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Sekite informaciją ivadas.vdu.lt

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 27 – rugsėjo 1 dienomis.

Kur ieškoti daugiau informacijos?

Daugiau informacijos apie universitetą ir „Įvado į studijas VDU 2018“ savaitę ivadas.vdu.lt, taip 

pat socialiniame tinkle „Facebook“: www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas.

Įvadas įstudijas VDU
Rugpjūčio 27 – rugsėjo 1 d.

http://ivadas.vdu.lt
http://ivadas.vdu.lt
http://www.facebook.com/vytauto.didziojo.universitetas


Fakultetų diena
Rugpjūčio 27 d., pirmadienis

Susitikimas Tavo fakultete
Susitiksi su fakultetų bendruomene – katedrų vedėjais, dėstytojais, 
atstovais, kurie pristatys universitetą, fakultetą, studijų programą, 
papasakos apie įvadinę savaitę ir ką reikia padaryti jos metu. Čia Tavęs 
lauks ir studentai-mentoriai, kurie bus pasirengę padėti ir atsakyti į 
klausimus, palydėti ir pagelbėti. 

Tavo fakulteto susitikimai vyks:

S. Daukanto g. 28, II a., VDU mažoji salė
• Ekonomika, Marketingo vadyba, Verslo administravimas

11 val.

Ekonomikos ir

vadybos fakultetas

Vileikos g. 8, 101 aud. 
• Aplinkotyra ir ekologija, Biologija ir genetika, Biochemija, 

Biotechnologijos, Neurotechnologijos 

Gamtos mokslų 

fakultetas

V. Putvinskio g. 23, 103 aud.  
• Anglų filologija, Italistika ir romanų kalbos, Frankofonijos šalių 

kalba ir kultūra, Istorija, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Lietuvių 
filologija ir leidyba, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos, Vokiečių 
kalba ir komunikacija

Humanitarinių 

mokslų fakultetas

Vileikos g. 8, 701 aud.  
• Informatikos sistemos, Matematika ir jos taikymas, Multimedijos ir 

interneto technologijos

Informatikos 

fakultetas

Gimnazijos g. 7, 411 aud.  
• Katalikų teologija, Religijos pedagogika

Katalikų teologijos 

fakultetas

Muitinės g. 7, 207 aud.
• Kūrybinės industrijos, Menų istorija, kritika ir medijos, Muzikos 

produkcija, Naujųjų medijų menas
Menų fakultetas
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Čepinskio g. 5, 101 aud., koncertų salė
• Atlikimo menas

Muzikos 

akademija

V. Putvinskio g. 23, 106 aud.  
• Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Viešoji komunikacija, 

Filosofija ir politinė kritika

V. Putvinskio g. 23, 312 aud.  
• Pasaulio politika ir ekonomika, Tarptautinės politikos ir vystymo 

studijos

Politikos mokslų 

ir diplomatijos 

fakultetas

Jonavos g. 66, 206 aud.
• Psichologija, Socialinis darbas, Sociologija ir antropologija, 

Mokomojo dalyko pedagogika, Visuomenė, kultūra ir komunikacija

Socialinių mokslų 

fakultetas

Jonavos g. 66, 109 ir 110 aud.
• Teisė, Teisė ir finansai

Teisės fakultetas

Diskusija „VDU IDentity“
(VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28)

Iš šio renginio išeisi aukštai iškelta galva, su pasididžiavimo jausmu ir 

širdyje garsiai šaukdamas „aš esu VDU“. Diskusijoje išgirsi viską, ką turi 

žinoti kiekvienas šio universiteto studentas ir paklausi visko, kas Tau rūpi.

Studentų „Metų užsienietis“ išrinkto dėstytojo Jaq Greenspon 
paskaita „Why am I here?“
(VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28)

Daugiau sužinosi apie artes liberales studijas, visas Tau atsiveriančias 

galimybes bei pamatysi kitokį požiūrį į universitetą. Paskaita vyks anglų 

kalba.

VDU Studentų atstovybės prisistatymo vakaras 
(Centrinių rūmų fontano kiemelis, S. Daukanto g. 28)

Susipažinsi su VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidente ir kitais 

nariais, veiklomis, stovykla „Subalansuotas fuksas“, taip pat neformaliai 

pabendrausi su vyresnių kursų studentais. 

Plačiau: www.vdusa.lt, www.facebook.com/VDUstudentuatstovybe

15 val.

16.30 val.

17.30 val.

http://www.vdusa.lt
http://www.facebook.com/VDUstudentuatstovybe


Žinių ir užsienio kalbų diena
Rugpjūčio 28 d., antradienis

Diagnostinis anglų kalbos testas jo nelaikiusiems
(K. Donelaičio g. 52, 622 aud.)

