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Vytauto Didžiojo universitetas siūlo praturtinti ir paįvairinti moksleivių pamokas 

bei praleisti jas Vytauto Didžiojo universitete aplankant įvairius istorinius, 

kultūrinius ir pramoginius objektus. Ekskursijų metu Jus lydės ir istorijas pasakos 

VDU dėstytojai ir darbuotojai.

Beveik visos VDU siūlomos ekskursijos skirtos vyresnių klasių moksleiviams, 

bet kai kurias iš jų gali aplankyti ir mažieji. Kviečiame pasirinkti Jus labiausiai 

dominančią ekskursiją ir kreiptis į VDU Studijų informacijos centrą Jums patogiu 

būdu dėl apsilankymo suderinimo.

Studijų informacijos centro kontaktai:

Adresas: K. Donelaičio g. 52-103, 44244, Kaunas

Tel. nr.: (8 37) 323 206

Mob. nr.: +370 655 47241, +370 610 73160, +370 615 22359

El. paštas: vdu@vdu.lt

Ekskursijos Vytauto Didžiojo 
universitete
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Ekskursija

„Nuo 0 iki mėnulio“
Ekskursija po seną / naują VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetą.

10-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Ekonomikos ir vadybos 

fakultetas

Trukmė: 
60 min.

Vieta: 
S. Daukanto g. 28 ir  

K. Donelaičio g. 52, Kaunas

Ekskursija

„Genetikos ir molekulinės biologijos laboratorijos“
Genetikos ir molekulinės biologijos laboratorijose galima nustatyti užkrėstumą 
virusinėmis ar bakterinėmis infekcijomis bei kurti vakcinas prieš šiuos patogenus; 
modifikuoti augalus ir gyvūnus, pagerinant jų įgimtas savybes, taip gerinant maisto 
kokybę; pateikti nenuginčijamus įrodymus teisminei ekspertizei ir dar daug daug ką.

Šios ekskursijos metu susipažinsite su laboratorijose atliekamais darbais, principais 
ir metodais. Pamatysite naujausią molekulinę diagnostinę įrangą, kurios pagalbą 
galime diagnozuoti ligas, nustatyti bakterijas ir virusus, pritaikyti tyrimus teismo 
medicinoje.

7-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Gamtos mokslų 

fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
Universiteto g. 10, 

Akademija, Kauno r.

Ekskursija

„Aplinkos tyrimų laboratorijos“
Ekskursijos metu pamatysite kaip oro taršos specialistai nustato oro, vandens ir 
dirvožemio užterštumą pasaulyje. Pamatysite kaip analizuodami duomenų visumą, 
mokslininkai sprendžia apie ilgalaikes ir trumpalaikes taršos šaltinių problemas ir kaip 
gyventojai gali suprasti informaciją apie vietos oro, vandens ir dirvožemio kokybę, 
kuri gali daryti tiesioginį poveikį jų sveikatai. Augalų išgyvenamumo laboratorijoje 
pamatysite kaip mokslininkai modeliuoja aplinkos sąlygas, kad išsiaiškinti kaip 
augalai elgsis klimato kaitos pasekoje.

7-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Gamtos mokslų 

fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
Universiteto g. 10, 

Akademija, Kauno r.

Ekskursija

„Multimedijos laboratorija“
Laboratorijoje susipažinsite su įvairiomis multimedijos technologijomis, išbandysite 
kuriamus sprendimus ir modelius.

7 - 12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Informatikos fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
Vileikos g. 8, Kaunas arba 

Universiteto g. 10, Akademija, 
Kauno r.
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Ekskursija

„Apsilankymas matematikos paskaitose ir/arba 
kompiuteriniuose užsiėmimuose“
Matematikos paskaitose ir / arba kompiuteriniuose užsiėmimuose sužinosite, 
kam reikalinga matematika „realiame“ gyvenime, ką veikia matematikai, bei 
kitų įdomybių.

9 - 12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Informatikos fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
Universiteto g. 10, 

Akademija, Kauno r.

