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Sveiki, pirmakursiai!
Sveikinu Jus įstojus į Vilniaus Gedimino technikos universitetą – vieną 
didžiausių bei inovatyviausių Lietuvos aukštųjų mokyklų. 

Akademinių metų pradžia yra ypatingas laikas ne tik Jums, bet ir visai 
universiteto bendruomenei. Juk šiandien prie VGTU prisijungia nauja 
karta veržlių, protingų ir atsakingų jaunų žmonių. Studijų metai Jums 
suteiks daug daugiau nei tik žinių – tai naujos bičiulystės pradžia, 
kelionės, atradimo ir pažinimo akimirkos, asmenybės augimas ir branda. 
Džiaugiuosi, kad mūsų universitetas bus šio svarbaus Jūsų gyvenimo 
tarpsnio dalis.

Mokysitės ir keisitės ne tik Jūs, bet ir mes – Jūsų dėka. Savo studentus 
matome ne kaip siauros srities specialistus, o kaip kūrėjus. Tvarios ateities 
kūrėjus. Ateities, kurioje dera naujausi moksliniai išradimai ir pagarba 
aplinkai, kurioje technologijos yra skirtos pažangai – visuomenės, šalies, 
regiono.

Todėl nuo pat pirmų dienų universitete skatinu Jus domėtis, diskutuoti, 
siūlyti idėjas, ieškoti sprendimų ir studijų metu, ir aktyviai dalyvaujant 
universiteto gyvenime. Taip pat nepamirškite ugdyti savo talentų ar atrasti 
naujų gabumų VGTU siūlomose sporto, kultūros ar mokslo veiklose.

Tapkite lyderystės ir pažangos pavyzdžiu, kuriančiu tvarią ateitį savo 
universitetui ir šaliai!

Alfonsas Daniūnas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius
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SUSIPAŽINKIME – VGTU

Nors prieš pasirenkant studijas 
tenka nemažai laiko skirti 
pažinčiai su universitetu, tikime, 
kad čia rasi įdomių ir TAU galbūt 
dar negirdėtų faktų apie VGTU.
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Universiteto misija – ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą, konkurencingą, mokslui ir naujausioms technologijoms bei 
kultūros vertybėms imlią asmenybę, skatinti mokslo pažangą, socialinę ir ekonominę gerovę, kurti vertę, užtikrinančią 
Lietuvos ir regiono plėtrą globaliame pasaulyje.

Universiteto vizija – VGTU yra prestižinė Lietuvos aukštoji mokykla, kurios mokslo ir studijų lygis atitinka geriausių Europos 
technikos universitetų lygį. Ji patraukli Lietuvos ir užsienio mokslininkams bei studentams, geba atsakyti į aplinkos iššūkius ir 
turi didelę socialinę svarbą šalies pažangai.

Tarptautiniame universitetų reitinge „QS World University Rankings by 
Subject 2018“, vertinančiame aukštąsias mokyklas pagal skirtingas 
mokslo ir studijų kryptis, VGTU reitinguotas net 4 kryptyse: 

� statybos inžinerijos ir statinių konstrukcijų kryptyje užima 101–150 
vietą, 

� architektūros bei urbanistikos kryptyje – 101–150 vietą, 
� verslo ir vadybos studijų kryptyje – 201–250 vietą, 
� ekonomikos ir ekonometrijos kryptyje – 201–250 vietą.

Tarptautinis pripažinimas 

Tarptautiniame universitetų reitinge „QS World University Rankings 2019“ 
VGTU užima 581–590 vietą bei patenka tarp 2,1 proc. geriausių pasaulio 
universitetų.

80 000 
Absolventų

10 400 
Studentų

10  
fakultetų

960   akademinio personalo darbuotojų

13
mokslo institutų

3 
mokslo centrai

23
tyrimų 
laboratorijos

Daugiau nei 

100 
studijų programų bakalauro, 
magistrantūros
ir doktorantūros studijų 
pakopose

Daugiau nei 

480
Universitetų 

partnerių visame 
pasaulyje

Daugiau nei 

500
Verslo, mokslo ir 

visuomeninių 
partnerių visoje 

Lietuvoje
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Herbas – universiteto heraldikos elementas, todėl naudojamas tik 
ypatingomis progomis: iškilmių metu, universiteto spaude ar ant 
simbolinę prasmę turinčių dokumentų (diplomų, padėkų, garbės 
raštų bei apdovanojimų). Tau verta įsidėmėti, kad herbas 
naudojamas ant baigiamojo darbo viršelio.

Jei universiteto logotipą ir vardą nori naudoti ne 
akademinėje veikloje ir komunikacijoje, turėtum tai 
suderinti su Viešosios komunikacijos direkcijos 
rinkodaros skyriumi ( ).vkd@vgtu.lt

Logotipas yra neatsiejama universiteto stiliaus dalis, todėl labai 
svarbu tinkamai jį naudoti tiek išorinėje, tiek vidinėje komunikacijoje. 
Logotipą sudaro Mėbijaus juosta, lauro šakelė, lotyniškas užrašas 
„Sapere aude“ („Siek išminties“) bei universiteto pavadinimas 
didžiosiomis raidėmis po juo. Logotipą gali naudoti ant rašto darbų, 
laboratorinių darbų ataskaitų viršelių ir pan.

UNIVERSITETO SIMBOLIKA 5
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Didžiuojiesi savo universitetu ir nori parodyti, kokiai 
akademinei bendruomenei priklausai? Pasipuošk 
marškinėliais arba džemperiu su VGTU logotipu bei 
kepurėle ar džemperiu su VGTU Vilko Gedo ženklu ir 
įstok į VGTU vilkų gaują! Šias ir kitas firminės atributikos 
prekes gali apžiūrėti ir įsigyti knygyne-kavinėje „Co�ee 
Hill“, esančiame universiteto I auditoriniame korpuse 
(SRA-I) Saulėtekio al. 11.

FIRMINĖ ATRIBUTIKA6



Kad studijų pradžia būtų sklandi, sužinok ką turi pirmiausia 
atlikti ir kur ieškoti visos reikalingos informacijos, Tau padės 
Tavo grupės kuratorius, kuris  atsakys į visus rūpimus 
klausimus.

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) ir International 
Student Identity Card (ISIC)

Kad gautum Lietuvos studento pažymėjimą (LSP) , 
užsiregistruok . Pagamintą LSP galėsi atsiimti Tau www.lsp.lt
patogiame banko padalinyje.

International Student Identity Card (ISIC) gali gauti 
užsiregistravus . Pagaminta ISIC atsiimti galėsi www.isic.lt
atsiimti Zigzag Travel padaliniuose, arba atsisiųsti registruotu 
paštu.

Šie studento statusą įrodantys dokumentai leidžia naudotis 
VGTU biblioteka, laikyti egzaminus ir pan., taip pat suteikia 
teisę naudotis viešojo transporto lengvatomis bei įvairiomis tik 
studentams skirtomis nuolaidomis.

Svarbiausi studijų kontaktai

Nuo šiol fakulteto, kuriame studijuoji, dekanatas ir studentų 
atstovybė yra pagrindiniai Tavo pagalbininkai ir vedliai studijų 
metais. Čia kreipkis, jei iškils kokių problemų, pavyzdžiui, dėl 
studijų ar mokėjimų, kils klausimų dėl stipendijų skyrimo, 
prireiks pažymos.

Taip pat atidžiai perskaityk šį pirmakursio gidą ir aktyviai 
naudokis e. VGTU galimybėmis – informacijos ir paslaugų 
šaltiniais internete.
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Pirmieji žingsniai 
Prisijungęs prie mano.vgtu.lt, galėsi naudotis savo vardiniu el. paštu, 
jungtis prie vidinio universiteto interneto tinklo, belaidžio „Eduroam“ 
interneto ryšio, rasti VGTU bibliotekos, leidyklos ar kitų padalinių 
elektroninių paslaugų sąrašą. Svetainėje rasi dėstytojų kontaktus, 
auditorijų užimtumo grafiką ir dar daug studijoms naudingos 
informacijos. Prisijungęs prie sistemos, sužinosi paskaitų ir egzaminų 
tvarkaraštį, o prasidėjus sesijai – egzaminų įvertinimus. Taip pat čia rasi 
visus dekano įsakymus, mokesčio už mokslą kvitą, apklausas apie 
studijų kokybę ir kitus Tau svarbius dalykus.  

Tikrink savo VGTU el. paštą 
Kiekvienam studentui sukuriama jo asmeninė pašto dėžutė – 
vardas.pavarde@stud.vgtu.lt. Prie savo pašto gali prisijungti adresu 
webmail.vgtu.lt, tačiau prieš tai turi aktyvuotis mano.vgtu.lt ir sukurti 
savo e. VGTU slaptažodį. 