Pasirašęs sutartį nesuspėjai pasitikrinti anglų kalbos žinių? Nesijaudink 
ir iš anksto registruokis testui internete adresu vdu.lt/anglu-testai.

Rugpjūčio 29 d. testo rezultatus rasi universiteto svetainėje www.vdu.lt

8–17  val.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 
• Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Viešoji komunikacija, 

Pasaulio politika ir ekonomika, Tarptautinės politikos ir vystymo 
studijos, Filosofija ir politinė kritika 

Socialinių mokslų fakultetas 
• Psichologija, Socialinis darbas, Sociologija ir antropologija, 

Mokomojo dalyko pedagogika, Visuomenė, kultūra ir komunikacija

Teisės fakultetas 
• Teisė, Teisė ir finansai

10–11 val.

Kompiuterinio raštingumo testas
(VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28)

Nebijok! Tai – ne egzaminas, tik Tavo žinių patikrinimas. Šis testas, 
privalomas visiems nuolatinių studijų pirmakursiams, leis įvertinti, ar 
tau būtina studijuoti B grupės dalyką „Kompiuterinis raštingumas“. 
Ateidamas į testą nepamiršk asmens tapatybės dokumento!

Kompiuterinio raštingumo testo tvarkaraštis
(VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28)

Ekonomikos ir vadybos fakultetas
• Ekonomika, Marketingo vadyba, Verslo administravimas

Gamtos mokslų fakultetas 
• Aplinkotyra ir ekologija, Biologija, Biochemija, Biotechnologijos, 

Neurotechnologijos

11–12 val.
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Jei nesi atleistas, studijų dalyką „Kompiuterinis raštingumas“ privalai išklausyti per pirmuosius du 
studijų semestrus.
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Informatikos fakultetas 
• Matematika ir jos taikymas

Muzikos akademija 
• Atlikimo menas

Menų fakultetas 
• Kūrybinės industrijos, Menų istorija, kritika ir medijos, Muzikos 

produkcija, Naujųjų medijų menas

11–12 val.

Humanitarinių mokslų fakultetas
• Anglų filologija, Italistika ir romanų kalbos, Frankofonijos šalių kalba 

ir kultūra, Istorija, Lietuvių filologija ir leidyba, Rytų Azijos šalių 
kultūros ir kalbos, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos, Vokiečių 
kalba ir komunikacija

Katalikų teologijos fakultetas
• Katalikų teologija, Religijos pedagogika

12–13 val.

Kompiuterinio raštingumo testo gali nelaikyti:

1. Įstojusieji į Informatikos sistemų ar Multimedijos ir interneto technologijų studijų programas. 

2. Turintys ECDL pažymėjimus. Pažymėjimo kopijas būtina pristatyti testavimo komisijai 
rugpjūčio 28 d. arba atsiųsti el. paštu if@vdu.lt iki rugpjūčio 29 d. laiške nurodžius fakultetą 
ir studijų programą.

3. Išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Atestato kopiją reikia pristatyti į 
rugpjūčio 28 d. vyksiantį testą arba galima iš anksto atnešti į VDU Informatikos fakulteto 
dekanatą (Vileikos g. 8, 409 kab.). Dokumentus galima pristatyti ir vėliau, taip pat galima juos 
atsiųsti el. paštu if@vdu.lt , laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą.

4. Įstojusiems į Vytauto Didžiojo universitetą antrą kartą ir jau išlaikiusiems testą reikia užpildyti 
prašymą dėl testo užskaitymo VDU Informatikos fakulteto dekanate (Vileikos g. 8, 409 kab.) 
arba VDU Studentų centre (S. Daukanto g. 27, 206 kab.).

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

mailto:if%40vdu.lt?subject=
mailto:if%40vdu.lt?subject=


Užsienio kalbų mugė
(VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28)

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! Tavęs laukia kalbų 
pristatymai ir susitikimai su įdomiais dėstytojais.

10–12 val.

Karjeros centro dirbtuvės „Planuok savo karjerą“
(Kavinė Cafedemic @VDU cokolinis aukštas, S. Daukanto g. 28 g.)

Užsiėmimo metu sužinosite savo profesinį tipą, žaidimo pagalba 
mokysitės suderinti skirtingas profesijas bei išnaudoti savo talentus. Taip 
pat išgirsite naudingų CV rašymo patarimų bei turėsite galimybę susikurti 
darbdaviui patrauklų gyvenimo aprašymą.

13–14.30 val.

VDU Medijų laboratorijos pristatymas
(VDU R. Sakadolskio medijų laboratorija, V. Putvinskio g. 23 - 109 aud.)

