį 

bendradarbiavimą 
 

 

 

  

 

 

 

 

...VMU On the Move... 
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Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skiria didelį dėmesį tarptautiškumo 
plėtrai. VDU bendrauja su įvairiais pasaulio universitetais, mokslininkais, vykdo 
įvairius projektus, studentų ir darbuotojų mainus, tobulina studijų ir mokslo sistemą.  

 
Ar žinai, kad: 

• pasaulio aukštųjų mokyklų reitinge „QS World University Rankings 2013/2014“ 
VDU pateko tarp 800 geriausiųjų?  

• VDU bendradarbiauja su per 400 aukštojo mokslo institucijų iš 40 pasaulio 
šalių?  

• kiekvienais akademiniais metais į VDU atvyksta per 400 užsienio studentų ne 
tik iš Europos, bet ir Brazilijos, Japonijos, JAV, Gruzijos, Pietų Korėjos, Pakistano, 
Venesuelos? 

• per 250 VDU studentų išvyksta studijoms ir praktikai kiekvienais akademiniais 
metais? 

• VDU dėstomos 24 bakalauro bei magistro programos anglų ir rusų kalbomis? 
• su Bolonijos, Corvinus, Sankt Peterburgo universitetais VDU vykdo jungtinę 

magistrantūros studijų programą MIREES ? 
• užsienio studentai gali laimėti VDU auksinę ir sidabrinę bei dvišalių mainų 

stipendijas? 
• VDU studentams skiriamos 23 vardinės bei kitos stipendijos? 
• VDU vykdo vasaros mokyklas „Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai“, 

„Refresh in Lithuania“, Vasaros stažuočių programa SIP, Lietuvių išeivijos 
studentų stažuočių programa LISS, kalbų mokykla CLUE? 

• VDU dėstomos 30 užsienio kalbų? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnoms bakalauro ir 
magistrantūros 
studijoms anglų 

kalba 
 

 

 

Daugiau informacijos: 
www.vdu.lt/en 

         VMU On the Move 

Erasmus+ 
praktikai 

Erasmus+ 
studijoms 

Campus Europae 
studijoms 

Klausytojų (Free 
movers) statusu 

Dvišalių mainų 
studijoms 

Į VDU tarptautiniai 
studentai atvyksta 
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2. Mentorystė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor (graik. Μέντωρ / Méntōr) – graikų mitologijos personažas, kuriam 

buvo pavesta rūpintis Odisėjo sūnaus mokymusi. Mentorius privalėjo ne tik 

rodyti pavyzdį, bet ir padėti suprasti, kaip pasiekti tam tikrus tikslus. 
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2.1. Mentorystė – kas ir kaip? 
 

Mentorių programa – pasaulyje plačiai paplitęs fenomenas, neretai 
taikomas versle. Mentorystė bendriniu požiūriu yra apibūdinama kaip asmeninio 
tobulėjimo skatinimas, pagrįstas abipusiais santykiais tarp tam tikroje srityje 
aukštesnę kvalifikaciją turinčio bei mažiau patyrusio asmens. Pagrindinis santykių 
principas – galimybė abejoms pusėms mokytis vienai iš kitos.  

Įkūrus pirmuosius mainų fondus bei ypač išaugus mobilumo svarbai visame 
pasaulyje, pirmieji mainų studentai, grįžę į savas šalis, ėmė diskutuoti, kaip 
palengvinti į mainus išvykstančių studentų integraciją. Taip prieš kelias dešimtis 
metų mentorystės principus buvo nuspręsta taikyti ir akademinėje erdvėje. Šiandien 
daugelyje pasaulio universitetų yra įdiegta mentorystės programa, kuria yra 
siekiama palengvinti užsienio studentų integraciją naujoje akademinėje, 
socialinėje, kultūrinėje aplinkose. Skirtingose šalyse ši sistema turi skirtingus 
pavadinimus („Mentors‘ program“, „Buddy system“, „Big brother/ Big sister 
program“), tačiau vadovaujasi tuo pačiu principu: „studentai padeda 
studentams“. 

Kaip tai yra taikoma praktikoje? Užsienio studentams, vykstantiems 
studijoms ar praktikai į kitą šalį, yra priskiriamas mentorius – vietinis studentas, 
geriausiai galintis papasakoti apie savo universitetą, miestą, šalį, bei gebantis 
padėti įvairiose situacijose. Mentorius susisiekia su užsienio studentu dar prieš jam 
atvykstant, atsako į rūpimus klausimus. Užsienio studentui atvykus, mentorius jį 
pasitinka, palydį į gyvenamają vietą, pirmosiomis savaitėmis padeda susiorientuoti 
naujoje aplinkoje bei visą studijų laikotarpį palaiko ryšius su studentu, padeda 
spręsti iškilusias problemas, atsako į iškylančius klausimus. 

 

 

2.2. Mentorių programa @ VDU 
 

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Mentorių programa pradėta vykdyti 
nuo 2003 – 2004 m. m. Tai VDU Tarptautinių ryšių tarnybos (TRT) koordinuojama 
veikla, talkinant tarptautinei ne pelno siekiančiai studentų organizacijai ESN VMU. 
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VDU Mentorių programos tikslai: 

 
• Padėti užsienio studentams, atvykusiems studijoms ar praktikai į VDU, 

adaptuotis ir socializuotis naujoje akademinėje, socialinėje bei kultūrinėje 
aplinkoje; 

• Skatinti užsienio studentų įsitraukimą į VDU bendruomenės gyvenimą, 
organizuojamus renginius, įvairias veiklas; 

• Skatinti VDU studentų bendruomeniškumą, aktyvumą bei savanorišką veiklą; 
• Suteikti galimybę VDU studentams įgyti tarpkultūrinės patirties, pažinti įvairių 

kultūrų atstovus, daugiau sužinoti apie kitų šalių tradicijas, priimti kultūrinius 
skirtumus;  

• Didinti VDU studentų susidomėjimą įvairiomis mainų galimybėmis, skatinti juos 
vykti studijų ar praktikų mainams į užsienį; 

• Sudaryti galimybes VDU studentams tobulinti įvairių užsienio kalbų žinias, 
bendravimo, renginių organizavimo, projektų koordinavimo, kitus įgūdžius; 

• Prisidėti prie VDU studentų, grįžusių po studijų ar praktikos užsienyje, 
reintegracijos gerinimo. 

 
Kaip Mentorių programa veikia VDU? Užsienio studentus, norinčius turėti 

mentorius, mentorių globai skirsto TRT koordinatoriai, atsižvelgdami į mentoriaus 
fakultetą, užsienio kalbas, tarptautinę patirtį ir kt. Mentoriams priskirtų užsienio 
studentų skaičius priklauso nuo bendro kiekvieną semestrą atvykstančių užsienio 
studentų skaičiaus. Kiekvienas mentorius globoja priskirtus užsienio studentus, 
tačiau esant būtinybei, talkina kitiems mentoriams. Mentoriai yra suskirstomi į 
grupes po 5-6. Grupę sudaro 2-3 mentorystės patirties turintys, 2-4 nauji mentoriai 
bei jiems priskirti užsienio studentai. Kiekvieną semestrą grupės vykdo tam tikras 
veiklas, kurių tikslas geriau susipažinti vieniems su kitais, skatinti komandinį darbą bei 
aktyvų dalyvavimą VDU mentorių programoje. 

