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Jaudulys, šurmulys, naujos pažintys ir įspūdžiai – visa tai padeda džiugiai pradėti naująjį studijų etapą 

ir įsilieti į VDU bendruomenę, kuri šiemet pirmą kartą praplėtė horizontus ir savo studentus nuo šiol 

ugdys ir Vilniuje. Esi be galo svarbi mūsų universiteto bendruomenės dalis, todėl nepraleisk progos nuo 

pat pirmų dienų tuo įsitikinti. 

Mus skiria 100 km., tačiau bendros idėjos, projektai, renginiai ir mokslo užmojai ši atstumą pradės tirp-

dyti jau nuo rugpjūčio 26 dienos. Laukiame Tavęs!

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“ savaitę rasi Įvado į studijas informaci-

jos centre arba www.vdu.lt/ivadas2016, taip pat socialiniame tinkle „Facebook“:  

faebook.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“ programa 

susijusiais klausimais konsultuos VDU darbuotojai ir studentai.

Įvadas į
studijas VDU

rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d.
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Rugpjūčio 26 d., Penktadienis 
Susipažinimo diena

10 val.   Susitikimas su tavo universitetu 
 T. Ševčenkos g. 31,  A.R. Vanago aud. (A2)

 Susitiksi su universiteto bendruomene – katedrų vedėjais, dėstytojais, atsto- 

 vais, kurie daugiau papasakos apie universitetą, fakultetą, studijų programą,  

 papasakos apie įvadinę savaitę ir ką reikia padaryti jos metu.

11 val. Tavo galimybės universitete  
 T. Ševčenkos g. 31,  A.R. Vanago aud. (A2)

 Ateik, klausk ir sužinok apie studijas, stipendijas, tarptautinių studijų ir mainų  

 galimybes, karjeros konsultacijas, VDU Bibliotekos teikiamas paslaugas ir dar  

 daugiau.

12 val. Kompiuterinio raštingumo testo tvarkaraštis 
 T. Ševčenkos g. 31,  A.R. Vanago aud. (A2)

 Nebijok! Tai – ne egzaminas, o tik Tavo žinių patikrinimas. Šis visiems nuola- 

 tinių studijų pirmakursiams privalomas testas leis įvertinti, ar tau būtina  

 studijuoti B grupės dalyką „Kompiuterinis raštingumas“. Ateidamas į testą  

 nepamiršk asmens tapatybės dokumento!

Jei nesi atleistas, ar neišlaikei testo, studijų dalyką „Kompiuterinis raštingumas“ privalai išklausyti per 

pirmuosius du studijų semestrus.

Kompiuterinio raštingumo testo gali nelaikyti:

1. Turintys ECDL pažymėjimus. Pažymėjimo kopijas būtina pristatyti testavimo komisijai rugpjūčio 26 d. 

arba atsiųsti el. paštu dek@if.vdu.lt iki rugpjūčio 30 d. laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą.

2. Išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Atestato kopiją reikia pristatyti į rugpjūčio 26 

d. vyksiantį testą. Dokumentus galima atsiųsti el.paštu dek@if.vdu.lt ir vėliau, laiške nurodžius fakultetą 

ir studijų programą.

3. Įstojusieji į Vytauto Didžiojo universitetą antrą kartą ir jau laikę testą, turi užpildyti prašymą dėl testo 

įskaitymo rugpjūčio 26 d.