Į savo VGTU el. paštą gausi svarbiausią studijų informaciją ir 
pranešimus iš dekanato, jį naudosi bendraudamas su dėstytojais. Šiuo 
paštu naudotis bus dar patogiau, jei sukonfigūruosi pašto dėžutę savo 
išmaniajame telefone ar prijungsi prie „Gmail“ el. pašto sistemos. 
Išsamias instrukcijas rasi .  itsc.vgtu.lt

Junkis prie belaidžio tinklo 
Visuose VGTU rūmuose veikia belaidis „Eduroam“ ryšys, o prie jo 
prisijungti visai paprasta! Tavo naudotojo vardas yra studento 
pažymėjimo numeris@vgtu.lt, o slaptažodis – Tavo e. VGTU 
slaptažodis. Išsamią prisijungimo instrukciją rasi interneto puslapyje 
eduroam.vgtu.lt.   

Naudokis kompiuterių auditorijomis ir programine įranga  
Studijuojant Tau prireiks auditorijose prisijungti prie kompiuterių. 
Naudok tuos pačius prisijungimo duomenis, kaip ir jungdamasis prie 
visų VGTU IT paslaugų: prisijungimo vardas – studento pažymėjimo 
numeris, slaptažodis – Tavo e. VGTU slaptažodis. 
Jei prireiks papildomos programinės įrangos ar norėsi ją pasiekti iš 

namų, gali naudotis . Junkis tais pačiais prisijungimo studsoft.vgtu.lt
duomenimis. Detalesnės informacijos ieškok šio tinklalapio Prisijungimo 
instrukcijose. 
Dauguma el. paslaugų prieinama tik iš VGTU tinklo, todėl Tau teikiama 
saugi VPN prieiga ir iš neuniversitetinio tinklo (namų, biuro ar pan.). Jos 
atskirai aktyvuoti nereikia. Detalesnė informacija . vpn.vgtu.lt

Visus pastebėtus su IT susijusius nesklandumus registruok svetainėje 
pagalba.vgtu.lt arba kreipkis telefonu (8 5) 274 4918.  

Bendrauk su dėstytojais internetu 
Kad dėstytojų ir studentų bendravimas būtų paprastesnis, kiekvienas 
dėstytojas turi asmeninę svetainę „Moodle“ sistemoje ( ). moodle.vgtu.lt
Čia rasi dėstytojų kontaktus, paskaitų konspektus, Tavo darbų įvertinimus 
ir kitą svarbią informaciją. 

Atsirakink auditorijų duris  
Ar žinai, kad Tavo LSP yra ir raktas į auditorijas? Ieškok prie kompiuterinės 
auditorijos durų kortelių skaitytuvo, priglausk pažymėjimą ir įeik į 
auditoriją. Įėjimo kontrolė veikia SRK-I 701, SRK-I 702, SRK-I 713, SRK-II 611, 
SRL-I 325, SRL-I 417 auditorijose. Jeigu neturi LSP – nenusimink, aktyvuoti 
gali ir ISIC ar bet kokią kitą kortelę, turinčią RFID mikroschemą. Tai 
padaryti gali ITSC patalpų koridoriuje (SRL-I korpuso 3 aukšte) įrengtoje 
kompiuterizuotoje studento darbo vietoje.  

Spausdinkis reikiamus dokumentus 
Neturi spausdintuvo, nežinai, kur pasidaryti kopiją ar nusiskenuoti darbą? 
Nesijaudink, VGTU veikia spausdinimo paslauga. Svetainėje print.vgtu.lt iš 
asmeninio kompiuterio, telefono ar planšetinio kompiuterio gali įkelti 
pageidaujamą atspausdinti darbą PDF, WORD, EXCEL formatais. Tai pat 
galėsi nusiųsti el. paštu spausdinti PDF dokumentą iš USB atmintinės 
(suformatuotos FAT32 formatu) ar naudodamasis „Google cloud print“ 
programa. Prisijungti prie svetainės arba įrenginių gali su e. VGTU 
slaptažodžiu arba naudodamas studento pažymėjimą. Įrenginius surasi 
Bibliotekoje, Architektūros, Elektronikos, Transporto, Verslo vadybos 
fakultetuose, I auditorinio korpuso (SRA-I) skaityklos patalpose bei  ITSC 
patalpų koridoriuje (SRL-I korpuso 3 aukšte).

E. VGTU: SVARBIAUSIA INFORMACIJA
IR PASLAUGOS INTERNETU
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Šiame skyriuje rasi kiekvienam studentui aktualios 
informacijos apie tai, kaip vyksta studijos ir 
egzaminai, susipažinsi su pagrindine tvarka. Išsami 
studijų VGTU apžvalga padės geriau suprasti, kokios 
bendruomenės dalis nuo šiol esi.

STUDIJOS 9



STUDIJOS: SKAIČIAI IR FAKTAI

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ PAKOPAS

77,3 %
17,7 %
3 %
2 %

Bakalauro

Magistrantūros

Vientisosios

Doktorantūros 

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FAKULTETUS

A. Gustaičio 
aviacijos 
institutas 

5 %

Aplinkos 
inžinerijos

9,5 %

Architektūros Elektronikos

4,7 % 8,8 % 19,88 %

Fundamentinių 
mokslų 

Kūrybinių 
industrijų

Mechanikos Statybos Transporto 
inžinerijos

Verslo 
vadybos

7,8 % 10,3 % 10,4 % 11,1 % 12,6 %

STUDIJŲ 
PAKOPOS:
� bakalauro
� magistrantūros
� vientisosios
� doktorantūros

STUDIJŲ 
FORMOS:
� nuolatinės
� ištęstinės
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STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS:
� inžinerijos mokslai
� informatikos mokslai
� matematikos mokslai
� technologijų mokslai
� socialiniai mokslai
� verslo ir viešoji vadyba
� menai

Daugiau kaip pusė studijų programų – tarpkryptinės

Inžinerinių mokslų krypčių grupėje studijų programos sudaro net 70 proc. visų universitete siūlomų programų.

Daugiau nei

100  
studijų programų

10 400 
studentų



Paskaitų laikas 

I paskaita  8.30–10.05 val.
II paskaita  10.20–11.55 val. 
III paskaita  12.10–13.45 val. 
Pietų pertrauka   13.45–14.30 val. 
IV paskaita  14.30–16.05 val. 
V paskaita  16.20–17.55 val. 
VI paskaita  18.10–19.45 val. 
VII paskaita  19.55–21.30 val.

Tvarkaraštis
Apsilankęs mano.vgtu.lt gali sužinoti, kokios paskaitos Tavęs 
laukia rytoj ar po mėnesio. Tereikia savo grupės trumpinį 
įrašyti į laukelį „Grupė“, taip pat įvesti semestro numerį ar 
reikiamą datą ir taip sužinosi rūpimos dienos paskaitų 
tvarkaraštį. 

Lankomumas
Paskaitų lankymas pirmakursiams yra labai rekomenduotinas. 
Kaip kitaip atsiskaitysi per praktinius užsiėmimus? Jeigu esi 
Orlaivių pilotavimo arba Skrydžių valdymo studijų programos 
studentas, A. Gustaičio aviacijos instituto dekanate 
pasidomėk, kurių studijų dalykų užsiėmimų lankymas visuose 
kursuose yra privalomas.
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Praktikos
Studijų metu, priklausomai nuo studijų 
programos, turėsi atlikti kelias praktikas 
pasirinktose įmonėse. Praktikos VGTU būna:

� Pažintinės – tai pažintinės išvykos į 
praktikos objektus. Per šią praktiką 
susipažinsi su įmonių veiklos pobūdžiu, 
techniniu ir technologiniu aprūpinimu, 
žmogiškaisiais ištekliais, darbo ir 
gamybos organizavimu, teikiamomis 
paslaugomis bei gaminama produkcija. 

� Mokomosios – jų metu mokysiesi dirbti 
realiomis sąlygomis su realiais prietaisais 
ar įrenginiais, kurie bus reikalingi 
tolesnėms studijoms ir būsimajame 
darbe. 

� Profesinės veiklos – tai savarankiško 
darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių 
įtvirtinimas praktikoje ir praktinė pažintis 
su įmone. 

� Turi galimybę atlikti ir studijų programoje 
nenumatytą papildomą praktiką. Ją gali 
atlikti bet kuriuo metu, nepriklausomai 
nuo to, kuriame semestre studijuoji. Ji 
nėra studijų programos dalis, tad 
nevertinama ir neįrašoma į diplomo 
priedėlį. Tokia praktika negali trukti ilgiau 
kaip 3 mėnesius ir ne daugiau kaip po 20 
valandų per savaitę.