Medijų laboratorija – tai praktinė erdvė, kurioje studentai, lydimi savo 
srities profesionalų, įgyvendina naujųjų medijų, reklamos ar kitus 
audiovizualinius projektus. Čia nuo pirmųjų susitikimų vyksta mokymasis 
per darbą.
Pristatymo metu susipažinsi su Medijų laboratorijos veikla, Tau 
atsveriančiomis galimybėmis, profesionalia filmavimo įranga.

13 val.
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VDU Verslo praktikų centro „Lego serious play“ ir „Points of 

you“ dirbtuvės
(VDU Verslo praktikų centras, S. Daukanto g. 28 - 206)

VDU Verslo praktikų centro kūrybinėse dirbtuvėse turėsi galimybę 
praktiškai išbandyti pasaulyje plačiai taikomas inovatyvias ir kūrybinį 
mąstymą skatinančias metodikas – „Points of You“ bei „Lego serious 
play“. Taip pat sužinosi, kaip galima patekti į jau penktus metus 
organizuojamą vieną geriausių verslumo skatinimo iniciatyvų Lietuvoje 
– „Verslumo akademiją“, kurioje sprendžiami didžiųjų Lietuvos įmonių 
pateikti iššūkiai ir ugdomos entrepreneriams būdingos kompetencijos. 
Nepraleisk galimybės sudalyvauti ir susipažinti!

Į kūrybines dirbtuves būtinai užsiregistruok internete adresu 

www.vdu.lt/vpc-registracija

13–15 val.

Susitikimas su studentais su negalia 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 studentų gyvenimo, mokymosi ir studijų procesui užtikrinti.

15 val.

VDU Academia cum laude paskaita
(VDU didžiosios salės I a. fojė, S. Daukanto g. 28)

Dalyvauk VDU Academia cum laude paskaitoje, kurią ves šios akademijos 
atstovas.

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 programos bei sistemos – plėsti savo žinias ir 
gebėjimus specializuotoje srityje arba skirtingose tarpdalykinėse kryptyse.

16.30 val.

http://www.vdu.lt/vpc-registracija 


Galimybių diena
Rugpjūčio 29 d., trečiadienis

Bibliotekos pristatymas
(VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28, II a.)
Darbuotojai papasakos apie Bibliotekos struktūrą, taisykles, teikiamas 
paslaugas, pagrindines paieškos priemones ir t. t.

9 val.

Universitetas (ne)tik paskaitos. Renkiesi Tu!
(VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28)
Ateik, klausk ir sužinok apie pedagogikos studijas, bendrabučius, 
stipendijas, tarptautinių studijų ir mainų galimybes, verslo praktikas, 
karjeros konsultacijas, psichologinę bei dvasinę pagalbą ir dar daugiau.

10 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.

11.30 val.

VDU klubų, kolektyvų ir organizacijų mugė
(Studentų skveras / VDU didžiosios salės fojė, S. Daukanto g. 28)
VDU studentų organizacijos, klubai ir kolektyvai kvies Tave susipažinti su 
veikla ir prisijungti prie bendraminčių. Ateik ir prisijunk!

13–15 val.

VDU Menų centro kolektyvų pasirodymai
(VDU didžioji salė, S. Daukanto g. 28)
Menų centro kolektyvai kvies į pasirodymus ir mugę, kurių metu išvysi, 
solo, latino, pramoginių bei tautinių šokių, folkloro kolektyvų ir choro 
pasirodymus bei sužinosi, kaip gali prisijungti prie šių kolektyvų veiklos.

14–15 val.
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Studentų organizacijos AJMD „Modusas“ dirbtuvės „MagicLab“
(Kavinė Cafedemic @VDU cokolinis aukštas, S. Daukanto g. 28)
Ar esi matęs juodą cukraus gyvatę ar  kaip drambliai dantis valosi? O 
ragavęs šaldytų, gazuotų vaisių? Jei ne, tai šias ir kitas chemijos įdomybes 
išvysi atvykęs į VDU AJMD „Modusas“ organizuojamą paskaitą!

14 val.

Ekskursija po „Žalgirio“ areną
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas)
Kviečiame visus studentus atvykti į nemokamą ekskursiją po „Žalgirio“ 
areną ir pamatyti didžiausią ir moderniausią areną Baltijos šalyse! 
Pamatysite, kur vyksta didžiausi renginiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse, 
parodysime slapčiausius kambarius, sužinosite daugybę įdomių faktų 
apie areną, atsakysime į Jums rūpimus klausimus ir turėsite galimybę 
laimėti prizų! Susitinkame Žalgirio arenoje rugpjūčio 29 d. 14 val. ir 
rugpjūčio 31 d. 14 val.! 
Būtina išankstinė registracija, vietų skaičius ribotas! Registruotis galite 

http://vdu.lt/zalgirio-arena

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

14 val.