4. Norintys klausyti B grupės dalyką „Kompiuterinis raštingumas“.

12:30 val.    Diagnostinis anglų kalbos testas  
 T. Ševčenkos g. 31 kompiuterių klasė

 Pasirašęs sutartį nesuspėjai pasitikrinti anglų kalbos žinių? Jį galėsi atlikti  

 įvadinės savaitės metu rugpjūčio 26 d. Nebijok, tai ne egzaminas, o tik anglų  

 kalbos lygio nustatymas. Testo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 30 d. univer- 

 siteto interneto svetainėje www.vdu.lt 

13:30 val.  Teambuilding  
 T. Ševčenkos g. 31,  A.R. Vanago aud. (A2), Vilnius

 Viena mokslo paslapčių, užtikrinanti studijų sėkmę, – darni, vieninga ir kūry- 

 binga komanda, veikianti iš vien. Kad taip atsitiktų, reikia ne tik susipažinti,  

 bet ir užmegzti glaudesnį profesinį ryšį. Studentai ir dėstytojai, kuriuos nuo  

 šiol vienys VDU studijos Vilniuje, pasiruošę teambuilding‘ui ir naujiems iššū- 

 kiams, kuriuos mokysis spręsti kartu.
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Rugpjūčio 29 d., Pirmadienis 
Galimybių diena

8:15 val.  Vykstame į Kauną   
 Automobilių stovėjimo aikštelė adresu T. Ševčenkos g. 31

 Kviečiame Tave atvykti į Kauną ir čia praleisti likusias įvadinės savaitės die- 

 nas. Iš naujo atrasi Vytauto Didžiojo universitetą, pažinsi kultūrą bei žengsi  

 visus likusius reikiamus žingsnius prieš studijų pradžią.

 Į Kauną vyksime Universiteto autobusu. Būsi laukiamas pirmadienį 8:15 val.  

 ryte prie Lietuvos edukologijos universiteto rūmų, T. Ševčnekos g. 31, esančios  

 automobilių stovėjimo aikštelės.

10 val.  Apgyvendinimas bendrabutyje  
 VDU Baltijos bendrabutis, Vytauto pr. 71, Kaunas

 Visas dienas, kurias praleisi Kaune, galėsi nemokamai gyventi VDU Baltijos  

 bendrabutyje (Vytauto pr. 71). Iš jo patogiai ir greitai pasieksi visus VDU Įvadi- 

 nės savaitės renginius, o kur dar laisvalaikis ir Laikinosios sostinės aktyvus  

 tyrinėjimas...

11:30 val. Registracijos į dalykus proceso ir taisyklių pristatymas 
 VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28

 Įstojai į artes liberales universitetą, tad nenustebk, kad teks pačiam susidaryti  

 tvarkaraštį :) Jei turėsi klausimų, drąsiai kreipkis į savo fakulteto atstovus – jie  

 Tavęs lauks.
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Rugpjūčio 29 d., Pirmadienis 
Galimybių diena

13 val.  Susitikimas su specialiuosius poreikius turinčiais studentais ir  
 jų artimaisiais  
 K. Donelaičio g. 52, I a., Studentų poilsio kambarys

 Čia galėsi sužinoti apie Universiteto ir valstybės teikiamas paslaugas, paramos  

 galimybes bei Universiteto infrastruktūros pritaikymą negalią turinčių studen- 

 tų gyvenimo, mokymosi ir studijų procesui užtikrinti.

13–16 val.   VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų mugė  
 Studentų skveras / VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28

 VDU studentų organizacijos, klubai ir kolektyvai kvies Tave susipažinti su  

 veikla ir prisijungti prie bendraminčių. Ateik ir prisijunk!

13–16 val.    Kūrybinės dirbtuvės 

VDU Karjeros centro kūrybinės dirbtuvės
VDU Vero Cafe apatinis aukštas, S. Daukanto g. 28

„Ką veiksiu pasibaigus bakalauro studijoms?“ – klausimas, kurį reikėtų kelti nuo studijų pradžios ir 
neatidėlioti studijų pabaigai. Kuo anksčiau išsiaiškinsi, kokių gebėjimų turi, ką siūlo Universitetas, 
kokio darbo nori, tuo tikslingiau ir prasmingiau leisi savo laiką Universitete.