Ekskursija

„Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus“
Apsilankę Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje galėsite susipažinti 
su išskirtine V. Adamkaus biografija, jo darbo Prezidentūroje iššūkiais ir netolima 
Lietuvos praeitimi, bet ir stulbinančia bei daugelio iki šiol neatrasta lietuvių išeivijos 
istorija. Moksleiviams ir mokytojams bus įdomu sužinoti Valdo Adamkaus, kuris 
ilgus metus dirbo aplinkosaugos srityje, nuopelnus valant ir saugojant Didžiuosius 
ežerus JAV.

Ekspoziciją galite apžiūrėti iš anksto sutartu laiku, lankytojus lydės mūsų 
edukatoriai.

7-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Humanitarinių mokslų 

fakultetas

Trukmė: 
60 min.

Vieta: 
S. Daukanto g. 25, 

Kaunas

Ekskursija

„Lietuvos universiteto šimtmečiui skirta paroda 
Vytauto Didžiojo universiteto rektorate“
VDU rektorate atidaryta 100-mečiui skirta ekspozicija „Vivat Universitas Vytauti 
Magni!“ pasakoja apie universiteto gyvenimą nuo pat jo įkūrimo, tarpukario veiklos 
iki atkūrimo 1989-aisiais ir šiandieninių darbų.

7 - 12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Humanitarinių mokslų 

fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
K. Donelaičio g. 58, 

Kaunas

Ekskursija (Bilieto kaina – 5 €, moksleiviams – 2.5 €)

„Sugiharos namai“
Vizito metu moksleiviai negaus vien sausos faktografijos, bet susipažins su kitokia 
1939 - 1941 m. laikotarpio interpretacija, padėsiančia suprasti svarų ir kilnų Lietuvos 
indėlį į pabėgėlių dilemą iki sovietinės okupacijos, lavins ne tik savo kūrybiškumą, 
bet pajus, kad paraleliai gali egzistuoti kelios istorijos ir gebės jas atskirti bei 
pagrįsti savo nuomonę, tuo pačiu rengdamiesi gyventi pliuralistinėje terpėje. 
Pabrėžtina ir tai, jog moksleiviai lavins ir savo emocinį intelektą ir empatijos jausmą 
bandydami išgyventi tikrą kito istoriją, ne tik sužinoti, bet suprasti ir pajusti karo 
pabėgėlio situaciją, jam kilusius iššūkius ir dilemas, o taip pat įvertinti ir asmeninio 
apsisprendimo reikšmę elgtis kitaip nei dauguma.

10-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Humanitarinių mokslų 

fakultetas

Trukmė: 
60 min.

Vieta: 
Vaižganto g. 30, 

Kaunas
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Ekskursija

„Pažintis su Menų fakulteto medijų, garso, vaizdo, 
dizaino studijomis“
Ekskursijos metu moksleiviai aplankys Menų fakulteto medijų, garso, fotografijos, 
foto ir video montažo auditorijas ir laboratorijas. Mokomosios Menų fakulteto studijos 
atitinka aukščiausius šiuolaikinių kūrybinių industrijų standartus, čia naudojama 
naujausia techninė ir programinė įranga.

10-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Menų fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
Muitinės g. 7, 

Kaunas

Ekskursija

„Kaip gimsta muzika?“
Pasivaikščiojimas po Muzikos akademijos erdves.

10-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Muzikos akademija

Trukmė: 
60 min.

Vieta: 
V. Čepinskio g. 5, 

Kaunas

Ekskursija

„Kaip darbas vyksta garso ir vaizdo studijoje?“
Interaktyvus supažindinimas su Romo Sakadolskio medijų laboratorijos audio 
įrašinėjimo bei video įranga ir VDU radijo bei vaizdo studijos erdvėmis. Taip pat, 
trumpa ekskursija po V. Putvinskio g. 23 daugiafunkcinį pastatą.

9 -12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Politikos mokslų ir 

diplomatijos fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
V. Putvinskio g. 23, 

Kaunas

Ekskursija

„Ką žurnalistikos ir viešųjų ryšių studentai bei 
dėstytojai veikia universitete? Kokia studijų 
virtuvė?“
Supažindinimas su studentiško gyvenimo ypatumais bei žurnalistikos ir viešųjų ryšių, 
komunikacijos studijų programomis, jų galimybėmis. Trumpas supažindinimas su 
Romo Sakadolskio medijų laboratorijos audio įrašinėjimo bei video įranga ir VDU 
radijo bei vaizdo studijos erdvėmis.