 

Ką mentoriais vadiname VDU? Mentorius – tai aktyvus, kupinas įdėjų, 
atsakingas, galintis skirti laiko studentas, savo noru sutinkantis padėti VDU užsienio 
studentams adaptuotis ir socializuotis akademinėje bendruomenėje, Kaune, 
Lietuvoje bei pasiruošęs patirti naujų įspūdžių, įgauti naujų įgūdžių ir praplėsti savo 
pažinčių ratą visame pasaulyje. 
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2.3. Kodėl verta tapti mentoriumi? 

Nors mentorystė yra grindžiama savanorystės principu ir mentoriai veikia 
neatlygintinai, vis dėl to egzistuoja gausybė priežasčių, kodėl verta tapti 
mentoriumi.  

Kiekvienas studentas, prisijungęs prie VDU Mentorių programos, 
nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus turi 
galimybę: 

� panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį; 
� įgyti naujų žinių bei įgūdžių; 
� pažinti kitas kultūras, plėsti akiratį; 
� mokytis naujų ar tobulinti turimas užsienio kalbų žinias; 
� susirasti naujų draugų iš viso pasaulio; 
� tapti reikalingu kitiems; 
� padedant kitiems geriau pažinti save ir aplinką;  
� gerai praleisti laisvalaikį. 
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3. Mentoriaus 

pareigos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Before taking you have to have what to give... 

...Prieš imant, reikia norėti/ galėti/ turėti, ką duoti... 
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VDU universiteto studentai, prisijungę prie VDU mentorių programos turi 
puikią galimybę išnaudoti visas mentorystės teikiamas galimybes. Vis dėlto, 
nereikėtų pamiršti, jog mentorystė – tai ne tik malonus laiko praleidimo būdas, bet ir 
didelė atsakomybė bei įsipareigojimai. 

 
Siekiant užtikrinti programos teikiamą abipusę naudą tiek mentoriams, tiek 

užsienio studentams, iš VDU Mentorių programos dalyvių yra tikimasi: 
� Bendradarbiavimo, komandinio darbo su kitais mentoriais, VDU Tarptautinių 

ryšių tarnyba (TRT), ESN VMU nariais; 
� Dalijimosi informacija (kalbėjimo ir apie gerus, ir apie blogus dalykus, susijusius 

su užsienio studentais, mentoryste, mentorių programos ypatybėmis); 
� Konstruktyvaus problemų sprendimo (greito reagavimo bei operatyvios 

pagalbos, sprendžiant užsienio studentų problemas); 
� Atsakomybės jausmo (rūpinimosi priskirtais užsienio studentais, nuoseklaus 

mentorių pareigų vykdymo); 
� Tolerancijos bei pakantumo (užsienio studentai atvyksta iš įvairių šalių bei 

kontinentų, todėl neretai pasitaiko ryškių kultūrinių skirtumų, mentoriai turėtų 
elgtis tolerantiškai bei suprasti visus užsienio studentus, gerbti jų sprendimus 
bei pasirinkimo laisvę);  

� Idėjų, pasiūlymų, susijusių su VDU Mentorių programos tobulinimu, užsienio 
studentų laisvalaikio planavimu ir pan.; 

� Visiško asmeninių duomenų konfidencialumo (naudoti užsienio studentų ar 
kitų mentorių kontaktus ne VDU mentorių programos tikslais yra griežtai 
draudžiama!). 

 

Mentoriai taip pat turi suprasti, jog kiekvienas užsienio studentas turi 
individualius poreikius. Vienų studentų reikalavimai bei lūkesčiai mentorių atžvilgiu 
yra didesni, kitų – mažesni. Dėl šios priežasties nereikėtų pamiršti, jog mentorius 
neprivalo: 

• turėti atsakymus į visus užsienio studentui rūpimus klausimus; 
• išspręsti visas atvykusio studento problemas; 
• būti patarėju visais klausimais; 
• būti pasiekiamu 24 valandas per parą; 
• atlikti namų darbus už atvykusius studentus; 
• surasti kitą gyvenamąją vietą, užsienio studentui esant nepatenkintam 

gyvenimo bendrabutyje sąlygomis. 
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4. Mentorystė „Step 

by step“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„The elevator to success is out of order.  

You'll have to use the stairs... one step at a time.“  

– Joe Girard 
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Tapai mentoriumi? Džiaugiesi, bet nežinai ką daryti toliau ir kaip tinkamai 
padėti užsienio studentams? Ne bėda. Štai pagrindiniai žingsniai, kuriuos privalo 
nukeliauti kiekvienas mentorius: 
 

1. Pirminio kontakto su užsienio studentais užmezgimas: Mentoriai, gavę 
užsienio studentų kontaktus bei preliminarius atvykimo laikus, turi kaip 
įmanoma greičiau susisiekti su jiems priskirtais studentais, prisistatyti, paklausti, 
ar studentas pageidauja būti pasitiktas Kauno oro uoste, Kauno autobusų ar 
traukinių stotyje, sužinoti tikslią studento atvykimo vietą, datą ir laiką, sutarti, 
kaip atpažinsite vienas kitą, pasidomėti, kokios pagalbos jam reikia. 
 

2. TRT Mentorių koordinatorės informavimas: Informuoti, jei užsienio studentas 
neatrašo, ar studentas pageidauja būti pasitiktas bei patikslinti studento 
atvykimo vietą, datą, laiką, kad studentas atvykimo dieną turėtų galimybę 
apsigyventi bendrabutyje bet kuriuo paros metu. 
 

3. Atvykusių užsienio studentų pasitikimas: Mentoriai turi pasitikti į Kauno oro 
uostą, autobusų ar traukinių stotį atvykstančius užsienio studentus, jiems 
pageidaujant. Mentorius, neturintis galimybės tai padaryti, turi kreiptis 
pagalbos į kitus mentorius. Jeigu studentų pasitikti negali ir kiti mentoriai, 
mentorius iš anksto ir laiku privalo informuoti TRT Mentorių koordinatorę ir 
atvykstančius užsienio studentus, kad jų niekas nepasitiks, nurodyti, kaip 
atvykti iki jų gyvenamos vietos (VDU bendrabučio „Baltija“ ar kt.). Jeigu 
studentai atvyksta ne į Kauną, o į Vilnių, mentoriai turi suteikti informaciją, 
kaip iš Vilniaus oro uosto, traukinių ar autobusų stoties atvykti į Kauną ir 
pasitikti juos Kaune.  
 

4. Atvykusių studentų palydėjimas iki gyvenamosios vietos: Pasitikus užsienio 
studentus, mentoriai juos turi palydėti iki studentų gyvenamosios vietos. 
Užsienio studentams suteikiamas apgyvendinimas VDU bendrabutyje Nr. 2 
(“Baltija”), adresas: Vytauto pr. 71. Dauguma užsienio studentų apsigyvena 
bendrabutyje, kiti savarankiškai ieško ir nuomojasi kambarius/butus. 
Užsienio studentai yra apgyvendinami dviviečiuose/ triviečiuose 
kambariuose VDU bendrabutyje. Kambariai yra paskiriami priklausomai nuo 
užsienio studentų pageidavimų gyventi su tos pačios ar kitos šalies atstovais.  

 
5. Pagalba susiorientuojant: Priklausomai nuo to, kuriuo paros metu atvyksta 

studentai, jiems įsikūrus bendrabutyje, tą pačią ar kitą dieną, mentoriai 
studentams turi parodyti svarbiausius objektus: maisto prekių parduotuves, 
bankus, TRT ir pan. 
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6. Susitikimas su TRT koordinatoriais ir registracija: Atvykusius užsienio studentus 
mentoriai privalo palydėti į Tarptautinių ryšių tarnybą registracijai. Kiekvienam 
užsienio studentui yra priskirtas individualus atvykimo data bei laikas, apie kurį 
studentą informuoja Tarptautinių ryšių tarnybos koordinatoriai. TRT 
studentams suteikiama informacija apie orientacinę savaitę, studijų tvarką, 
kt. 