� Visų tipų praktikas gali atlikti Lietuvoje 
arba užsienyje, pasinaudodamas 
Erasmus+ programos stipendija. Pagal 
šią programą studentai gali išvykti į 
praktiką taip pat ir po studijų baigimo.



STUDIJOS12 Sesijos tvarka
Kaip vyksta atsiskaitymai per sesiją:
� Į galutinį atsiskaitymą atsinešk galiojantį 

studento pažymėjimą ar kitą asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, dėstytojo nurodytas 
priemones ir būk pasirengęs 1,5–2,5 val. 
nenutrūkstamai dirbti.

� Atsiskaitymui vadovauja paskaitas skaitęs arba 
kitas katedros vedėjo paskirtas dėstytojas. Tuo 
pačiu metu vienoje vietoje atsiskaitinėti gali tik 
viena akademinė grupė, išskyrus tuos atvejus, 
kai, sujungus kelias grupes, studentų skaičius 
neviršija 30.

� Atsiskaitymo užduotis galima atlikti raštu arba 
kompiuteryje, jei jos pateikiamos elektronine 
laikmena. Darbai saugomi katedroje vienus 
metus.

� Dėstytojas po atsiskaitymo raštu gali patikslinti 
Tavo žinias dar ir su Tavimi pasikalbėdamas.

� Galutinio atsiskaitymo rezultatai į universiteto 
informacinės sistemos (UIS) sesijos rezultatų 
duomenų bazę įrašomi per dvi darbo dienas. 
Savo tarpinių atsiskaitymų ir galutinių 
atsiskaitymų rezultatus rasi prisijungęs 
mano.vgtu.lt.

� Egzamino, kursinio, baigiamojo ar kitokio 
darbo gynimo metu nustačius nusirašymo, 
plagijavimo arba kitokio nesąžiningumo faktą, 
į žiniaraštį įrašoma atitinkama žyma „N“. Tai 
reiškia – neatestuotas dėl nesąžiningumo. 
Apie nesąžiningumą visuomet informuojamas 
dekanas, kuris skiria nuobaudą.

� Per la iky t i  a t s iska i tymų ses i jos  metu 
neleidžiama. Jei dėl pateisinamų priežasčių 
negali atsiskaityti per sesiją, dekanas nustato 
naują atsiskaitymo terminą.

Akademinės atostogos
Studijų metu gali išeiti akademinių atostogų, neprarasdamas studento statuso ir teisės po 
akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje 
studijavai, dėl šių priežasčių: 

� Ligos, gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus;
� Nėštumo ir gimdymo;
� Vaiko priežiūros, iki vaikui sueis 3 metai;
� Asmeninių priežasčių.

Akademinių atostogų trukmė – ne ilgesnė nei vieni metai. Baigiantis šiam laikotarpiui ir 
pateikus dokumentus, įrodančius, kad yra objektyvių priežasčių tęsti atostogas, jos gali 
būti pratęstos. Jei išeisi akademinių atostogų dėl sveikatos būklės ir norėsi tęsti studijas, 
turėsi pateikti prašymą dėl studijų atnaujinimo ir pristatyti sveikatos pažymėjimą, kuriuo 
leidžiama tęsti studijas. 

Merginos gali būti išleidžiamos akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo. Studentai 
akademinių atostogų dėl vaiko priežiūros išleidžiami įstatymų numatytam laikotarpiui, bet 
ne ilgiau kaip trejiems metams. Akademinių tėvystės atostogų studentai gali būti 
išleidžiami vieniems metams. Išeinant tokių atostogų, o po to ir atnaujinant studijas, 
pateikiamas prašymas.

Studijų pertraukimas
Jei esi pažangus studentas ir neturi akademinių skolų, iki sesijos pradžios gali pateikti 
prašymą ir pertraukti studijas ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Tiesa, to 
negali padaryti pirmame pirmo kurso semestre. Studijų tąsos data turi sutapti su 
semestro pradžia. Tokiu atveju nebūsi išbrauktas iš studentų sąrašų, tačiau prarasi 
valstybės finansuojamą vietą. Studijas pertraukti galima ne daugiau kaip du kartus per 
visą studijų laikotarpį. Jei norėsi, pateikęs prašymą raštu, galėsi sugrįžti į universitetą dar 
nesibaigus studijų pertraukimo terminui.

Studijų nutraukimas
Pradėdamas studijuoti pasirašai teisinį dokumentą – studijų sutartį. Ją nutraukti taip pat 
reikia oficialiu būdu. Net jeigu pasirašęs studijų sutartį nenueisi nė į vieną paskaitą ir 
nepasirodysi nė viename egzamine, tai nereikš, kad savo noru nutraukei studijas. 
Semestro pabaigoje būsi pašalintas už nepažangumą. Nutraukti studijas savo noru 
reiškia: įteikti dekanatui savo pasirašytą prašymą.

mano.vgtu.lt
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Apeliacijos
Jei matai ar manai, kad dėstytojas neteisus Tavo atžvilgiu, 
teik apeliaciją: 

� Dėl galutinio žinių įvertinimo (nesvarbu, ar įvertinimas 
teigiamas, ar neigiamas); 

� Dėl žinių vertinimo tvarkos pažeidimų; 

� Dėl galutinio žinių įvertinimo ir žinių vertinimo tvarkos 
pažeidimų.

Apeliacijos dėl, Tavo nuomone, netinkamai įvertinto 
baigiamojo ar meno darbo, pavyzdžiui, architektūros 
projekto, kompozicijos bei dailės darbo, ir galutinių 
atsiskaitymų komisijose bei aviacijos standartais nustatant 
atsiskaitymus (E2 egzaminai), gali būti teikiamos tik dėl žinių 
vertinimo tvarkos pažeidimų. 

Nusirašinėjimas
� Pasirašydamas studijų sutartį, pasirašei ir studento 

sąžiningumo deklaraciją ir taip įsipareigojai jos laikytis. 
VGTU akademinio sąžiningumo principo šiurkščiausiais 
pažeidimais laikomi: 

� Plagijavimas arba svetimų idėjų pateikimas kaip savų. 
Būdingi plagijavimo atvejai: svetimas tekstas pateikiamas 
be citavimo ženklų – kabučių, atskiros pastraipos ar 
kursyvo; perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, 
iliustracinę medžiagą ar duomenis ir nenurodant tikslaus 
šaltinio arba nurodant klaidingą šaltinio puslapį ar 
tinklalapio lankymo datą; sukčiavimas atsiskaitant už 
kursą ar jo dalį – kolokviumų, įskaitų, egzaminų ir pan. 
metu; 

� Nusirašinėjama arba leidžiama nusirašyti kitam: 
pasakinėjama, naudojamos „špargalkės“ arba kitokios 
neleidžiamos priemonės, svetimas rašto darbas 
pateikiamas kaip savas, atsiskaitant pasinaudojama kito 
studento darbu ar jo rezultatais, tas pats rašto darbas 
pateikiamas atsiskaitant už kelis dalykus, atsiskaitoma už 
kitą asmenį, klastojamas dėstytojo parašas ir t. t.;

� Kyšininkavimas: atlygio už akademines paslaugas 
siūlymas arba davimas (asmeninis ar grupinis). 

� VGTU studentai taip pat įsipareigoja tausoti ir atsakingai 
pagal paskirtį naudoti aukštosios mokyklos mokslinę bei 
studijoms skirtą kompiuterinę įrangą, bibliotekoje 
esančius leidinius. Prieš nusižengdamas gerai pagalvok, 
ar tikrai verta, nes sankcijos už akademinės etikos 
pažeidimus, atsižvelgiant į jų sunkumą, gali būti išties 
labai nemalonios. Pavyzdžiui, jei pagaunamas egzamino 
metu nusirašinėjantis studentas, jis privalo kartoti kursą ir 
mokėti visą studijų kainą. Sunkiausia numatyta nuobauda 
– pašalinamas iš universiteto. 
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Pakartotiniai atsiskaitymai 
Per sesiją įgijai skolą, t. y. turi neigiamų įvertinimų arba dėl tam tikrų priežasčių negalėjai atsiskaityti? 
Skolas galėsi likviduoti, t. y. pakartotinai atsiskaityti po sesijos, per pakartotiniams atsiskaitymams 
skirtą laiką (rudens semestre – beveik iki vasario vidurio, pavasario semestre – iki birželio pabaigos). 