10 -12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
Politikos mokslų ir 

diplomatijos fakultetas

Trukmė: 
45 min.

Vieta: 
V. Putvinskio g. 23, 

Kaunas
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Ekskursija

„Kaip gimsta ateities maistas?“
Ekskursijų metu moksleiviai turės galimybę aplankyti laboratorijas, kuriose gimsta 
nauji sveiki maisto produktai, susipažinti su dirvožemio ištekliais bei sužinoti kaip 
taikomi biotechnologiniai metodai. Lankantis entomologijos laboratorijoje pažinsite 
vabzdžių pasaulį.

9-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
ŽŪA Agronomijos 

fakultetas

Trukmė: 
45-90 min.

Vieta: 
Studentų g. 11 ir Studentų g. 15a., 

Akademija, Kauno r.

Ekskursija

„Kam priklauso ateitis – inžinieriams ar robotams?“
Inžinerijos laboratorijose su moksleiviais dalinsimės pažangiausių technologijų 
žiniomis, supažindinsime su žemės ūkio mašinomis, jų paskirtimi bei naujausių 
technologijų galimybėmis (dronais, hyperspketrinėmis foto kameromis, 
aerofotovaizdais ir jų apdorojimu, 3D paviršių kūrimu).

9-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
ŽŪA Inžinerijos 

fakultetas

Trukmė: 
45-90 min.

Vieta: 
Studentų g. 15a., 

Akademija, Kauno r.

Ekskursija

„Pažink vandens galią: judėjimas, tėkmė, energija“
Atsinaujinantys energijos šaltiniai – vis aktualesnė tema šiandien! Moksleiviai 
susipažins su vandens judėjimo procesais, pažins vandenį kaip atsinaujinantį 
energijos šaltinį, sužinos kaip jūros ir vandenynų vandens tėkmę paversti elektros 
energija.

9-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
ŽŪA Inžinerijos 

fakultetas

Trukmė: 
45-90 min.

Vieta: 
Universiteto g. 10, 

Akademija, Kauno r.

Ekskursija

„Akvakultūra – kas tai?“
Moksleiviai susipažins su uždaromis akvakultūros sistemomis, sužinos kaip 
veisiamos ir auginamos žuvys, pažins žuvų biologiją.

9-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
ŽŪA Inžinerijos 

fakultetas

Trukmė: 
45-90 min.

Vieta: 
Universiteto g. 10, 

Akademija, Kauno r.
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Ekskursija

„Pažink Centrinės Europos, Šiaurės Amerikos, 
Rytų Azijos ir Japonijos, Kaukazo, Sibiro, Lietuvos 
augmeniją VDU ŽŪA arboretume“
Moksleiviai susipažins su arboretumo kolekcija, kurioje kaupiami, saugomi įvairių 
klimato juostų ir geografinių rajonų (Centrinės Europos, Šiaurės Amerikos, Rytų 
Azijos ir Japonijos, Kaukazo, Sibiro, Lietuvos) medžiai, krūmai, krūmokšniai, lianos ir 
kiti įstabūs augalai.

9-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
ŽŪA Miškų ir ekologijos 

fakultetas

Trukmė: 
45-90 min.

Vieta: 
Parko gatvė, Akademija, 

Kauno r.

Ekskursija

„Gamtos grožis iš arti: žvėrys, paukščiai, augalai“
Laboratorijose supažindinsime su eksponuojama unikalia laukinių žvėrių kolekcija, 
aplankysite paukščių bei sumedėjusių augalų ekspoziciją.

9-12 kl. 
moksleiviams

Fakultetas: 
ŽŪA Miškų ir ekologijos 

fakultetas

Trukmė: 
45-90 min.

Vieta: 
Studentų g. 11 ir Studentų g. 

13, Akademija, Kauno r.
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