 
TRT koordinatoriai, vykdantys užsienio studentų registraciją:  

- Erasmus+ mainai (atvykstntys studentai) – Justė Čečkauskaitė (S. 
Daukanto g. 27, 305 kab.); 

- Dvišalių mainų susitarimai – Vaidas Dačiola (S. Daukanto g. 27, 308 kab.); 
- Studijų programos anglų kalba (atvykstantys pilnų studijų studentai ir 

laisvieji klausytojai) – Eglė Šalnaitė (S. Daukanto g. 27, 309 kab.). 
 

� Viso užsienio studentų buvimo Lietuvoje metu, mentoriai turi palaikyti 
kontaktą su savo studentais, reguliariai domėtis, kaip jiems sekasi ar 
reikalinga kokia pagalba. Studentams susidūrus su problemomis, bandyti jas 
išspręsti arba pagalbos kreiptis į kitus mentorius, TRT ar kitų universiteto 
padalinių koordinatorius.  

� Priklausomai nuo galimybių mentoriai turi prisidėti prie orientacinės savaitės 
metu vykdomų veiklų planavimo bei įgyvendinimo: padėti organizuojant 
ekskursiją po fakultetus, Kauną, kt. veiklas. 
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5. Praktinė 

informacija 
 

 

 

 

 

 

 

 

“When you know better you do better.” 

– Maya Angelou 
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5.1. Mobilusis ryšys 
 

Kiekvieną semestrą atvykę užsienio studentai gauna išankstinio mokėjimo 
korteles „Ežys“, todėl mentoriams individualiai rūpintis užsienio studentų mobiliuoju 
ryšiu nereikia. Kortelės studentams yra suteikiamos registracijos Tarptautinių ryšių 
tarnyboje metu. 

 
Ką vis dėl to reikėtų žinoti mentoriams? 

� Naujoje „Ežio“ kortelės sąskaitoje yra 5 LT; 
� Kortelės aktyvavimas: Kortelė aktyvuojama po pirmo skambučio (skambinti 

galima bet kokiu numeriu); 
� Sąskaitos papildymas: Kartu su išankstinio mokėjimo kortele, studentai gauna 

daugkartinio papildymo kortelę, kurią pateikus „Ežio“ lipduku pažymėtose 
prekybos vietose, sąskaitą galima papildyti pasirinkta suma; 

� Planų užsakymas: Papildžius sąskaitą, studentai turi galimybę pasirinkti bei 
užsisakyti įvarius planus, kurie suteikia galimybę rašyti SMS žinutes, skambinti, 
naudotis internetu pigesniais tarifais. Planą galima užsisakyti siunčiant žinutę 
Nr. 1566. Daugiau informacijos apie planus: www.ezys.lt; 

� Sąskaitos likutis: Sužinoti sąskaitos likutį galima paskambinus tel. nr. 1544 
(informacija pateikiama lietuvių kalba); 

� Naudojimosi instrukcija: kartu su išankstinio mokėjimo kortele, „Ežio“ 
pakuotėje pridedamos naudojimosi instrukcijos lietuvių, anglų, rusų kalbomis. 
Kortelės naudojimo instrukciją anglų bei rusų kalbomis taip pat galima rasti 
internetinėje „Ežio“ svetainėje adresu www.ezys.lt.  

 

5.1. Informacija apie VDU bendrabutį „Baltija“ 

 
Vytauto Didžiojo universiteto studentai yra apgyvendinami 3 

bendrabučiuose: „Taika“, „Baltija“, „Karas“. Užsienio studentai yra apgyvendinami 
miesto centre esančiame bendrabutyje „Baltija“. 

Sovietmečiu veikęs „Baltijos“ viešbutis po renovacijos tapo VDU studentų 
gyvenimui, darbui ir poilsiui skirtu, vienu moderniausių studentų bendrabučių 
Lietuvoje. „Baltija“ įsikūrusi miesto centre, todėl iš jos pėsčiomis greitai ir nesunkiai 
galima pasiekti autobusų ar traukinių stotį, Kauno centrą bei daugelį VDU rūmų. 

Bendrabutyje yra 8 gyvenamieji aukštai, kuriuose yra dviviečiai ir triviečiai 
kambariai, turintys po atskirą vonios kambarį, ir blokinio tipo kambariai (dviviečiai ir 
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triviečiai, turintys bendrą vonios kambarį), kuriuose studentai naudojasi bendru 
vonios kambariu. Studentai savo kambaryje gali naudotis interneto ir televizijos 
prieiga. Kiekvienam pastato aukšte įrengta po dvi patogias virtuves. Kieme – vieta 
dviračiams, automobiliams. 

2011 m. VDU bendrabučiuose įdiegta įėjimo kontrolės sistema, kuri veikia 
naudojant RFID korteles, suteikiančias teisę studentams patekti į bendrabutį. 
Studentai įsiregistravę bendrabutyje gauna individualias korteles, pažymėtas tam 
tikru identifikaciniu kodu, pagal kurį galima nustatyti kortelės turėtoją. RFID kortelę 
gali naudoti tik asmuo, kuriam kortelė buvo išduota, jos negalima skolinti ar 
perduoti. Studentams, praradusiems kortelę, yra skiriamas 50 LT dydžio mokestis. 
Išimties tvarka nuo mokesčio yra atleidžiami studentai, pristatę pažymą iš policijos 
komisariato apie tai, kad RFID kortelė buvo pavogta. Praradus kortelę, privaloma 
kreiptis į bendrabučio „Baltija“ valdytoją.  

Bendrabutis puikiai pritaikytas neįgaliesiems: čia įrengtas įvažiavimo takelis, 
antrame aukšte – jų poreikiams pritaikyti kambariai, tualetai ir dušai; liftai suteikia 
galimybę neįgaliems studentams patekti į visas bendro naudojimo erdves. 

Šalia bendrabučio yra įsikūrusi VDU Menų fakulteto (MF) Šiuolaikinių menų 
katedra, viešos erdvės studentams, čia taip pat įsikūrę VDU Menų centro 
kolektyvai.  
 

Svarbiausios bendrabučio erdvės: 
• Studentų laisvalaikio zona su televizoriumi ir žaidimų stalais (I aukštas). 
• Skaitykla – galerija su bevielio interneto zona (VII aukštas); 
• Skalbykla, džiovykla (bendrabučio rūsys); 
• Rūkomieji (IV bei VII aukštai); 
• VDU bendrabučio valdytojos kabinetas (101 kab.). 

 
 

VDU bendrabučio valdytoja/ 
VMU Dormitory administrator  
Diana Lengvenienė 
D.Lengveniene@infr.vdu.lt  

Vytauto pr. 
71, 101 kab. 

Kilus klausimams dėl bendrabučio tvarkos, 
gyvenimo sąlygų, mokėjimo už bendrabutį, 
sugedus ar sulūžus inventoriui ir pan. studentai 
privalo kreiptis į VDU bendrabučio „Baltija“ 
valdytoją.  