Jei iki sesijos pabaigos viską išlaikei ir gavai tik vieną pažymį, mažesnį už 9, gali jį pagerinti 
perlaikydamas reikiamą egzaminą pakartotinio laikymo metu. Katedros vedėjas likus 10 dienų iki 
sesijos pabaigos sudaro tvarkaraštį pakartotiniams studentų atsiskaitymams pagal VGTU studijų 
grafiką (po dvi datas egzamino perlaikymui bakalauro, magistro ir vientisųjų studijų studentams) ir 
paskelbia katedros interneto svetainėje bei skelbimų lentoje. Pasirink vieną perlaikymo datą ir būtinai 
nurodyk ją katedroje. Tą padaryti privalai ne vėliau kaip likus vienai dienai iki perlaikymo dienos. 
Svarbu nevėluoti, nes neužsiregistravęs pakartotinai atsiskaityti negalėsi. 

Jei po pakartotinių atsiskaitymų laikotarpio vis dar turėsi skolų, galėsi ir toliau studijuoti kartu su 
bendrakursiais iki galutinių atsiskaitymų komisijose pabaigos ir dar kartą atsiskaityti komisijose 
(galutinių atsiskaitymų laikymas komisijose organizuojamas pagal studijų grafiką 
www.vgtu.lt/studijukalendorius). Jei norėsi laikyti egzaminus ar ginti kursinius darbus bei projektus 
atsiskaitymų komisijose metu, turi gauti dekano leidimą. Jis išduodamas tiems, kurie sumokėjo įmoką 
už pakartotinį atsiskaitymą komisijose. Sesijos tvarką rasi www.vgtu.lt/egzaminutvarka

Studentų apklausos 
Studijuodamas nebūsi tik vertinamas, vertinsi ir pats – kaip vyksta paskaitos, koks dėstytojo darbas, jo 
požiūris į studentus, ar aktuali paskaitų metu pateikiama medžiaga. Ir Tu, ir mes norime tik 
aukščiausios studijų kokybės, o jos siekti daug lengviau žinant studentų nuomonę. Savo grįžtamąjį ryšį 
ir vertinimus galėsi pateikti per apklausas, kurias matysi prisijungęs prie mano.vgtu.lt. Apklausos apie 
studijų dalykus ir dėstytojus yra privalomos, tad skirk laiko atsakyti į pateiktus klausimus, aktyviai 
dalyvauk ir taip prisidėk prie studijų kokybės gerinimo. Taip pat klausime ir apie studijų programos 
vykdymą; profesinės veiklos praktiką; socialinę aplinką VGTU. Dalyvauk susitikimuose su dekanu ir 
prodekanais, nes jų metu išgirsi apie planuojamus įgyvendinti pokyčius po apklausų ir kitą aktualią 
informaciją.

Studijų finansavimas
Kiekvienam studentui verta pasidomėti galimybėmis finansuoti savo studijas, gauti paskatinimą už 
puikius akademinius rezultatus ar aktyvumą, pasinaudoti priklausančiomis lengvatomis. Būdamas 
VGTU studentas, gali naudotis valstybės teikiama parama, laimėti vardines stipendijas, būti 
pastebėtas ir įvertintas paties universiteto. 

www.vgtu.lt/studijukalendorius
www.vgtu.lt/egzaminutvarka
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Skatinamoji stipendija skiriama studentams, pasiekusiems puikių studijų 
rezultatų.
Vienkartinė stipendija skiriama už aktyvią kultūrinę, sportinę ir kitą visuomeninę 
veiklą universiteto labui.

Daugiau informacijos apie universiteto stipendijas rasi savo fakulteto dekanate.

Kiekvienas VGTU studentas gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią 
administruoja Valstybinis studijų fondas:

� Valstybės remiamos paskolos – VGTU studentai gali gauti valstybės 
remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms 
studijoms. Daugiau informacijos rasi .www.vsf.lrv.lt

� Socialinės stipendijos – socialines stipendijas gali gauti VGTU pirmosios 
pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, 
studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, 
studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys 
savo lėšomis. Daugiau informacijos rasi .www.vsf.lrv.lt

� Studijų kainos kompensavimas – už studijas sumokėta kaina gali būti 
kompensuojama pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų studentams, kurie 
visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės 
nefinansuojamose vietose. Daugiau informacijos rasi .www.vsf.lrv.lt

� Studijų krepšelio grąžinimas – jei studijuoji valstybės finansuojamoje studijų 
vietoje ir nutrauki studijas arba esi pašalinamas iš universiteto, tada turi 
grąžinti lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamoje studijų vietoje 
apmokėti. Išskyrus atvejus, kai pirmosios studijų pakopos arba vientisosios 
studijos nutraukiamos per šių studijų pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą. 
Daugiau informacijos rasi .www.vsf.lrv.lt

� Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems studentams – už studijas 
sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo 
tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems studentams. 
Daugiau informacijos rasi . www.vsf.lrv.lt

� Parama užsienio lietuviams – Valstybinis studijų fondas teikia paramą 
lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, 
studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Daugiau informacijos rasi 
www.vsf.lrv.lt.

Vardinės stipendijos
� Lietuvos Prezidentų vardinės stipendijos – Lietuvos 

Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro 
Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo 
B razausko  va rd inės  s t i pend i j o s  s k i r i amos 
talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, 
mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių 
aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir 
vientisųjų studijų studentams. Daugiau informacijos 
rasi  arba .e-seimas.lrs.lt www.smm.lt

� Vlado Jurgučio stipendija – Lietuvos banko įsteigta 
stipendija, skiriama kiekvienais metais dviem geriausiai 
studijuojantiems Lietuvos universitetų nuolatinių studijų 
bankininkystės ir finansų specialybės studentams. 
Pagrindinės sąlygos stipendijai gauti yra puikūs studijų 
rezultatai, aktyvus dalyvavimas mokslinėje veikloje. 
Stipendija skiriama vieniems mokslo metams ir yra 
minimalios mėnesinės algos dydžio. Daugiau 
informacijos rasi  .www.lb.lt

� Petro Vileišio nominacija – premija skiriama Lietuvos 
studentams, kuriems būdingas noras ir pastangos 
suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir 
bruožus, pilietinės pareigos ir atsakomybės supratimą, 
siekiantiems aukštojo išsilavinimo, gero pasiruošimo 
produktyviam darbui verslo srityje, pasiekusiems 
ge r i au s i ų  akadem in i ų  rezu l ta t ų ,  a k t y v i a i 
dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, gerbiantiems 
Lietuvos istorinį paveldą. Daugiau informacijos rasi 
www.lpk.lt.

� Carol Martin Gruodis stipendija – parama gabiems 
mokiniams ir studentams iš socialiai remtinų šeimų. 
Daugiau informacijos rasi . www.smm.lt

STUDIJOS
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Būk aktyvus ir naudokis universiteto Tau suteikiamomis 
galimybėmis išvykti į studijų mainus, kryptingai planuoti 
karjerą, gauti finansinę paramą, naudotis modernia 
biblioteka ar nemokamai sportuoti.
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VGTU yra vienas tarptautiškiausių Lietuvos universitetų, turintis 
partnerių 67 pasaulio šalyse – Europoje, Azijoje, Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje, Australijoje bei Afrikoje. Per visą studijų 
laikotarpį kas septintas VGTU studentas išvyksta studijuoti ar 
atlikti praktiką užsienyje semestrui ar ilgesniam laikui.

Studijuodamas VGTU gali išvykti studijoms ar praktikai pagal 
Erasmus+ programą Europos Sąjungos ir kitose pasaulio 
šalyse arba studijoms pagal dvišales sutartis ne ES, dalyvauti 
BAFF praktikų programose arba DAAD Vokietijos studijų ar 
praktikų programoje, dalyvauti „VGTU-CalPoly“ ir kitose 
vasaros mokyklose, VGTU tarptautinėse savaitėse, taip pat 
tapti studentų mentoriumi ir prisidėti prie universiteto Erasmus 
studentų tinklo (ESN VGTU) komandos.

Erasmus+ studijos – tai galimybė studijuoti viename iš VGTU 
partnerių universitetų ES ir už jos ribų, gaunant nuo 320 iki 700 
EUR per mėn. stipendiją. Partnerių universitetų sąrašą rasite 
www.vgtu.lt/erasmus+partneriai. Studijų užsienyje trukmė 
pagal šią programą sudaro nuo 3 iki 12 mėn. 

Studijos pagal dvišales sutartis suteikia galimybę studijuoti 
keliose ne ES šalyse, kurių geriausiems universitetams VGTU 
teikia pirmenybę. Studijoms skiriama vienkartinė 200–400 
EUR per mėnesį (ne ilgiau kaip 5 mėnesiams) stipendija. 
Partnerių universitetų sąrašą rasite 
www.vgtu.lt/dvisalepartneryste

Paraiškų teikimas Erasmus+ studijoms ir studijoms pagal 
dvišales sutartis vykdomos 2 kartus per akademinius metus: 

� vasario-kovo mėnesiais, skirta studentams, norintiems 
išvykti ateinančių akademinių metų rudens/pavasario 
semestrui (studijoms arba baigiamojo darbo rašymui);

� rugsėjo-spalio mėnesiais, skirta studentams, norintiems 
išvykti esamų akademinių metų pavasario semestrui 
(studijoms arba baigiamojo darbo rašymui).

