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UNIVERSITETINĖS SAVANORIŠKOS VEIKLOS PASIŪLYMAI STUDENTAMS 2015 M. BIRŽELIS – RUGSĖJIS 

 

Registracijos 

laikas 

Padalinio 

pavadinimas 

Kontaktai Už savanorius atsakingo 

asmens vardas, 

pavardė, el. paštas 

Trumpas veiklos aprašymas 

 

REGISTRACIJA GEGUŽĖS 12 D. 

10.00 -11.00 

Marketingo ir 

komunikacijos 

tarnyba (MKT) 

K. Donelaičio g. 52 – 116 

 I aukštas (Studijų 

informacijos centras) 

Tel. (8-37) 327977 

Loreta Petrauskaitė 

l.petrauskaite@mkt.vdu.lt 

VDU Vasaros mokykla  

 

Tikslas – suteikti moksleiviams laisvą pasirinkimą ir 

galimybę domėtis tuo, kas labiausiai patinka, pasižiūrėti iš 

šalies į būsimas studijas. 

 

Data: birželio 15 – 19 d.  

 

Ieškomi savanoriai, kurie gebėtų dirbti su moksleiviais, 

pristatyti universitetą, padėti moksleiviams susiorientuoti 

VDU. 

Įstojusiųjų sutarčių pasirašymas su VDU  

 

Tikslas: Pakviestieji studijuoti turi atvykti į tą sutarčių 

pasirašymo etapą, kurio metu buvo pakviesti studijuoti. 

 

Datos: liepos 24 – 28 d.; rugpjūčio 4 – 6 d. ; rugpjūčio 7 – 10 

d.) 

 

Ieškomi savanoriai, kurie padėtų įstojusiems pasirašyti 

sutartis, suteiktų informaciją ir kt. 
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VDU Įvadinė savaitė pirmakursiams  

 

Tikslas: paskutinę rugpjūčio savaitę naujieji VDU studentai 

kartu su bendruomene dalyvauja tradiciniuose  „Įvado į 

studijas VDU“ renginiuose – paskaitose, susitikimuose, 

mugėse ir koncertuose. 

Data: rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d. 

 

Ieškomis savanoriai, kurie prisidėtų prie renginio 

organizavimo ir pirmakursių integravimo į universiteto 

veiklas. 

10.00-11.30 
Studentų reikalų 

tarnyba (SRT) 

S. Daukanto g. 27 – 206 

II aukštas 

Tel. (8-37) 327976 

Evelina Revuckaitė 

e.revuckaite@srt.vdu.lt 

Pirmakursių registravimas  į A, B, C ir D dalykus 

 

Tikslas: universitete 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“. 

 

Data: rugpjūčio 31 d. 

 

Ieškomi savanoriai, kurie rugpjūčio 31 d. padėtų studentams 

užsiregistruoti į A, B, C ir D dalykus.  

11.00-12.00 

Humanitarinių 

mokslų 

fakultetas 

(HMF) 

K. Donelaičio 52 – 210 

II aukštas 

Tel. (8-37) 327828 

Žydrūnė Žemaitytė-

Kviklienė 

z.zemaityte-

kvikliene@hmf.vdu.lt 

Intensyvūs Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai,  

kuriuose dalyvaus apie 50 svečių, kurie atvyksta  iš įvairių 

Europos ir Amerikos, Australijos, Azijos šalių.  
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Data: liepos 20 d. – rugpjūčio 15 d. 

 

Tikslas: Padėti programoje dalyvaujantiems studentams ir 

kitiems asmenims pažinti VDU, Kauną ir suteikti visą jiems 

reikalingą informaciją. 

 

Ieškomi savanoriai, kurie galėtų asistuoti dėstytojams, 

parengti informaciją atvykstantiems studentams, pasitikti 

atvykstančius svečius, organizuoti renginius ir daryti 

pristatymus, vykti į ekskursijas, dalyvauti renginiuose, 

viešinti kursus, organizuoti žaidimus ir kt.. 

 

Daugiau informacijos rasite internetiniame puslapyje: 

http://www.hmf.vdu.lt/en/summer_course/ 

 

REGISTRACIJA GEGUŽĖS 19 D. 

 

10.00-11.30 
Studentų reikalų 

tarnyba (SRT) 

S. Daukanto g. 27 – 206 

II aukštas 

Tel. (8-37) 327976 

Evelina Revuckaitė 

e.revuckaite@srt.vdu.lt 

Pirmakursių registravimas  į A, B, C ir D dalykus 

 

Tikslas: universitete 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“. 

 

Data: rugpjūčio 31 d. 

 

http://www.hmf.vdu.lt/en/summer_course/
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Ieškomi savanoriai, kurie rugpjūčio 31 d. padėtų studentams 

užsiregistruoti į A, B, C ir D dalykus.  

11.00-12.00 

Tarptautinių 

ryšių tarnyba 

(TRT) 

S. Daukanto g. 27 – 301 

III aukštas 

Tel. (8-37) 327888 

Orinta Movsesjan 

o.movsesjan@trt.vdu.lt 

Vasaros stažuočių programa (SIP) 

 

Tikslas: Padėti programoje dalyvaujantiems užsienio 

studentams susiorientuoti VDU, Kaune, Lietuvoje. Prisidėti 

prie studentų integracijos gerinimo. 

 

Data: birželio 22 d. - rugpjūčio 8 d.  

 

Ieškomi savanoriai, globosiantys į Vasaros stažuočių 

programą atvykstančius studentus. 

14.00-15.00 

Politikos mokslų 

ir diplomatijos 

fakultetas 

Gedimino g. 44-102           

I aukštas                       

Tel. (8-37) 208514 

Ieva Kryžiūtė 

i.kryziute@pmdf.vdu.lt 

PMDF diplomų teikimo šventė  

 

Data: birželio 18 d. , nuo 8:30 val. iki 15:30 val. 

 

Tikslas: Pagalba PMDF diplomų teikimo metu. 

 

Ieškomi savanoriai, kurie padėtų dalinti mantijas, koordinuotų 

žmonių srautus; dirbtų scenoje diplomų teikimo metu 

(absolventų parašų rinkimas, pagalba teikiant diplomus); 

vestų renginį; atliktų muzikinį pasirodymą 

(dainavimas/grojimas šventės metu) ar įgyvendintų kitas 

veiklas. 

 