Bendrabučio interneto 
administratorius/ 
Internet administrator  
Dainius Jankūnas 
D.Jankunas@inft.vdu.lt  

 

Kilus klausimams dėl interneto bendrabutyje, 
susidūrus su sunkumais, prijungiant internetą, 
studentai privalo kreiptis į bendrabučio „Baltija“ 
interneto administratorių. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

Svarbiausias bendrabučio taisyklės: 
• Ramybės valandomis (22:00–6:00 val.) studentai privalo laikytis rimties, 

nekelti triukšmo; 
• Studentus bendrabutyje lankantys svečiai privalo palikti bendrabutį iki 

24:00 val.; 
• Nuo 24:00 iki 6:00 val. yra rakinamos bendrabučio virtuvės; 
• Studentai patys atsako už savo asmens ir bendrabutyje paliktų daiktų 

saugumą bei priežiūrą; 
• Sulaužius ar sugadinus bendrabučio inventorių ar kitą turtą, taip pat 

atsiradus jų pažeidimams, nedelsiant apie tai informuoti bendrabučio 
administraciją;  

• Bendrabutyje yra griežtai draudžiama pardavinėti ir/ ar svaigintis 
alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis;  

• Bendrabutyje yra draudžiama laikyti gyvūnus;  
• Bendrabučio taisyklės griežtai draudžia rūkyti ne rūkymui skirtose 

patalpose (laiptinėse, kambariuose, virtuvėse ir pan.); 
• RFID kortelės, suteikiančios teisę studentams patekti į bendrabutį, 

naudojimą. 
 
Už bet kokių bendrabučio taisyklių pažeidimus yra skiriamos nuobaudos ir/ar 

vienašališkai nutraukiama apgyvendinimo bendrabutyje sutartis.  
Plačiau su bendrabučio taisyklėmis bei atsiskaitymu užsienio studentai yra 

supažindinami orientacinės savaitės metu vykstančiuose Studentų reikalų bei 
Tarptautinių ryšių tarnybų pristatymuose.  

 
SVARBU: Bendrabutyje gyvenantys ar į svečius atėję mentoriai privalo 

palaikyti bendrąją tvarką, užsienio studentams priminti bendrabučio taisykles bei 
užtikrinti, jog jų būtų laikomasi.  
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5.2. Svarbiausios vietos 
 

VIETA ADRESAS DARBO LAIKAS 
Oro uostai 

Kauno oro uostas 

Oro uosto g. 4, Karmėlava 
Informacija visais klausimais, 
išskyrus apie bilietus: 
+370 37 399 307 

I-VII      00:00-24:00 

Vilniaus oro uostas 
Rodūnios kelias 10 a, Vilnius 
Informacija keleiviams: 
+370 52 306 666 

I-VII      00:00-24:00 

Autobusų stotis 

Siuntos autobusais 
www.siuntosautobusais.l
t/ 

Vytauto pr. 24, Kaunas 
I-VI         5:45-19:30 
VII          7:15-18:30 

Kauno autobusų stotis Vytauto pr. 24, Kaunas 
I-VII        7:00-19:00 
 

Traukinių stotis 

Kauno geležinkelio stotis 
www.litrail.lt 

M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas 
I-VII      00:00-24:00 
 

Maisto prekių parduotuvės 

Maxima 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Kaunas (PPC „Akropolis“) 

I-VII       8:00-22:00 

Bankai 

Swedbank banko skyrius 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Kaunas (PPC „Akropolis“) 

I-VII      10:00-21:00 

Šiaulių banko skyrius 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Kaunas (PPC „Akropolis“) 

I–VII     10:00–21:00 

Ūkio banko skyrius 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Kaunas (PPC „Akropolis“) 

I-VII      10:00-21:00 

Danske banko skyrius 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Kaunas (PPC „Akropolis“) 

I-V          9:00-21:00 
VI-VII    10:00-21:00 

Šiaulių banko skyrius Laisvės al. 80 / Maironio g. 26 I-V          8:00–17:00 
SEB banko skyrius Laisvės al. 82 / 17, Kaunas I-V          8:30-17:00 

Swedbank banko skyrius Maironio g. 26B 
I-IV         9.00-17.30 
V            9.00-16.00 
VI-VII    Nedirba 

Kauno centrinis paštas 
Kauno centrinis paštas 
http://www.post.lt/en 

Laisvės al. 102, Kaunas 
I-V          7:00-19:00 
VI           8:00-16:00 
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5.3. Migracijos klausimai 
 

Mainams bei pilnoms studijoms atvykstantiems užsienio studentams, 
Lietuvoje praleisiantiems daugiau nei 1 semestrą, yra reikalinga pažyma apie 
laikiną gyvenimą šalyje, laikinas leidimas gyventi šalyje ar viza. 

SVARBU: Visi migracijos dokumentai, reikalingi studentui, yra parengiami TRT, 
mentoriaus pareiga palydėti studentą į Migracijos skyrių (Chemijos pr. 4B, Kaunas). 
 
Migracijos skyriaus darbo valandos: 
I 8:00-12:00 13:00-17:00 
II 8:00-12:00 13:00-18:00 
III 8:00-12:00 13:00-17:00 
IV 8:00-12:00 13:00-18:00 
V  8:00-12:00 13:00-15:45 
* Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį interesantai priimami 8.00-15.00 val. 

 
Kaip rasti Migracijos skyrių? 
Vykstant autobusu nuo bendrabučio:  
Įlipti: Stotelė „Kęstučio g.“ 
Išlipti: Stotelė „Girstutis“ 
Troleibusai: 7, 13, 16. 
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6. Orientacinė savaitė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„For everyone of us that succeeds, it's because there's 

somebody there to show you the way out.“ 

– Oprah 
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6.1. Informacija ekskursijai po universitetą bei 

fakultetus 
 

Ekskursijos tikslas – supažindinti studentus su universiteto erdvėmis, parodyti 
rūmus, kuriuose vyksta paskaitos, kur galima rasti įvairius ir aktualius užsienio 
studentams universiteto padalinius/ tarnybas/ institutus, dekanatus, tarptautinių 
programų koordinatorius fakultetuose.  

.  

Informacija apie VDU 
 

Pripažintas vienu iš 800 geriausių pasaulyje (QS World University Rankings), 
Vytauto Didžiojo universitetas yra viena liberaliausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. 
Universiteto bendruomenę vienija artes liberales, t. y. klasikinio laisvųjų menų 
universiteto idėja, šiltas ir nuoširdus bendravimas, nuolat lydinti ir stiprinanti liberali 
humanistinė dvasia. VDU yra laikomasi liberalios studijų koncepcijos, kuri leidžia 
studentams patiems susidaryti savo studijų planus, nuspręsti, kada ir kokius dalykus 
studijuoti. 

VDU veikia 10 fakultetų: Ekonomikos ir vadybos, Gamtos mokslų, 
Humanitarinių mokslų, Informatikos, Kataligų teologijos, Menų, Politikos mokslų ir 
diplomatijos, Socialinių mokslų (Socialinės gerovės institutas), Teisės fakultetai bei 
Muzikos akademija.  
 
 

Svarbiausi univeriteto objektai, kuriuos yra privaloma parodyti 
užsienio studentams: 
 
 

S. Daukanto g. 27 

Universiteto padalinio pavadinimas Adresas 

Tarptautinių ryšių tarnyba (TRT)/ International Office 
S. Daukanto g. 27,  

301-309 kab. 

Studentų reikalų tarnyba (SRT)/ Office of Student Affairs 
S. Daukanto g. 27,  

206 kab. 
Lietuvos studento pažymėjimo koordinatorius/ Lithuanian Student ID 
card  coordinator 

S. Daukanto g. 27,  
206 kab. 

ISIC koordinatorius/ International Student ID card coordinator 
S. Daukanto g. 27, 

 206 kab. 