Erasmus+ praktika – tai galimybė išbandyti save, įgyti 
tarptautinės profesinės patirties, užmegzti karjerai naudingų 
ryšių. Erasmus praktika gali būti įskaitoma kaip VGTU 
privalomoji praktika, atliekama savanoriškai, studijų metu ar 
per metus po studijų baigimo.
Atranka praktikai užsienyje  vyksta 5 kartus per metus, paraiškų 
teikimo terminai skelbiami .  www.vgtu.lt/praktikauzsienyje
500–700 EUR per mėn. Erasmus+ stipendija skiriama 2 mėn. 
praktikai (išskirtiniais atvejais iki 6 mėn.). Studentai gali 
susirasti įmones praktikai patys ar pasinaudoti VGTU partnerių 
tinklu. 

Visą informaciją apie studentų mainus rasi 
www.vgtu.lt/tarptautinesgalimybes. Taip pat gali sekti 
Užsienio ryšių direkcijos (URD) skelbiamą informaciją 
socialiniame tinkle „Facebook“. Čia rasi aktualias naujienas, 
kvietimus ir tarptautinėmis galimybėmis pasinaudojusių 
studentų istorijas!

ESN VGTU
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Erasmus studentų 
tinklas (ESN VGTU) – nevyriausybinė organizacija, didžiausios 
Europoje tarptautinės studentų asociacijos ESN (angl. Erasmus 
Student Network) dalis, savarankiškai ir savanoriškai veikianti 
VGTU. Daugybė naujų draugų, galimybė susipažinti su 
skirtingomis kultūromis, bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos 
ir užsienio ESN sekcijomis, nacionaliniai ir tarptautiniai 
projektai, linksmas ir naudingas (sau ir kitiems) laisvalaikis– 
visa tai jūsų laukia tapus mentoriumi ir įstojus į ESN VGTU 
gretas!
Daugiau apie ESN VGTU veiklą skaitykite www.vgtu.lt/esn
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PARTNERYSTĖS

� Universitetai partneriai 67 pasaulio šalyse – 28 Europoje ir 39 už jos ribų 

� 60 iš daugiau kaip 480 partnerių priklauso pasaulinio universitetų reitingo (angl. QS World University Rankings 2019) TOP 500

� 30 bakalauro ir magistro studijų programų anglų kalba

� 8 jungtinės ar dvigubo laipsnio studijų programos su užsienio universitetais

� 40 tarptautinių mokslinių tyrimų ir studijų projektų 

UŽSIENIO STUDENTAI VGTU

Daugiau kaip 10 proc. 
visų VGTU studentų – 
užsienio studentai 
(mainų ir laipsnio 
siekiantys) iš daugiau 
nei 80 šalių 

Kas septintas VGTU 
studentas išvyksta 
studijuoti ar atlikti praktiką 
užsienyje 

Daugiausia laipsnio 
siekiančių studentų 
atvyksta iš Indijos, 
Turkijos, Baltarusijos, 
Ukrainos

Mainų programų studentai

PAGAL MAINŲ PROGRAMAS ATVYKĘ IR LAIPSNIO 
SIEKIANTYS UŽSIENIO STUDENTAI 2013–2018 M.

474 2842013–2014 m. 

2014–2015 m. 

2015–2016 m. 

2016–2017 m. 

2017–2018 m. 

VGTU laipsnio siekiantys studentai

18 TARPTAUTINĖS GALIMYBĖS: 
SKAIČIAI IR FAKTAI

Pirmauja Lietuvoje pagal 
laipsnio siekiančių užsienio 
studentų skaičių

Daugiausia mainų 
studentų atvyksta iš 
Prancūzijos, Ispanijos, 
Vokietijos, Turkijos, 
Taivano

446  354 

417 505

526 616 

534 663



KARJEROS PLANAVIMAS 19

Inovatyvių ir kūrybiškų idėjų turintys VGTU studentai jau 
baigdami universitetą yra laukiami darbo rinkoje. Pirmoji 
pažintis su verslo įmonėmis įvyksta dar studijuojant. 
„Karjeros dienose“ užmezgami vertingi kontaktai, 
pristatomos praktikos ir darbo galimybės, susitinkama su 
sričių profesionalais ir verslo lyderiais.
Dažnai keli mėnesiai praktikos ar pokalbis renginių metu 
virsta darbo pasiūlymu ir sėkmingos karjeros pradžia. 
Beveik 90 proc. absolventų greitai įsidarbina ir įsitvirtina 
bei kaupia patirtį naujoje verslo organizacijoje. 

Patikimas ir profesionalus studentų patarėjas karjeros 
klausimais yra universiteto Karjeros ir kvalifikacijos grupė, 
įsikūrusi Saulėtekio rūmų SRK-I 312 kabinete. Karjeros 
profesionalų komanda:

� skelbia praktikos ir darbo vietas;
� vykdo projektus, padėsiančius Tau geriau integruotis į 

darbo rinką;
� organizuoja susitikimus su įmonių atstovais: renginių 

ciklą „Karjeros dienas“, verslo atstovų paskaitas, 
ekskursijas į įmones ir kt.

PRAVERK DURIS – ATVERK KARJEROS GALIMYBES!

Daugiau informacijos ieškok  ir www.karjera.vgtu.lt
mano.vgtu.lt

Universitete turi galimybę kreiptis karjeros konsultacijoms. 
Dažniausiai jos taikomos ieškant atsakymų į klausimus 
kuo norėtum užsiimti, kaip save realizuoti, kurioje srityje 
geriausios darbo/atlyginimo galimybės, kaip save 
pristatyti darbdaviui, kad būtum tinkamai įvertintas. 
Konsultacijos metu susidėliosi mintis ir norus, kaip planuoti 
karjerą, geriau pažinsi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 
Su konsultantės pagalba parengsi konkurencingą CV ir 
motyvacinį laišką, pasiruoši darbo pokalbiui.

www.karjera.vgtu.lt
mano.vgtu.lt


VGTU BIBLIOTEKA – TAVO BIBLIOTEKA!20

Moderni ir draugiška biblioteka – Tavo didžiausia pagalbininkė 
studijuojant, o, ruošiantis egzaminams, čia galėsi leisti ne tik 
dienas, bet ir naktis. Mokslams prispaudus, galėsi atsipūsti 
parodų Galerijoje A. O gal ir tu turi talentų? Pasinaudok proga, 
surenk parodą!

Ateik – susipažink – dalyvauk !
Ateik į Centrinę biblioteką Saulėtekio al. 14, atsinešk LSP arba 
asmens dokumentą ir užsiregistruok. Visos paslaugos skirtos tik 
Tau! 

Būk savarankiškas!
Drąsiai naudokis atvirais leidinių fondais ir savitarnos įrenginiu 
– pats išsirink tai, kas tau reikalingiausia. Knygų ieškok ir 
užsakyk bibliotekos el. kataloge , juos pasiimk vgtu.library.lt
Leidinių skolinimo ir saugojimo skyriuje (Saulėtekio al. 14, 101). 
Leidinių grąžinimo terminą tikrink arba prasitęsk el. kataloge 
prisijungęs prie „Mano paskyra“.
Nevėluok grąžinti leidinių! Už tai skaičiuojami delspinigiai. Kilus 
klausimams skambink telefonu (8 5) 274 4900 arba rašyk 
abonementas@vgtu.lt 

Labai skubi? 
Knygas bet kuriuo paros metu grąžink į savitarnos įrenginį, 
esantį šalia įėjimo į Centrinę biblioteką. 

Užsisakyk leidinio dalies elektroninę kopiją. El. kataloge spausk 
„Užsakyti kopiją“ ir mes tau ją atsiųsime el. paštu.

Nepasiklysk mokslinės informacijos gausoje! 
Naudokis bibliotekos elektronine paslauga „Biblioteka-
Universitetas-Studentas (BUS)“ . Čia surasi Tau bus.vgtu.lt
skirtus interaktyvius dėstytojų rekomenduojamos literatūros 
sąrašus su nuorodomis į leidinių saugojimo vietas bei pilnus jų 
tekstus. Galėsi peržiūrėti rekomenduojamų leidinių viršelius bei 
turinius, perskaityti dalį leidinio „Google books“. 