VDU Karjeros centras kviečia pirmo kurso studentus į pusvalandžio trukmės užsiėmimus „Pradėk 
savo karjeros kelią su VDU“, kuriuose sužinosi apie save, suvoksi, kokias galimybes siūlo Universite-
tas bei susiplanuosi pirmuosius žingsnius savo karjeros tikslams pasiekti. 

Užsiėmimų laikas:
I grupė (10–15 žmonių) : 13.30–14.00 val.
II grupė (10–15 žmonių) : 14.00–14.30 val.
III grupė (10–15 žmonių) : 14.30–15.00 val.
IV grupė (10–15 žmonių) : 15.00–15.30 val.

VDU Verslo praktikų centro „Lego serious play“ kūrybinės dirbtuvės
VDU didžiosios salės fojė, S. Daukanto g. 28

VDU Verslo praktikų centro „Lego serious play“ kūrybinėse dirbtuvėse galėsi praktiškai išbandyti 
vieną inovatyviausių creative thinking metodikų. Taip pat sužinosi, kaip galima įstoti į VDU Verslumo 
akademiją, kurioje sprendžiami prestižiškiausių Lietuvos įmonių probleminiai iššūkiai ir analizuoja-
mos tarptautinės metodikos. Nepraleisk galimybės sudalyvauti!

VDU medijų laboratorijos kūrybinės dirbtuvės
VDU Medijų laboratorija, S. Daukanto g. 28, 306 aud. (pradžia – 13 val.)

Medijų laboratorija – tai praktinė erdvė, kurioje studentai, lydimi savo srities profesionalų, įgyvendi-
na naujųjų medijų, reklamos ar kitus audiovizualinius projektus. Čia nuo pirmųjų susitikimų vyksta 
mokymasis per darbą.

Medijų laboratorijos kūrybinėse dirbtuvėse susipažinsi su vaizdo kūrimo technika, suprasi, kaip nau-
dojamos šviesos filmuojant, ir, pasinaudojęs profesionalia filmavimo įranga, išbandysi operatoriaus 
ir režisieriaus profesiją.

Patria: volunteering in Kaunas through EVS volunteers eyes
VDU didžiosios salės fojė, S. Daukanto g. 28

European Voluntary Service volunteers who volunteer in Kaunas for more than half year will or-
ganize some workshops to show what can you expect from volunteering: not only to get a lot of 
experiences but also to have unforgettable memories.

Opportunities to volunteer in Kaunas INFO point.

You will be able to get all necessary information where, how, when you can volunteer in Kaunas.
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Rugpjūčio 29 d., Pirmadienis 
Galimybių diena

17 val.   VDU Academia Cum Laude paskaita su prof. Leonidu Donskiu 
 VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28

 Dalyvauk VDU Academia Cum Laude paskaitoje, kurią ves akademijos vadovas  

 prof. Leonidas Donskis. Sužinosi apie Viljamo Šekspyro kūrybą ir išgirsi bei  

 pamatysi netikėtas jos interpretacijas. 

 Academia Cum Laude - pirmoji Lietuvoje unikali individualių studijų sistema.  

 Tai partneryste, netgi bičiulyste paremtas modelis, kuris sutelks dėstytojus  

 ir studentus, norinčius ir galinčius siekti daugiau nei standartinės studijų pro- 

 gramos bei sistemos - plėsti savo žinias ir gebėjimus specializuotoje srityje  

 arba skirtingose tarpdalykinėse kryptyse.
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Rugpjūčio 30 d., Antradienis 
Sveikatingumo diena  
VDU Kauno botanikos sode

Sveikatingumo dieną VDU Kauno botanikos sode Tavęs lauks badmintonas, krepšinis, kūno sudėties nu-

statymas, orientacinės varžybos, ekskursijos, filmo peržiūra, piknikas ir dar daugiau. Pasirūpink patogia 

ir sportui tinkama apranga bei avalyne, pledu, sumuštiniais, gera nuotaika, o visa kita rasi atvykęs į VDU 

Kauno botanikos sodą. 