VDU Studentų atstovybė (VDU SA)/ VMU Student Union 
S. Daukanto g. 27,  

201-205 kab. 
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S. Daukanto g. 28 (Centriniai rūmai) 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Ekonomikos ir vadybos 
fakultetas (EVF)/  
Faculty of Economics and 
Management  

Tarptautinių  programų 
koordinatorė 

Monika Didžgalvytė 
(S. Daukanto g. 28, 313 

kab.) 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas patenka į 
geriausių pasaulyje aukštųjų mokyklų, 
besispecializuojančių vadybos ir verslo 
administravimo srityse, sąrašo pirmąjį 
tūkstantuką.  

 

K. Donelaičio g. 52 (DON52) 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Humanitarinių mokslų fakultetas 
(HMF)/  
Faculty of Humanities  
 

Tarptautinių programų 
vadovė Žydrūnė 

Žemaitytė-Kviklienė 
(K. Donelaičio g. 52, 210 

kab.) 

Fakultetas yra patrauklus įvairiapusėmis 
studijomis, stiprus savo dvasia ir liberalumu. 
Studijų metu čia atsiveria puikios galimybės 
keliauti, pažinti Lietuvą ir svečias šalis, 
mokytis kalbų, klausytis tarptautinio garso 
profesorių paskaitų.  
Fakultetas rengia lietuvių kalbos paskaitas 
užsienio studentams. 

 

Universiteto padalinio 
pavadinimas 

Adresas Papildoma informacija 

Užsienio kalbų institutas (UKI)/ 
Institute of Foreign Languages 

(K. Donelaičio g. 52, 603 
kab.) 

UKI aktyviai skatina kalbų mokymąsi: rengia 
knygų parodas, kino filmų užsienio kalba 
peržiūras, organizuoja kalbų savaites ir kitus 
renginius.  
Institutas vykdo atvykusių užsienio studentų 
anglų kalbos lygio nustatymo testus, 
registraciją į anglų kalbos paskaitas. 

 

Universiteto padalinio 
pavadinimas 

Adresas Papildoma informacija 

Finansų tarnyba (FT)/ 
Finance Office 

Alvita Januškevičiūtė 
(K. Donelaičio g. 52) 

Finansų tarnyba – universiteto struktūrinis 
padalinys, tvarkantis apskaitą, skirtą 
ekonominiams sprendimams priimti, 
finansinei bei mokestinei atskaitomybei 
sudaryti. 

 

K. Donelaičio g. 60 

Universiteto padalinio 
pavadinimas 

Papildoma informacija 

VDU auditorijos Šiame pastate vyksta paskaitos, seminarai. 
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Gedimino g. 44 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Politikos mokslų ir diplomatijos 
fakultetas (PMDF)/  
Faculty of Political Science and 
Diplomacy  

Tarptautinių programų 
koordinatorė  
Ieva Kryžiūtė 

(Gedimino g. 44, 102 kab.) 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete 
nuolat dėsto Užsienio reikalų ministerijos 
diplomatai, Lietuvos užsienio atstovybių 
vadovai, europarlamentarai, LR Seimo 
nariai, įvairių ministerijų specialistai, taip pat 
žurnalistai, visuomeninių organizacijų 
lyderiai, ekspertai, mokslininkai iš užsienio. 

 

Jonavos g. 66 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Socialinių mokslų fakultetas 
(SMF) / 
Faculty of Social Sciences  
 
 
 
 
Socialinės gerovės institutas 
(SGI)/  
Institute of Social Welfare 

Tarptautinių programų 
koordinatorė Violeta 

Ivanauskienė 
(Jonavos g. 66, 302 kab.) 

 
Prodekanas Rytis Pakrosnis 
(Jonavos g. 66, 302 kab.) 

 
Tarptautinių ryšių 

koordinatorė Vilma 
Ražanauskaitė  

(Jonavos g. 66, 302 kab.) 

Fakultetas daug dėmesio skiria studentų 
neformaliam ugdymui, sudaro galimybes 
plėsti savo patirtį ir kompetencijas, įgyti 
akademinės ir profesinės veiklos įgūdžių 
dalyvaujant projektuose, konferencijose, 
seminaruose ar savanoriškoje veikloje. 

Teisės fakultetas (TF)/  
Faculty of Law 

Prodekanas Mindaugas 
Bilius 

(Jonavos g. 66, 217 kab.)* 

Didelę dalį teisės dalykų TF studentams 
dėsto teisės specialistai iš JAV, Jungtinės 
Karalystės, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių 
aukštųjų mokyklų. TF išsiskiria savita 
aktyvaus dėstymo metodika. Atsisakyta 
įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas 
kalba, o studentai konspektuoja. Vyksta 
diskusijos, praktiniai užsiėmimai, kurių metu 
analizuojami konkretūs teisės nuostatų 
pritaikymo atvejai, koliziniai teisės 
uždaviniai sprendžiami taikant klausimų ir 
atsakymų formą. 

 

Muitinės g. 7 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Menų fakultetas (MF)/  
Faculty of Arts 

Prodekanė Rūta 
Mažeikienė 

 (Muitinės g. 7, 103 kab. ) 

Tai vienintelis fakultetas Lietuvoje, vykdantis 
integruotos menotyros pagrindinių studijų 
programą – čia ruošiami universalaus 
išsilavinimo menotyrininkai, išmanantys ne 
vieną, o įvairius menus (dailę, architektūrą, 
teatrą, muziką, kino, video bei fotografijos 
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meną) ir gebantys teorines žinias bei 
metodus taikyti sprendžiant praktines 
problemas. 

 

Gimnazijos g. 7 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Katalikų teologijos fakultetas 
(KTF)/ 
Faculty of Catholic Theology  
 

Dekanas Benas Ulevičius 
(Gimnazijos g. 7) 

 
Tarptautinių programų 

koordinatorė 
Aušrelė Krunglevičiūtė 

(Gimnazijos g. 7) 

KTF yra vienintelis fakultetas Lietuvoje, 
patvirtintas Apaštališkosios katalikiškųjų 
studijų kongregacijos Vatikane. Šio 
fakulteto studijų programas renkasi tiek 
būsimieji dvasininkai, tiek pasauliečiai. 

 

V. Čepinskio g. 5 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Muzikos akademija (MA)/ 
Music Academy 

Tarptautinių programų 
koordinatorė 

Laura Barzdaitienė 
(V. Čepinskio g. 5) 

VDU Muzikos akademijoje ruošiami 
profesionalūs instrumentinės muzikos 
atlikėjai ir dainininkai, mokytojai. 

 

Vileikos g. 8 

Fakulteto pavadinimas Fakulteto koordinatorius Papildoma informacija 

Gamtos mokslų fakultetas 
(GMF)/  
Faculty of Natural Sciences  

Prodekanas Saulius 
Mickevičius 

(Vileikos g. 8, 305 kab.) 

Gamtos mokslų fakultetas – tai modernus 
studijų ir mokslo centras, kuriame 
organizuojamos tiek tradicinių, tiek 
naujausių gamtos mokslų krypčių studijos ir 
atliekami aktualūs moksliniai tyrimai. 
Fakulteto personalas – tai aukštos 
kvalifikacijos Lietuvoje ir užsienyje pripažinti 
mokslininkai, aplinkotyros, biologijos, 
biochemijos, chemijos ir fizikos specialistai. 

Informatikos fakultetas (IF)/ 
Faculty of Informatics 

Prodekanė Sigita Pečiulytė 
(Vileikos g. 8, 704 kab.) 