Elektroninė informacija studijoms – 24/7! 
Ieškok elektroninių leidinių (knygų, žurnalų, straipsnių ir kt.) 
prenumeruojamose, atviros prieigos ir bibliotekos kuriamose 
duomenų bazėse. Tiek bibliotekos leidinius, tiek 
prenumeruojamas duomenų bazes gali rasti vienoje vietoje – 
Virtualioje VGTU bibliotekoje .vb.vgtu.lt
Prisijungęs prie „Eduroam“ belaidžio interneto ryšio, galėsi visa 
tai skaityti savo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Iš 
namų prisijungti prie šios informacijos gali naudodamasis VPN 
paslauga.

Trūksta informacijos apie tai, kaip ieškoti elektroninių leidinių, 
ar apie prieigą – naudok virtualios pagalbos priemones: 
e.mokymus, virtualius gidus arba kreipkis į konsultantus 
telefonu (8 5) 251 2254, el. paštu infokonsultantai@vgtu.lt 

Apsilankyk bibliotekoje! 
Atrask įkvepiančias erdves studijoms ir susitikimams su 
draugais. Rezervuok darbo kambarius individualiam ar 
grupiniam darbui. Bibliotekos erdvėmis bei darbo kambariais 
naudokis visą parą! Nakties metu, savaitgaliais ir švenčių 
dienomis įėjimas į biblioteką tik su studento pažymėjimu. 

Nebūk žalias, būk išmanus!
Naudokis bibliotekos kompiuteriuose esančia programine 
įranga , braižyk, programuok, kurk. O studsoft.vgtu.lt
skenavimo, kopijavimo ir spausdinimo paslaugos centrinėje 
VGTU bibliotekoje veikia visą parą. 

Daugiau apie bibliotekos paslaugas 
www.vgtu.lt/biblioteka

vgtu.library.lt
abonementas@vgtu.lt
bus.vgtu.lt
vb.vgtu.lt
infokonsultantai@vgtu.lt 
infokonsultantai@vgtu.lt 
studsoft.vgtu.lt
www.vgtu.lt/biblioteka


Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), siekia 
suteikti lygiavertes galimybes visiems bendruomenės nariams. 
Šiuo metu universitete studijuoja judėjimo, regos, klausos 
sutrikimų turintys studentai, taip pat sergantys širdies, inkstų ir 
kt. vidaus organų ligomis, diabetu, epilepsija, nervų ligomis, 
astma ir kt.

Universitetas, vertindamas kiekvieną savo studentą ir 
atsižvelgdamas į studentų su negalia poreikius, taiko lankstų 
atsiskaitymų grafiką, dėl sunkaus neįgalumo iš dalies arba 
visiškai atleidžia juos nuo mokesčio už studijas. Nuo 2012 m. 
balandžio 30 d. studentams su negalia kas mėnesį yra 
skiriama tikslinė išmoka, šią finansinę pagalbą jie gali 
panaudoti studijų prieinamumui didinti, pavyzdžiui, 
pasisamdyti vertėjus/konsultantus, pasinaudoti pavežimo iki 
universiteto paslaugomis, nusipirkti reikalingą studijoms įrangą 
ir t.t.
Pats universitetas yra vis labiau pritaikomas studentams 
turintiems negalią. Šiuo metu VGTU bibliotekoje yra 4 darbo 
vietos specialiųjų poreikių turintiems studentams. Bibliotekoje 
studentai pagal savo poreikius gali naudotis: Brailio rašto 
spausdintuvu, Brailio rašto įtaisu (tekstinės informacijos 
įvesties ir išvesties įrenginys, atvaizduojantis kompiuterio 
ekrane rodomą informaciją Brailio raštu ir leidžiantis įvesti 
tekstą bei valdyti kompiuterį), 3 vaizdo didintuvais, 4 
specialiosiomis klaviatūromis bei alternatyviosiomis pelėmis. 
Taip pat 4 kompiuteriuose yra įdiegta ši programinė įranga:

� JAWS 14 – analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti 
ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu;

� Win Taker Voice 1.6 – kompiuterio ekrane esančią 
informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba;

� SuperNova Magnifier 13.03 – išdidinanti visą kompiuterio 
ekrane pateikiamą informaciją arba jos dalis.

Kita viešoji universiteto erdvė taip pat yra pritaikyta studentams su 
negalia jaustis laisvai – dauguma universiteto liftų turi Brailio rašto 
įspaudus ant mygtukų bei ekraną, kuriame rodomas padidintas 
aukšto numeris. 

Neįgaliųjų konsultavimas priėmimo klausimais
Saulėtekio al. 11, Saulėtekio rūmai
SRA-I, 204a kab.
LT-10223 Vilnius
Darbo laikas
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.30 val.

Taip pat neįgalieji konsultuojami: 
Pirmoji studijų pakopa 
priemimas@vgtu.lt (8 5) 274 4949, 8 655 03 029

Antroji studijų pakopa 
magistrantura@vgtu.lt (8 5) 237 0655

Neįgaliųjų konsultavimas finansinės paramos klausimais 
Dėl finansinės paramos kreiptis į Studijų direkciją, Saulėtekio al. 11, 
Centriniai rūmai, 902 kab. 

Prašymai  priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais  8.00–11.30 val. ir 
12.00–16.45 val. bei penktadieniais 8.00–11.30 val. ir 12.00–15.30 val. 

Kreiptis į Jolitą Valentinavičienę  arba Deimantę Gražiną 
Nenartavičienę, tel. 274 4944, el. p. , Jolita.valentinaviciene@vgtu.lt
deimante.nenartaviciene@vgtu.lt
 
Neįgaliuosius kuruoja
Danguolė Baltranienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėja
Saulėtekio al. 11, Saulėtekio rūmų II auditorijų korpusas, 07a kab.
Tel. (8 5) 274 5036
El. p. danguole.baltraniene@vgtu.lt
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VGTU SA tinklapis
Jame rasi visą informaciją apie VGTU SA ir jos veiklą bei atsakymus į 
studentui dažniausiai kylančius klausimus. Taip pat jame galėsite rasti 
studentų atstovybės narių kontaktus. 

VGTU SA Facebook puslapis
Puslapyje skelbiamos studentams aktualiausios naujienos, darbo 
skelbimai, taip pat čia studentai gali užduoti bet kuriuos jiems kilusius 
klausimus ar prašyti pagalbos. 

Prezidentas 
Atsakingas už sklandžią ir efektyvią organizacijos veiklą, jos 
strategijos įgyvendinimą.

Viceprezidentas / vicepirmininkas
Konsultuoja dėl seniūnų ir kuratorių veiksnumo, jų keitimo ir pan.

Akademinių reikalų vadovas / koordinatorius
Gali kreiptis dėl:
� studijų kokybės;
� dėstymo kokybės, dėstytojų kompetencijos;
� priėmimo į universitetą sąlygų;
� praktikų kokybės;
� sesijų tvarkos;
� patogaus paskaitų tvarkaraščio;
� laisvai pasirenkamų dalykų;
� apeliacijų ir ginčų nagrinėjimo; 
� kitų su studijų procesu susijusių klausimų. 

Socialinių reikalų vadovas / koordinatorius
Gali kreiptis dėl:
� auditorijų, įrangos jose kokybės ir kitų universiteto erdvių kokybės;
� gyvenimo sąlygų bendrabučiuose kokybės;
� studijų finansavimo; 
� stipendijų;
� kitų su socialine aplinka universitete susijusių klausimų.

Žmogiškųjų išteklių vadovas / koordinatorius
Gali kreiptis, jei nori tapti VGTU SA nariu.

Administratorius
Gali kreiptis dėl:
� šeimyninių bendrabučių;
� dviračių saugyklų;
� LSP;
� kitų svarbių klausimų.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų 
atstovybė (VGTU SA) – tai nevyriausybinė, ne 
pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška 
organizacija, atsakingai atstovaujanti studentų 
interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir 
originalius studentus. 

VGTU SA savanoriauja 300 tokių pačių studentų 
kaip Tu!

SA jungia Centrinį biurą ir 10 atstovybių padalinių 
devyniuose fakultetuose ir viename institute.

SA nariai yra pasiskirstę į 3 komitetus:
� Socialinių ir akademinių reikalų
� Ryšių su visuomene
� Rinkodaros

Veiklas komitete koordinuoja tos srities vadovas, 
o bendrą organizacijos veiklą koordinuoja 
valdyba, kurią sudaro padalinių pirmininkai ir 
prezidentas.

