
 
Statybos fakulteto  pirmos pakopos ištęstinių, ištęstinių nuotolinių studijų 

2017 - 2018 m.m. egzaminų  sesijų, praktikų ir pakartotinų atsiskaitymų 

kalendorius 

Rudens  semestro egzaminų sesija  

   

I kursui  grupėms: Sit-17, STVino-17; STVip-17 

II kursui  grupėms: Sit-16, STVino-16 

III kursui  grupėms: Sit-15, STVit-15 

IV kursui  grupėms: SKPit-14, STVint-14 

V kursui  grupėms: SKPit-13, STVint-13 

 

Egzaminų sesija 2018 m. sausio  02 – 13 dienomis 

 

 

Pakartotinis egzaminų laikymas: iki 2018 m. vasario 10 dienos 

Laikymas komisijoje:         vasario 12 – 24 dienomis 
 

 

VI kursui  grupėms: SKPi-12, STVit-12  

 

                 Egzaminų sesija 2017m. lapkričio 13- 18 dienomis 

 

Pakartotinis egzaminų laikymas:  lapkričio 20 - 25 dienomis, 

Laikymas komisijoje:        iki gruodžio 8 dienos 

Baigiamojo darbo gynimas:       2018 m. sausio 8 – 19 dienomis 

 

 
Pastaba: Egzaminų laikymui komisijoje studentas turi gauti dekano leidimą  (pildoma speciali 

prašymo-leidimo forma) ir susimokėti įmoką VGTU Tarybos nustatyta tvarka. 

 

 

 

Pavasario semestro egzaminų sesija  

   

I kursui  grupėms: Sit-17, STVino-17; STVip-17 

II kursui  grupėms: Sit-16  

III kursui  grupėms: Sit-15, STVit-15 

IV kursui  grupėms: SKPit-14, STVint-14 

V kursui  grupėms: SKPit-13, STVint-13 

 

Egzaminų sesija  2018 m. birželio 11 – 23 dienomis 

 

 

Pakartotinis egzaminų laikymas: iki 2018 m.  birželio 30 dienos 

Laikymas komisijose:                     2018 m. rugpjūčio 27 – 30 dienomis 

 
Pastaba: Egzaminų laikymui komisijoje studentas turi gauti dekano leidimą  (pildoma speciali 

prašymo-leidimo forma) ir susimokėti įmoką VGTU Tarybos nustatyta tvarka. 

 

  II kursui          grupei: STVino-16   (išlyginamosios studijos) 

 

Egzaminų sesija 2018 m. balandžio 16 - 21 dienomis 

 

Pakartotinis egzaminų laikymas: iki  gegužės 7 dienos, 

Laikymas komisijoje:         iki gegužės 20 dienos 

Baigiamojo darbo gynimas:    2018 m. gegužės 28 – birželio 14 dienomis 

 

 

Gamybinės praktikos  atlikimo ir atsiskaitymo  grafikas 

Praktika atliekama      2018 m. liepos 02 – 28 dienomis: 

Gamybine praktika 1              IV kursas  grupės:  STVint-14, SKPit-14,   

Gamybine praktika 2               V kursas  grupės:  STVint-13, SKPit-13,   

Atsiskaitymas už praktiką:  2018.08.27 – 28 dienomis. 

Pirmas pakartotinis atsiskaitymas 2018.08.29 – 30 dienomis; 

Antras pakartotinis atsiskaitymas už praktikas 2018.09.04 – 08 dienomis.   
 
Pastaba: antram pakartotiniam atsiskaitymui už praktikas studentas turi gauti dekano leidimą 
(pildoma speciali prašymo-leidimo forma) ir susimokėti įmoką VGTU Tarybos nustatyta tvarka. 