Fakulteto tikslas – studijų metu įgyjamas 
teorines žinias susieti su aktualiais jų taikymo 
pavyzdžiais, todėl fakultetas palaiko 
glaudžius ryšius su pažangiomis šalies 
informacinių technologijų, 
telekomunikacijų ir kitų sričių įmonėmis, 
mokslinio tyrimo institutais. Absolventai, 
susibūrę į Informatikos fakulteto Alumni 
klubą, aktyviai bendrauja su fakulteto 
bendruomene, supažindina su darbo 
perspektyvomis savo įmonėse, dalijasi 
patirtimi, kviečia studentus atlikti praktiką. 
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6.2. Informacija ekskursijai po Kauną 
 

Kiekvieno semestro pradžioje, orientacinės savaitės metu atvykstantiems 
užsienio studentams yra organizuojama ekskursija po Kauną. Ekskursijos tikslas – 
supažindinti naujai atvykusius studentus su Kauno miestu, svarbiausiomis bei 
įdomiausiomis lankytinomis Kauno vietomis. 

Jeigu užsienio studentai atvyksta po orientacinės savaitės ir neturi galimybės 
dalyvauti ekskursijoje, priklausomai nuo galimybių, mentoriams yra siūloma patiems 
tapti gidais bei aprodyti miestą savo globojamiems studentams.  
 
 

Apie Kauną 
 

Gyvenvietė Neries ir Nemuno santakoje buvo įkurta X a. Pirmąjį kartą Kauno 
vardas paminėtas arabų aprašymuose 1030 metais.  

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas, XX a., tarpukario metais, 
stipriai išsiplėtė ir tapo svarbiausiu Lietuvos mokslo, pramonės, kultūros ir švietimo 
centru, Lenkijai okupavus Vilnių, buvo laikinoji Lietuvos sostinė.1919 m. Kaune 
pradėjo veikti pirmoji radijo stotis Lietuvoje.  

Kauno pavadinimas siejamas su veiksmažodžio kautis esamojo laiko trečiojo 
asmens forma. Istorikas Teodoras Narbutas XIX a. taip pat yra užrašęs legendą, jog 
lietuviai garbinę dievaitį Kaunį, primenantį graikų Apoloną. Didžiulė Kaunio statula 
esą stovėjusi Nemuno pakrantėje ties dabartiniu Kauno senamiesčiu; Kaunį savo 
globėju laikę sielininkai, todėl audros metu šiam dievaičiui degindavę auką: 
augalų ūglių, šaknų, porą avinų. 

2012 m. duomenimis Kauno mieste gyvena 311 148 gyv., tai yra 10,6% visų 
Lietuvos gyventojų. Pagal tautybę apie 93% miesto gyventojų yra lietuviai. 

Kaune veikia 12 aukštojo mokslo institucijų (Vytauto Didžiojo universitetas, 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos 
Sporto universitetas,  Aleksandro Stulginskio universitetas, Vilniaus universiteto 
Kauno humanitarinis fakultetas, Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultetas, 
Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno technikos 
kolegija, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla AVM, Kolpingo Kolegija). Todėl 
miestas neretai yra vadinamas Lietuvos studentų miestu. 
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Lankytini objektai Kauno mieste 

Objekto pavadinimas Trumpa informacija 

Soboras (Šv. Mykolo 
Arkangelo Kauno įgulos 
katalikų bažnyčia) 

Įrengus Kauno tvirtovės gynybinius fortus, 1888–1891 m. miesto centre 
(Naujamiestyje), iškilo ištisas kompleksas administracinių tvirtovės 
pastatų.Stačiatikių soboras planuotas statyti kaip reprezentacinis tvirtovės 
statinys, išreiškiantis prabangą ir oficialumą. 

Laisvės Alėja 
1,7 km ilgio gatvė susiformavo XIX a. Laisvės alėja, jungianti senąją ir 
naująją miesto dalis, skirta tik pėstiesiems. Laisvės alėjos pradžia ir pabaiga 
tiksliai parodo rytų ir vakarų kryptis. 

„Romuva“ 

1939 metais Kauno centre, šalia Laisvės alėjos, pastatytas kino teatras 
miestiečiams tarnavo tik vienerius metus, jo veiklą nutraukė antrasis 
pasaulinis karas. 
Tarpukarį menantis Kauno kino teatras „Romuva“ yra paskelbtas kultūros 
vertybe. 
“Romuva”, tai ne tik tradicinė kino teatro erdvė. Čia rengiami įvairūs 
renginiai, festivaliai, koncertai, spektakliai. Taip pat šis kino teatras suteikia 
galimybę susitikti su įdomiais kultūros veikėjais, išvysti nematytus, o gal ir 
kiek primirštus filmus. 
Taigi naują kvėpavimą įgavusi “Romuva” yra ne tik Lietuvos kino istorijos 
dalis, ar Kauno miesto  laisvės alėjos veidas, tačiau ir vienintelis veikiantis 
istorinis  kino teatras laikinojoje sostinėje. 

Karo muziejus/ muziejaus 
sodelis  

Vytauto Didžiojo karo muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų. 
Čia pastatyti paminkliniai biustai žymiems Lietuvos politikams ir rašytojams, 
dega Amžinoji ugnis, mediniai kryžiai mena žuvusiuosius už Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Kauno paminklinė 
Kristaus prisikėlimo 
bažnyčia 

Tai Didžiausia Pabaltyje bazilikinė bažnyčia. Pastatyta 1932-1940 m. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 metais. Kaune pastatyti bažnyčią, 
kaip padėkos Dievui už atgautą laisvės simbolį, kilo 1922 m. Darbus 
nutraukė sovietinė okupacija. Pastatas buvo konfiskuotas, po karo čia 
buvo įkurdinta Radijo gamykla (vėliau pavadinta "Banga"). 1990 m. 
bažnyčia gražinta tikintiesiems. Didžiojo bokšto aukštis - 70 m., yra 
galimybė pasikelti į bažnyčioje esančią apžvalgos aikštelę ir pamatyti 
miesto panoramą. 

Paminklas Danieliui 
Dolskiui 

Skulptūra pastatyta atminti pirmąjį Lietuvos estrados artistą, XX a. pradžios 
dainininką, tarpukario Lietuvos estrados (šlagerių) pradininką. 

Vytauto paminklas 
Pastatytas 1990 m., minint Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto 560 - 
ąsias mirties metines. 

Kauno valstybinis 
Muzikinis teatras 

Kauno muzikinis teatras pastatytas 1891 m. 1920 m. gegužės 15 d., Kaunui 
tapus Laikinąja sostine, darbą čia pradėjo Steigiamasis Seimas. 
Muzikinis teatras šiame pastate įkurtas 1940 m. Dabar dažniausiai statomos 
operos, operetės, į repertuarą taip pat įtraukiami baletai, spektakliai 
vaikams. Šiuo metu Kauno muzikinis teatras yra vienas lankomiausių 
Lietuvoje. Per vieną kūrybinį sezoną čia parodoma beveik 250 įvairaus 
žanro spektaklių, pastatomos 3–4 premjeros. 

Restoranas „Miesto 
sodas“ 

Restorano kiemelyje 1972 m., būdamas 19 m. amžiaus, susidegino Romas 
Kalanta. Jaunas lietuvis taip protestavo prieš TSRS valdžią Lietuvoje. 
Mirdamas skandavo: „Laisvę Lietuvai, auką Lietuvai, nešdinkitės 
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okupantai“. 
Siekdami išvengti aplinkinių reakcijos bei kylančios nacionalizmo vei siekio 
išsilaisvinti bangos, KGB privertė dviem valandomis paankstinti gegužės 18 
d. rengtas laidotuves.Link R. Kalantos namų Panerių gatvėje traukusi 
jaunimo minia, sužinojusi apie tokį vald-ios sprendimą, plūstelėjo į Laisvės 
alėją. Protesto akcijos dalyviai buvo gaudomi, nukerpami plikai, tardomi, 
mušami, atimami jų dokumentai, aktyvesnieji – įkalinami. Kai kurie buvo 
išvežti ir paleisti už kelių dešimčių kilometrų.  