Kaip atvykti? Į Kauno botanikos sodą iš VDU centrinių rūmų (S. Daukanto g.), Jonavos g., Šilainių, Vili-

jampolės, Savanorių pr. galima nuvykti Kauno miesto autobusu Nr. 35 (Vytėnai–Freda), išlipus stotelėje 

„Botanikos sodas“. Iš VDU bendrabučių Taikos pr., Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų (Jonavos g. 66) bei 

Vilniaus g. galima nuvažiuoti Kauno miesto autobusu Nr. 20 (Partizanų g.–Bitininkų g.), išlipus stotelėje 

„Botanikos sodas“. 

11 val.   VDU Sporto centro pristatymas 
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6, priešais salos namelį

 Atvykęs į VDU Kauno botanikos sodą galėsi susipažinti su VDU Sporto centro  

 siūlomomis paslaugomis ir veiklomis. Išgirsi apie laisvalaikio sportą ir visas  

 studentams rinktis siūlomas sporto šakas (fizinį rengimą, aerobiką, jogą, krep- 

 šinį ir t. t.) bei sužinosi apie varžybų-reprezentacinį sportą – Universiteto  

 sporto komandas, komplektavimą, dalyvavimą varžybose ir kt.

11:30 val.   Flashmobas su VDU šokėjų grupe (palaikymo komanda) 
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6, priešais salos namelį

 Kartu su VDU šokėjų grupe (palaikymo komanda) dalyvauk FlashMobe. Tavęs  

 laukia puiki nuotaika, geros emocijos, šokio bei muzikos ritmai.

11:30–13 val.  Kūno sudėties nustatymas 
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6, salos namelis

 Galėsi sužinoti savo fizinį pajėgumą ir kūno sudėtį, išgirsti trenerių patarimus,  

 užduoti visus rūpimus klausimus apie sportą.

11:50–13 val.  Badmintonas 
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6, aikštė už oranžerijos

 Lietuvos badmintono pirmoji ir antroji raketės Kęstutis Navickas ir Povilas  

 Bartušis meta Tau iššūkį badmintono aikštelėje. Esi kviečiamas ne tik sportiš- 

 kai kovoti, bet ir maloniai ar nerūpestingai pažaisti, išgirsti šio sporto profesio- 

 nalų patarimus, sužinoti taisykles ir svarbiausia – puikiai ir aktyviai praleisti  

 laiką.

12:15–12:45 val.   Tolimų metimų į krepšį konkursas 
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6, aikštė už oranžerijos

 Dalyvauk tolimų metimų į krepšį konkurse kartu su „Žalgirio“ krepšinio klubo  

 krepšininkais Artūru Milakniu ir Edgaru Ulanovu.

11:50–13 val. Komandinis susipažinimo žaidimas „gyvosios piramidės“  
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6, aikštė už oranžerijos

 Dalyvauk komandiniame susipažinimo žaidime „Gyvosios piramidės“, geriau  

 pažink savo naujus draugus!

13–16 val. Piknikas spygliuočių pievoje  
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6,  Spygliuočių aikštė

 Nuo 13 val. VDU Kauno botanikos sodo Spygliuočių aikštėje vyks piknikas –  

 atsinešk pledą, sumuštinių, gerą nuotaiką. Su naujų draugų kompanija galėsi  

 puikiai praleisti dieną, pasimėgauti gražia gamta, pasigrožėti augalų kolekcijo- 

 mis ir dalyvauti įvairiose veiklose.

Įėjimas į VDU Kauno botanikos sodą nemokamas pasakius kodą – Vytauto Didžiojo universitetas
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Rugpjūčio 30 d., Antradienis 
Sveikatingumo diena  
VDU Kauno botanikos sode

13 val.    Orientacinės varžybos VDU Kauno botanikos sode 
 VDU Kauno botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6. Starto vieta:  

 Informacijos centras (bilietų kasos)

 Aktyvi ir įtraukianti pažintis su VDU Kauno botanikos sodu orientacinėse  

 varžybose: įdomūs klausimai, linksmos užduotys ir nugalėtojų laukiantys  

 prizai!           