17 val.

http://vdu.lt/zalgirio-arena


Registracijos diena
Rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Registracija į studijų dalykus
(VDU Leonido Donskio biblioteka, V. Putvinskio g. 23, I a.)

Visi VDU studentai savo studijų tvarkaraščius susidaro patys. Tai turėsi 
padaryti ir Tu rugpjūčio 30 d., kada vyks visiems nuolatinių studijų 
pirmakursiams privaloma registracija į studijų dalykus. Neužmiršk 
atsinešti asmens dokumento! Registracijos eilė sudaroma pagal 
konkursinį stojimo į VDU balą. Konkursinę eilę ir tikslų savo registracijos 
į dalykus laiką rasi ivadas.vdu.lt rugpjūčio pabaigoje.

8.30–17 val.

VDU susipažinimo vakarėlis
(Naktinis klubas „Taboo“, Pilies g. 12)

Pasiimk gerą nuotaiką, o mes Tau parūpinsim gerą atmosferą – 
naktiniame klube „Taboo“ Tavęs lauks įsimintinas vakaras, skirtas 
pažinčiai su bendruomene, naujais gyvenimo draugais ir bičiuliais! 

Durys atidaromos 23 val. Nepamiršk turėti asmens dokumento.

23 val.
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Sporto ir sveikatingumo diena
Rugpjūčio 31 d., penktadienis

VDU Sporto centro užsiėmimai
Tavęs lauks VDU sportininkų palaikymo šokėjų grupės pasirodymas, 
3X3 krepšinio turnyras, metimų į krepšį konkursai su  žalgiriečiu Edgaru 
Ulanovu, stalo teniso turnyras, susipažinimas su badmintono sportu, 
kūno sudėties nustatymas,  prizai ir dovanos.
Galėsi susipažinti su VDU Sporto centro laisvalaikio sporto (krepšinio, 
futbolo, tinklinio, badmintono, stalo teniso, kūno rengybos, aerobikos 
ir kt.) treniruočių tvarkaraščiais, registracija, kita informacija. Sužinosi 
apie reprezentacinių Universiteto sporto šakų komandas, reikalavimus 
pateikimui į jas. 

Daugiau informacijos ir registraciją į turnyrus rasi ivadas.vdu.lt rugpjūčio 
pabaigoje.

11–14 val.

BC „Žalgiris“ erdvė
(Studentų skveras / VDU didžiosios salės fojė, S. Daukanto g. 28)

Užsuk į Kauno „Žalgirio“ stendą, kur tavęs lauks Žalgirinis, „Žalgirio“ 
šokėjos ir galimybė išbandyti virtualią realybę ir taip sudalyvauti 
Eurolygos rungtynėse! „Žalgiris“ kviečia visus studentus apsilankyti 
rungtynėse ir pajausti unikalią atmosferą pilną patriotiškumo, bendrumo 
ir daug džiaugsmo. Galimybė laimėti vertingų prizų, proga išgirsti apie 
studentiško darbo galimybes ir dar daug visko „Žalgirio“ stende.

Ekskursija po „Žalgirio“ areną
(Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas)

Kviečiame visus studentus atvykti į nemokamą ekskursiją po „Žalgirio“ 
areną ir pamatyti didžiausią ir moderniausią areną Baltijos šalyse! 
Pamatysite, kur vyksta didžiausi renginiai Lietuvoje ir Baltijos šalyse, 
parodysime slapčiausius kambarius, sužinosite daugybę įdomių faktų 
apie areną, atsakysime į Jums rūpimus klausimus ir turėsite galimybę 
laimėti prizų! Susitinkame Žalgirio arenoje rugpjūčio 29 d. 14 val. ir 
rugpjūčio 31 d. 14 val.! Būtina išankstinė registracija, vietų skaičius 
ribotas! Registruotis galite http://vdu.lt/zalgirio-arena

12–14 val.

14 val.
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Mokslo metų pradžios šventė
Rugsėjo 1 d., šeštadienis

Bendra nuotrauka prie Istorinės Lietuvos Respublikos 
Prezidentūros Kaune ir eisena
(Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus g. 33)
Rinksimės prie Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune, 
įsiamžinsime bendroje nuotraukoje ir pradėsime iškilmingą eiseną iki 
Kauno Rotušės aikštės. Prisijunk!

Mokslo metų pradžios šventė
(Kauno Rotušės aikštė)
Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU pirmakursių priesaika, VDU 
rektoriaus sveikinimas ir grupės Baltasis kiras koncertas!

Daugiau informacijos apie renginius – ivadas.vdu.lt

11.30 val.

12 val.

14

http://ivadas.vdu.lt