Vilniaus gatvė 
Tai pati gražiausia senamiesčio gatvė, skirta tik pėstiesiems. Dauguma 
pastatų likę iš XVI a., kai kurie rekonstruoti. Unikalios telefonų būdelės rodo, 
kad tai sena gatvė, jungianti senąjį ir naująjį miestą. 

Prezidentūra 

Tarpukariu, Kaunui tapus laikinąja Lietuvos sostine, šiame pastate įsikūrė 
Nepriklausomos Lietuvos prezidentūra. Šiame pastate viso tarpukario 
laikotarpiu gyveno bei dirbo 3 Nepriklausomos Lietuvos prezidentai: 
Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius. Prezidentūra 
1998-2003 m. restauruota ir šiuo metu atvira lankytojams kaip Nacionalinio 
M.K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys. Rūmus simboliškai „saugo“ iš 
bronzos lietos trijų tarpukario prezidentų figūros. 

Šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo arkikatedra 
bazilika 

Tai vienintelė Lietuvoje gotikinė bazilikinio stiliaus bažnyčia. Katedra turi 
devynis altorius, zakristija perdengta krištoliniais skliautais. Pietinėje sienoje 
yra vieno žymiausių Lietuvos kunigų poetų – Jono Mačiulio – Maironio 
kapas. Arkikatedroje palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. 

Perkūno namas 

Namą XV a. pabaigoje pastatė Hanzos bendruomenės pirkliai. XIX a., 
romantizmo laikotarpiu, sienoje rasta Perkūno statulėlė, todėl pastatas 
imtas laikyti pagonių šventove. 1844 m. čia įsteigtas pirmasis Kauno 
dramos teatras.Tai vienas originaliausių ir įspūdingiausių liepsnojančios 
gotikos statinių Lietuvoje. Dabar Perkūno namas priklauso Jėzuitų 
gimnazijai. 

Vytauto Didžiojo tiltas 

Pirmasis medinis polių tiltas pastatytas 1812 m. Juo kėlėsi bėgantys iš Rusijos 
Napoleono armijos likučiai. 
Mat Kaunas tada priklausė Rusijos Šiaurės vakarų krašto daliai, o Aleksotas 
su Užnemune - Lenkijos karalystei. Juokaujant Vytauto Didžiojo tiltas buvo 
laikomas ilgiausiu pasaulyje: Kauno gubernijoje galiojo pravoslavų 
kalendorius (Julijaus kalendorius), o Užnemunėje - katalikų (Grigaliaus 
kalendorius), todėl per jį keliauti tekdavo net 13 dienų (senojo stiliaus 
kalendorius tiek dienų buvo atsilikęs nuo naujojo). Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje 8-osios armijos generolo Šlemino birželio 24 d. įsakymu Vytauto 
Didžiojo tiltas buvo užminuotas, o birželio 26 d. - susprogdintas. 1948 m. 
pastatytas laikinas medinis tiltas. Kai jį nunešė potvynis, vokiečių karo 
belaisvai pastatė dabartinį Aleksoto tiltą (arch. L.Kazarinskis). Tiltas turėjo 
pakeliamąją dalį, tačiau ji veikė blogai ir nebuvo naudojama. 

Amfiteatras 

Tai viena populiariausių jaunimo pasisėdėjimo vietų. Vasaros metu, 
siekiant skatinti kokybišką jaunimo užimtumą, čia organizuojam įvairūs 
renginiai: rodomi netradiciniai filmai, groja didžėjai, organizuojami 
koncertai ir pan. 

Kauno Rotušė 
Pagrindinis Rotušės pastatas pastatytas dar XVI a. Skirtingais laikotarpiais 
šios patalpos buvo naudojamos kaip turgus, teismo salė, kalėjimas, 
provoslavų cerkvė, rusų teatras, rusų klubas, ugniagesių būstinė, statybos 
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fakultetas. Šiuo metu Rotušėje vyksta ne tik santuokos, bet ir priimami 
garbingi miesto svečiai, pasirašomos sutartys, vyksta oficialūs renginiai. 
Kauno Rotušė, vadinama "Baltoji gulbė". 

Kauno pilis 
 

Vietoje, kurioje stovi pilis, jau IV-V amžiais būta gyvenvietės, sutvirtintos 
medžio ir molio gynybiniais įrenginiais. XIV amžiuje pastatyta pirmoji Kauno 
pilis – vienas svarbiausių lietuvių kovos prieš kryžiuočius atsparos punktų. Tai 
seniausia mūrinė pilis Lietuvoje.Pilis buvo smarkiai apgriauta per XVII a.–
XVIII a. karus.1362 metais po trijų savaičių apsiausties kryžiuočiai pilį 
sugriovė. Iki 1368 metų buvo sumūryta Antroji pilis, pritaikyta gynybai nuo 
paraku šaunamo ginklo. 
Konservuotos pilies liekanos byloja apie jos pirmykštę erdvinę struktūrą, 
statybos techniką, formas, teikia svarbių dokumentų XIII – XVI amžių 
Lietuvos architektūros raidai pažinti, yra respublikinės reikšmės 
architektūros paminklas. 
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7. Tarptautinių ryšių 

tarnybos kontaktai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lots of things are mysteries.  

But that doesn't mean there isn't an answer to them.” 

– Mark Haddon 
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Adresas: S. Daukanto g. 27, 301–309 kab. 

Darbo laikas: 

I – IV 8:00 –12:00; 13:00–17:00 

V 8:00 –15:45 

Užsienio studentų priėmimo laikas semestro metu:  

I – V 8:00 – 12:00 

 

Tarptautinių ryšių tarnybos direktorė, Erasmus+ institucinė 

koordinatorė 

Zina Baltrėnienė 
El. paštas: Z.Baltreniene@trt.vdu.lt 

301 kab. 

Tarptautinių ryšių tarnybos direktorės pavaduotoja  
Žymantė Jokūbauskaitė 
El. paštas Z.Jokubauskaite@trt.vdu.lt 

301 kab. 

Erasmus+ studentų koordinatorė (atvykstantys studentai) 

Justė Čečkauskaitė 
El. paštas J.Ceckauskaite@trt.vdu.lt 

309 kab. 

VDU dvišalių mainų koordinatorius  

Vaidas Dačiola 
El. paštas V.Daciola@trt.vdu.lt 

308 kab. 

Studijų programų anglų kalba (atvykstantys studentai ir klausytojai) 

koordinatorė 

Eglė Šalnaitė 
El. paštas E.Salnaite@trt.vdu.lt 

305 kab. 

Erasmus+ praktikų koordinatorius 

Konstantinas Kurževas 
El. paštas K.Kurzevas@trt.vdu.lt 

308 kab. 

Erasmus+ studentų, Campus Europae studentų koordinatorė 

(išvykstantys studentai) 

Milda Karčiauskaitė 
El. paštas: M.Karciauskaite@trt.vdu.lt  

306 kab. 

Studentų integracija, VDU Mentorių programos, VDU Ambasadorių 

klubo koordinatorė 

Orinta Movsesjan 
El. paštas: O.Movsesjan@trt.vdu.lt 

306 kab. 
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8. ESN VMU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think different, think ESN VMU! 
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VDU Mentorių programos dalyviai, norintys ne tik padėti užsienio 

studentams, bet ir prisidėti prie jų laisvalaikio planavimo, įvairių renginių, projektų, 

iniciatyvų įgyvendinimo yra kviečiami prisijungti prie organizacijos ESN VMU. 