Studentų atstovybė nagrinėja Tavo skundus, 
prašymus, gina Tavo interesus universiteto 
posėdžiuose bei bendradarbiauja su kitomis 
jaunimo organizacijomis. Kitaip tariant, VGTU SA 
yra tarsi tiltas, kuris jungia studentus su 
universiteto dėstytojais ir administracija. Todėl SA 
nebijok reikšti savo nuomonės, visuomet kreipkis, 
jei ištiko bėda, turi pastabų ar klausimų. Čia 
visada išgirsi atsakymą ir sulauksi pagalbos, nes 
SA dirba studentai, norintys ir galintys Tau padėti. 

vgtusa.lt

facebook.com/VGTUSA

president@vgtusa.lt

vice@vgtusa.lt

 
akadem@vgtusa.lt

soc@vgtusa.lt

hr@vgtusa.lt

vgtusa@vgtusa.lt

 SA laukiamas kiekvienas studentas: tiek ieškantis 
atsakymų į jam rūpimus klausimus, tiek turintis 
idėjų ir noro jas įgyvendinti. Studentų atstovybę 
rasi Plytinės g. 7A. 
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VGTU po paskaitų tikrai neteks nuobodžiauti – čia 
įsikūrę centrai bei studentų klubai visuomet laukia 
kūrybingų, aktyvių studentų, neabejingų įvairiausioms 
veikloms, norinčių realizuoti save bei savo idėjas.
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Žinių ir technologijų perdavimo centras
Universitete veikia Žinių ir technologijų perdavimo centras (ŽTPC), 
kuriame suteikiama visa reikalinga pagalba ir konsultacijos versliems 
studentams. Šiame centre vykdoma mentorystės programa „Nuo idėjos 
iki inovatyvaus verslo“. Joje gali dalyvauti bet kuris idėją turintis ir verslą 
norintis sukurti studentas ar jaunasis mokslininkas. Atrinktų idėjų 
autoriams suteikiama galimybė pristatyti savo verslo idėją 
investuotojams, verslumo skatinimo ekspertams, rizikos kapitalistams ir, 
laimėjus du kartus per metus skelbiamą konkursą, gauti prizą ar netgi 
pradinę investiciją verslo pradžiai. Mentorystės programos dalyviai taip 
pat gali gauti reikiamą mokslininko, verslininko konsultaciją, 
laboratorijos įrangą ar vietą produktui gaminti VGTU kūrybiškumo ir 
inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“.

ŽTPC nuolat organizuoja susitikimus su verslo, mokslo ir viešojo 
administravimo institucijų atstovais, rengia seminarus, teikia pagalbą 
įsitraukiant į verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektus, konsultuoja 
idėjos išgryninimo, potencialo, verslo steigimo, patentavimo ar 
licencijavimo klausimais. Realizuokite savo idėjas užpildę registracijos 
formą www.vgtu.lt/inovatyvausverslopradzia

VERSLUMO IR TECHNINĖS 
KŪRYBOS SKATINIMAS
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Kūrybiškumo ir inovacijų centras „LinkMenų 
fabrikas“ – tai:

� BENDRUOMENĖ, kurioje studentai, tyrėjai, 
verslininkai, inžinieriai ir kūrybininkai randa 
vieni kitus ir buriasi išskirtiniams projektams.

� ERDVĖ, kurioje rasi viską – nuo įrankių iki žinių 
– ko reikia tavo idėjos įgyvendinimui: audio, 
foto ir video studijos, virtualios realybės 
laboratorija, reklamos cechas, elektronikos, 3D 
spaudos, medžio ir metalo apdirbimo 
dirbtuvės.

� VIETA būti ir kurti, kurioje žaisminga aplinka, 
muzika ir juokas jungia visus mąstančius 
netradiciškai.

Bendraukim: 
Facebook.com/LinkMenufabrikas
instagram.com/linkmenu_fabrikas
Youtube LinkMenų fabrikas

Daugiau informacijos linkmenufabrikas.vgtu.lt
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Jei esi aktyvus ir nori ne tik studijuoti, tačiau ir užsiimti papildoma aktyvia veikla, Tavęs laukia Sporto ir meno centras, kur šiuo metu 
yra 14 sporto rinktinių, 4 profesionalūs meno kolektyvai bei 3 studentiškos iniciatyvos.
Daugiau sužinoti gali smc.vgtu.lt

Sportas
VGTU siūlo naują kūno kultūros koncepcija, kuri leidžia prisitaikyti prie šiandienių studentų poreikių ir užtikrinti galimybę sportuoti 
kiekvienam norinčiajam. Kaip viskas vyks? Visų fakultetų pirmo kurso studentams bus paskirtas laikas sveikatinimo ir fizinio 
aktyvumo pratyboms, kurių metu galėsi pasirinkti iš daugiau nei 14 skirtingų sporto programų: sportuojantiems siūlomi krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso, dziudo/sambo, šiaurietiško ėjimo, savigynos be ginklo, kūno dizaino ir kitokie užsiėmimai. Pasiekęs puikių 
rezultatų ir dalyvaudamas atrankose gali patekti į VGTU rinktines ir atstovauti universitetui. Jei pasirinkta sporto šaka Tau nepatiks, 
nevaržomai galėsi pasirinkti kitą. Šių pratybų metu nebus naudojami Tavo studijų programai skirti kreditai, tai reiškia, kad 
universitetas kiekvienam studentui suteikia galimybę sportuoti nemokamai. Sek naujienas apie sporto užsiėmimų tvarkaraštį ir 
pasinaudok pirmakursio privilegija sportuoti nemokamai!

VGTU SPORTO IR MENO KLUBAI 
BEI KOLEKTYVAI
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Akademinis choras „Gabija“
Tai gilias tradicijas turintis choras, pasiekęs aukštą 
meistriškumo lygį (chorui suteikta aukščiausia – pirmo 
lygio – kategorija), koncertuojantis ne tik Lietuvos, bet ir 
Europos scenose. Jei esi neabejingas muzikai, nepraleisk 
progos prisijungti prie „Gabijos“ choristų.

Teatras-studija „Palėpė“
Universiteto teatras kasmet sukuria vieną ar du naujus 
spektaklius, rengia tarptautinį studentiškų teatrų festivalį, 
dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose užsienyje. Trupės nariai 
ne tik vaidina, bet ir patys kuria, režisuoja, gamina spektaklių 
dekoracijas. „Palėpė“ jau pažįstama ir užsienio scenose, iš kur 
parsiveža įspūdingų apdovanojimų. Jei negali gyventi be 
publikos dėmesio ir esi pasiryžęs dalį gyvenimo atiduoti teatro 
scenai – užsuk į „Palėpę“.

Tautinių šokių ansamblis „Vingis“
„Vingis“ kasmet kviečia naujus muzikantus, dainininkus ir 
šokėjus įsilieti į šaunų kolektyvą. Ansamblis dalyvauja dainų 
šventėse, studentų festivaliuose, universiteto iškilmėse.

VGTU orkestras
Tai studentiškas kolektyvas, kasmet skinantis laurus Lietuvos pučiamųjų 
instrumentų čempionatuose. Prie jo kviečiami prisijungti visi, mokantys 
groti pučiamuoju instrumentu (nuosavas instrumentas nebūtinas!). 
Orkestras labai laukia vaikinų ir merginų, baigusių muzikos ar meno 
mokyklas, pianino, akordeono, dainavimo ar kitas specialybes, 
mokančių groti įvairiais perkusiniais instrumentais. Laukiami ir 
neturintys muzikinio išsilavinimo, bet mokantys skaityti natas.

VGTU SPORTO IR MENO 
KLUBAI BEI KOLEKTYVAI
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Turistų klubas „Turistas“
Mėgstantys nuotykius ir nebijantys kalnų aukštumų turėtų 
susidomėti klubo „Turistas“ veikla. Nematytų vietų lankymas 
pėsčiomis, dviračiais, vandens transportu, kalnų žygiai – 
tai, kuo gyvena šis klubas. Daugiau informacijos 
www.facebook.com/vgtu.tk

Architektūros studentų klubas (ASK)
Klubas vienija visus architektūros studentus, kurie nori 
diskutuoti, judėti, veikti kartu ar tiesiog būti su 
bendraminčiais. ASK laukia visų, besijaučiančių 
architektūros studentais. Daugiau apie klubą ieškok 
„Architektūros studentų klubas (ASK)“ socialiniame 
tinklalapyje „Facebook“.