 Registruotis į orientacines varžybas lietuvių ir anglų kalbomis (registruojantis  

 nurodyti kalbą) galima el. paštu gertruda.stuopyte@vdu.lt iki rugpjūčio  

 25 d. 17 val. Norintys galės užsiregistruoti ir vietoje rugpjūčio 26 d. 12 val.  

 Registruotis gali grupės (2–3 žmonių grupė) – tereikia nurodyti komandos  

 pavadinimą ir kapitoną. Taip pat gali registruotis ir pavieniai asmenys (jie į  

 grupes bus suskirstyti vietoje). 

 Orientacinių varžybų pradžia – 13 val. prie VDU Kauno botanikos sodo infor- 

 macijos centro.

13:30 val.  Nemokama ekskursija po VDU Kauno botanikos sodą  
 (anglų kalba) 
 VDU Kauno Botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6. Starto vieta: Informacijos  

 centras (bilietų kasos)

 

14:30 val. Nemokama ekskursija po vdu kauno botanikos sodą  
 (lietuvių kalba) 
 VDU Kauno Botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 6. Starto vieta: Informacijos  

 centras (bilietų kasos)

14:30 val. Filmo „Lošėjas“ peržiūra 
 VDU Kauno botanikos sodo konferencijų salė

 Tavęs lauks net penkioms „Sidabrinėms gervėms“ nominuotas, geriausiu  

 pripažintas „Lošėjas“ – įtaigus, dinamiškas ir provokuojantis filmas, pasako- 

 jantis apie žmones, esančius ribinėse situacijose, kurie ilgainiui atsiduria per  

 arti mirties ir padaro ją pasipelnymo įrankiu. Kaip galima lošti iš mirties? Apie  

 tai pasakoja filmo siužetas ir diskusija po jo. Režisierius – Ignas Jonynas;  

 vaidina – Vytautas Kaniušonis, Oona Mekas.
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Rugpjūčio 31 d., Trečiadienis 
Registracijos diena

10 val.   Registracija į studijų dalykus 
 K. Donelaičio g. 52, 314 aud.

 Visi VDU studentai savo studijų tvarkaraščius susidaro patys. Tai turėsi pada- 

 ryti ir Tu rugpjūčio 31 d., kada vyks visiems nuolatinių studijų pirmakursiams  

 privaloma registracija į studijų dalykus. Neužmiršk atsinešti asmens doku- 

 mento! Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą.  

 Konkursinę eilę ir tikslų savo registracijos į dalykus laiką rasi  

 www.vdu.lt/ivadas2016 rugpjūčio pabaigoje. 

11–13 val.   Įvadinė anglų kalbos paskaita 
 VDU Užsienio kalbų institutas, K. Donelaičio g. 52, 622 aud.

 Įvadinėje anglų kalbos paskaitoje dalyvauti privalai. Sužinosi, kaip nuotoliniu  

 būdu mokytis anglų kalbos, kad studijuojant nekiltų problemų. Bus pristaty- 

 tas ir studijuojamo dalyko turinys bei semestro metu ir jo pabaigoje Tavęs  

 laukiantys atsiskaitymai. Drąsiai klausk per paskaitą, nes visą semestrą anglų  

 kalbos reikės mokytis nuotoliniu būdu.

14 val.    Nuotolinės studijų aplinkos Moodle pristatymas  
 VDU Užsienio kalbų institutas, K. Donelaičio g. 52, 622 aud.

 Universitete studijų medžiaga skelbiama VDU Nuotolinių studijų aplinkoje  

 (VDU Moodle). Čia rasi visą studijų medžiagą bei kitą aktualią informaciją.  

 Ateik susipažinti su VDU Nuotolinių studijų aplinka, išmokti ja naudotis ir  

 atrasti visas teikiamas galimybes. 