 

Kas tai ESN? 

Erasmus Studentų Tinklas (Erasmus Student Network) – viena iš didžiausių 

tarpdisciplininių studentų asociacijų Europoje, įkurta dar 1989 metais. Organizacijos 

padaliniai veikia 464 Aukšojo mokslo institucijoje, 37 Europos šalyse, tarp jų ir 

Lietuvoje. Organizacijos narių tikslas – palaikyti ir vystyti studentų mainus, rūpintis 

užsienio studentais visą studijavimo užsienyje laikotarpį, padėti lengviau adaptuotis 

naujoje aplinkoje, ugdyti kultūrinę savimonę bei pakantumą aplinkiniams. Tinklas 

veikia vadovaudamasis principu „studentai padeda studentams“. Lietuvoje veikia 

13 organizacijos padalinių Vilniaus Universitete, Vilniaus Gedimino technikos 

universitete, Mykolo Romerio universitete, Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje 

mokykloje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, 

Kauno technologijos universitete, Kauno kolegijoje, Šiaulių universitete, Klaipėdos 

universitete, Socialinių mokslų kolegijoje, Lietuvos Edukologijos universitete, Vilniaus 

Dailės akademijoje . ESN veikia trimis lygiais: vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu. 

 

ESN VMU tikslai:  

o skatinti VDU akademinės bendruomenės savanorišką veiklą, aktyvų 

pilietiškumą, tobulėjimą įvairiose srityse; 

o puoselėti žmogiškąsias vertybes ir tradicijas; 

o gerinti tarptautinių studentų socialinę, kultūrinę ir praktinę integraciją VDU, 

Kaune ir visoje Lietuvos Respublikoje; 

o padėti reintegruotis į VDU grįžusiems universiteto studentams, kurie 

dalyvavo studijų arba praktikos mainų programose; 

o ugdyti vietinių ir tarptautinių studentų abipusės pagarbos, kultūrinio 

supratingumo, tolerancijos vertybes; 

o turtinti vietinę bendruomenę tarptautinių studentų patirtimis. 

 

ESN VMU? Kas? Kur? Kada? Vytauto Didžiojo universitete po mainų grįžusių 

studentų iniciatyva organizacijos padalinys įkurtas 2009-2010 m. m. 2012 m. 

gruodžio mėnesį vykusiame rektorato posėdyje ESN VMU buvo suteiktas Vytauto 

Didžiojo universiteto organizacijos statusas. Nuo organizacijos veiklos pradžios 
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įgyvendinta gausybė projektų, įvairių renginių bei iniciatyvų, skirtų ne tik užsienio 

studentams bet ir visai akademinei VDU bendruomenei: 

• Glaudžiai bendradarbiaujant su VDU Tarptautinių ryšių tarnyba, ESN VMU 

nariai prisidėjo prie Švietimo mainų paramos fondo inicijuoto projekto 

„Erasmus Lietuvos mokykloms“ įgyvendinimo; 

• Inicijavo socialinį projektą „ESN VMU for Kaunas Zoo“, kurio metu surinktos lėšos 

buvo perduotos Kauno zoologijos sodui; 

• Kavinėje „Vero Cafe@VDU“ surengė fotografijų parodą „Best Shots of 

Exchange“, ilgą laiką džiuginusią kavinės lankytojus VDU užsienio ir vietinių 

studentų nuotraukomis, kuriose įamžintos tarptautinių mainų akimirkos. Šiuo 

metu nuotraukos eksponuojamos Tarptautinių ryšių tarnyboje; 

• Bendradarbiaujant su LSMUL Kauno klinikų Kraujo centru, surengė pirmąją 

Lietuvoje Kraujo donorystės akciją „Būk didvyriu – tai tavo kraujyje“ (angl. „Be 

a Hero – It‘s in Your Blood“), kurios metu aukoti kraują buvo kviečiami 

užsieniečiai. Jau tris kartus  sėkmingai organizuota kraujo donorystės akcija 

skatina VDU akademinę bendruomenę būti neabejingais ir nepaisant 

tautybės, rasės ar kitų skirtumų tapti neatlygintinais kraujo donorais; 

• Jau septintąjį semestrą iš eilės kiekvieną ketvirtadienio vakarą organizuoja 

visai akademinei VDU bendruomenei skirtus bei tradicija tapusius „Kultūrinius 

vakarus“ (angl. Cultural nights). Iniciatyva 2011 m. pavasarį Granadoje 

vykusio Erasmus Studentų Tinklo kasmetinio visuotinio susirinkimo (angl. Annual 

General Meeting) metu buvo apdovanota už geriausią visame Erasmus 

Studentų Tinkle įgyvendintą projektą. Nacionalinių GoPublic apdovanojimų 

metu, vykusių ESN Lietuvos ir Švietimo mainų paramos fondo organizuotame 

renginyje Mentorių dienos 2012, Kultūriniai vakarai taip pat buvo apdovanoti, 

kaip geriausias metų projektas Lietuvoje; 

• Įgyvendino „ESN Lietuva“ bei „Investuok Lietuvoje“ (angl. „Invest Lithuania“) 

inicijuotą projektą „Multilingual Lithuania“. Jo metu VDU užsienio studentai 

universitete rengia savo gimtosios kalbos pamokas. Projektas sulaukė ypatingo 

dėmesio tiek iš užsienio, tiek iš VDU studentų. Praėjusį sezoną VDU studentai 

buvo kviečiami nemokamai mokytis vienos iš net 15 užsienio kalbų; 

• Dalyvavo tarptautiniame ESN renginyje „Erasmus miškas“ (angl. „Erasmus 

Forest“), prie kurio prisidėjo ir Lietuvos bei užsienio studentai. Šios akcijos metu 

projekto dalyviai pasodino net 500 medelių; 
• Įgyvendina tarptautinį Erasmus studentų tinklo (ESN) projektą Social Erasmus 

(SE), kurio  tikslas įtraukti tarptautinius studentus, dalyvaujančius universitetų 
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mainuose, į socialinę ir savanorišką veiklą. Viena iš projekto veiklų - Senelių 

namų lankyma, kurios metu ESN VMU nariai kartu su užsienio studentais lanko 

senjorus. Šios akcijos tikslas yra parodyti dėmesį senelių namų gyventojams bei 

supažindinti juos su kitų šalių kultūromis. 

• Užsienio studentų kultūrinei integracijai organizuoja „Muziejų dienas“, kurių 

metu aplankomi įvairūs muziejai Kaune; 

• Taip pat, bendradarbiaujant su kitomis sekcijomis Kaune, rengia ekskursijas po 

Kauną, Vilnių, Trakus, pajūrį, Rygą bei Sankt Peterburgą; 

• Įgyvendina tarptautinį ESN projektą „Responsible Party“, kurio tikslas – 

padidinti studentų sąmoningumą ir atsakingumą vartojant alkoholį. Dalinant 

skrajutes, plakatus ir kitaip supažindinant su alkoholio žala ir vartojimo 

taisyklėmis siekiama sumažinti netinkamą alkoholio kiekį ir skatinti mažesnį jo 

vartojimą.   

 

Daugiau informacijos apie organizaciją: 

Telefonas (8-624) 86487 

El. paštas vmu@esnlithuania.org  

Tinklalapis http://vmu.esnlithuania.org 

Facebook: ESN.VMU 

Šūkis: Think different, think ESN VMU! 

 

 

Susidomėjai organizacijos veikla? Nori prisijungti? 

Rašyk adresu vmu@esnlithuania.org  ir tapk vis didėjančios ESN VMU šeimos nariu!  

 

It’s time to ESN your life! 