17:30 val.   Paskaitų ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“ atidarymas 
 VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28   

 Paskaitų ciklo „Aš, alus ir dėstytojas“ atidarymas kartu su universiteto  

 rektoriumi prof. Juozu Augučiu. Laisvo turinio paskaitų ciklas „Aš, alus ir  

 dėstytojas“ vyksta visus metus! Tikras VDU studentas turi bent kartą  

 dalyvauti ir pažinti dėstytojus (šį kartą – Universiteto rektorių) kitokioje  

 aplinkoje.
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Rugsėjo 1 d., Ketvirtadienis  
Mokslo metų pradžios šventė

12 val.  Šv. Mišios Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo  
 arkikatedroje bazilikoje 
 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Vilniaus g. 1

13.30–14 val.  Šventiniai susitikimai fakultetuose  

 Ateik į savo fakultetą ir nerk į Rugsėjo 1-osios šventės sūkurį! Auditorijos,  

 kuriose vyks susitikimai, bus paskelbtos www.vdu.lt/ivadas2016

Ekonomikos ir  
vadybos fakultetas

VDU centriniai rūmai (S. Daukanto g. 28, 402 aud.)

•	 402 aud. – Ekonomika, Europos ekonomika ir finansai, Marketingo 
vadyba, Verslo administravimas, Verslo finansai

Gamtos mokslų 
fakultetas VDU centriniai rūmai (S. Daukanto g. 28, 404 aud.)

Humanitarinių  
mokslų fakultetas

K. Donelaičio g. 52 

•	 521 aud. – Anglų filologija, Anglų ir vokiečių filologija, Italistika 
ir romanų kalbos, Frankofonijos šalių kalba ir kultūra, Lietuvių 
filologija ir leidyba

•	 422 aud. – Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Skandinavijos šalių 
kultūros ir kalbos, Istorija

Informatikos  
fakultetas VDU centriniai rūmai (S. Daukanto g. 28. 101 aud.)

Katalikų teologijos  
fakultetas Gimnazijos g. 7, 101 aud.

Menų fakultetas Muitinės g. 7 (kiemelis)

Muzikos akademija VDU centriniai rūmai (S. Daukanto g. 28, 405 aud.)

Politikos mokslų  
ir diplomatijos  
fakultetas

Gedimino g. 44

•	 202 aud. – Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Filosofija ir 
politinė kritika

•	 203 aud. – Tarptautinės politikos ir vystymo studijos, Pasaulio 
politika ir ekonomika

•	 302 aud. – Viešoji komunikacija

Socialinių mokslų  
fakultetas Jonavos g. 66, 206 aud. (konferencijų salė)

Teisės fakultetas VDU mažoji salė (S. Daukanto g. 28, II a.)

14.30 val.   Bendra nuotrauka prie Vytauto Didžiojo paminklo ir eisena 
 Kauno m. savivaldybė, Laisvės al. 96

 Rinksimės prie Kauno m. savivaldybės (Laisvės al. 96), įsiamžinsime bendroje  

 nuotraukoje prie paminklo ir pradėsime iškilmingą eiseną iki VDU didžiosios  

 salės drauge su Kauno „Ąžuolyno“ pučiamųjų instrumentų orkestru. Prisijunk!

15 val.    Mokslo metų pradžios šventė  
 VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28   

 Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU pirmakursių priesaika, VDU  

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

17 val.    Vykimas į Vilnių 
 VDU Baltijos bendrabutis, Vytauto pr. 71, Kaunas   

 Pasibaigus VDU Mokslo metų pradžios šventei, galėsi ramiai grįžti į Vilnių.  

 Universiteto autobusas lauks rugsėjo 1 d. 17 val. prie VDU Baltijos ben-  

 drabučio. Pasiėmęs asmeninius daiktus ir išsiregistravęs iš bendrabučio,  

 skubėk į autobusą. Vėluojančių niekas nelauks :)
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Užrašams