VGTU krepšinio gerbėjų klubas
VGTU krepšinio komandos gerbėjai jau pasiruošę naujam 
sezonui ir žada jį pradėti dar pilnesnėmis tribūnomis. Jei esi 
neabejingas krepšiniui, azartiškas ir nori prisijungti prie 
VGTU komandos kaip šeštasis žaidėjas – tapk VGTU 
krepšinio gerbėju. Kaip tai padaryti, sužinosi VGTU 
krepšinio gerbėjų klubo „Facebook“ puslapyje 
www.facebook.com/VGTUfanai
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VGTU fakultetai išsidėstę įvairiose Vilniaus dalyse, o 
pagrindiniai rūmai yra įsikūrę Saulėtekio al. 11. Jei į 
universitetą planuoji vykti viešuoju transportu, suplanuoti 
kelionę, pasitikrinti troleibusų ir autobusų tvarkaraščius gali 
www.vilniustransport.lt
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Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)  turi 5 bendrabučius 
Vilniaus mieste (Saulėtekio alėjoje). 
 
Saulėtekio al. 16, 18, 19 ir 25 esančius VGTU bendrabučius Nr. 1, 3, 4, 5 
administruoja UAB „Economus“. Informaciją apie apgyvendinimo 
bendrabučiuose tvarką ir apie šio administratoriaus prižiūrimus 
bendrabučius rasite tinklapyje vgtu.economus.lt. Kontaktinis asmuo – UAB 
„Economus“ projektų vadovas Erlandas Oksaitis, tel. 8 655 59794. 
Bendrabučių administravimo klausimais taip pat galite kreiptis tel. 86 508 
7830 arba 86 508 7820, el. paštas      info@economus.lt  
 
Bendrabutis Nr. 6 (Saulėtekio al. 39A-1) yra skirtas užsienio šalių 
studentams, dalyvaujantiems studentų mainų programoje „Erasmus“. Jį 
administruoja VGTU Pastatų eksploatavimo skyriaus darbuotojas Jonas 
Rutkauskas, tel. 8 692 20625, el. p. . Laipsnio jonas.rutkauskas@vgtu.lt
siekiantys užsienio šalių studentai apgyvendinami kituose VGTU 
bendrabučiuose.
 
Antano Gustaičio aviacijos instituto studentai, norintys gyventi 
bendrabutyje prašymą dėl vietos skyrimo teikia bendrai nustatyta tvarka, 
kaip ir kitų fakultetų studentai, informacinėje sistemoje mano.vgtu.lt . Šią 
veiklą koordinuoja ir informaciją teikia administratorė Jovita Žeimytė, tel. 
(8 5) 274 4810 el. p. jovita.zeimyte@vgtu.lt

info@economus.lt  
jonas.rutkauskas@vgtu.lt
jovita.zeimyte@vgtu.lt


I pakopos (bakalauro) studijos – studijų metu studentui 
suteikiama įvairių teorinių žinių. Skirtingai nuo studijų 
kolegijose, universitete Tavęs neišmokys, kaip konkrečiai 
atlikti tam tikrą darbą, neformuos automatinio darbo 
atlikimo įgūdžių. Universitetų studentai skatinami mąstyti ir 
patys ieškoti būdų iškilusiai užduočiai spręsti. Bakalauro 
studijų apimtis – 240 kreditų.

II pakopos (magistrantūros) studijos – tai universitetinės 
studijos, skirtos studijuojančio asmens profesinei ir 
mokslinei kvalifikacijai kelti. Magistrantūros studijos 
skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui 
arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių 
gebėjimų. Magistrantūros studijų apimtis – 90–120 kreditų. 

III pakopos (doktorantūros) studijos – universitetinės 
studijos, skirtos rengti mokslininkus. Doktorantai rengia 
mokslinius tyrimus, rašo disertaciją. Asmeniui, apgynusiam 
disertaciją, suteikiamas daktaro laipsnis. 

Dekanatas – dekanas, prodekanai ir kiti darbuotojai, 
padedantys organizuoti fakulteto darbą. 

Docentas – aukštųjų mokyklų dėstytojų mokslinis vardas. 

„Kamčiatka“ – taip vadinamas bendrabučių rajonas, 
esantis Saulėtekio alėjoje, šiek tiek tolėliau už „Niujorką“, 
ties viešojo transporto stotele „Senoji plytinė“. 

Katedra – vienos srities dėstytojai. Pavyzdžiui, Socialinės 
ekonomikos ir vadybos katedra, kuriai priklauso vadybą, 
ekonomiką ir kt. dalykus dėstantys dėstytojai. Katedra turi 
savo vadovą – katedros vedėją. 

Kolokviumas – tai mažasis egzaminas, vykstantis semestro 
viduryje, skirtas patikrinti Tavo žinias. Jis gali sudaryti iki 4 
egzamino balų. 

Kuratorius – yra kuratoriai dėstytojai ir kuratoriai studentai, 
kurie padeda pirmakursiams, konsultuoja juos su studijomis 
susijusiais ir kitais klausimais, studijų pradžioje supažindina su 
universiteto tvarka bei studijų sistema. Tai yra tie žmonės, kurie 
pirmakursiui padeda įsilieti į universiteto bendruomenę, surasti 
savo vietą joje, bet kuriuo metu gali padėti susirasti reikiamą 
informaciją, pagelbėti bet kokioje situacijoje.

„Niujorkas“ – taip vadinamas studentų bendrabučių rajonas, 
esantis Saulėtekio alėjoje šalia VGTU bibliotekos, netoli viešojo 
transporto stotelės „Universitetas“. 

Mantija – platus, ilgas šventinis apsiaustas be rankovių, 
skraistė, naudojama iški lminguose akademiniuose 
renginiuose. VGTU bakalaurai puošiasi mėlynos spalvos 
kaklajuostėmis, o magistrai – pilkomis. 

Prodekanas – dekanato darbuotojas (dekano pavaduotojas), 
atsakingas už tam tikrą sritį. Jų dekanate gali būti keli. 

Profesorius – mokslinis vardas, suteikiamas aukštosios 
mokyklos dėstytojams arba mokslinio tyrimo įstaigos 
darbuotojams, kurie skaito savarankiškus paskaitų kursus ir 
vadovauja moksliniam darbui. 

Rektorius – universiteto vadovas. Nuo 2011 metų VGTU 
vadovauja prof. dr. Alfonsas Daniūnas. 

Seniūnas – akademinės grupės balsų dauguma išrinktas jos 
atstovas, renkantis bei tvirtinantis VGTU SA prezidentą, 
fakulteto Studentų atstovybės pirmininką, studentų atstovus 
bei Studentų atstovybės kontrolės komisiją. Seniūno pareiga 
atstovauti akademinės grupės nuomonei, tiesiogiai bendrauti 
su fakulteto katedromis bei dekanatu. 

Toga – iškilmingas apdaras, laisvas klostytas apsiaustas, kurį 
dėvi aukštųjų mokyklų profesoriai, rektoriai.
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TRUMPA ATMINTINĖ, KADA, KUR IR KOKIU KLAUSIMU 
KREIPTIS AR PAČIAM SUSIRASTI REIKALINGĄ INFORMACIJĄ.

Kaip sužinoti savo paskaitų tvarkaraštį?

Norėčiau pasiimti akademines atostogas.

Reikalinga pažyma apie studijas, išklausytus dalykus.

Noriu pereiti į kitą programą.

Kaip dalyvauti studijų mainuose? Kada vyksta konkursai, kokios sąlygos?

Norėčiau sužinoti daugiau apie studijų finansavimo galimybes ir sąlygas.

STUDIJOS
Informacijos ieškok mano.vgtu.lt.  

Kreipkis į dekanatą savo fakultete. 

Kreipkis į dekanatą savo fakultete.

Kreipkis į dekanatą savo fakultete. 

Kreipkis į VGTU Užsienio ryšių direkciją (URD): tel. (8 5) 274 4958, el. p. urd@vgtu.lt  

Kreipkis į dekanatą savo fakultete, o dėl valstybės remiamų paskolų daugiau informacijos rasi 
www.vsf.lt. 

Kada prasideda ir kiek trunka sesija?

Koks mano egzamino, tarpinio atsiskaitymo vertinimas?

Nesutinku su egzamino vertinimu, kur kreiptis dėl apeliacijos? 

EGZAMINAI
Informacijos ieškok .  mano.vgtu.lt

Visų rezultatų ieškok .  mano.vgtu.lt

Kreipkis į katedrą, kuriai priklauso dėstytojas.

Ar universitetas padės man rasti praktikos vietą?
Noriu pasitarti dėl CV rašymo, darbo pokalbio. 

Turiu verslo idėją. 
Ar universitete veikia studentų verslumo skatinimo programa?

Noriu tapti vieno iš studentų klubo nariu.

„Facebook“ socialiniame tinkle noriu sukurti paskyrą arba grupę, kurioje 
bus naudojamas VGTU logotipas ir vardas. Ar turėčiau tai suderinti su 
universitetu?

KARJERA IR VERSLUMAS
Kreipkis į VGTU karjeros konsultantę: tel. (8 5) 274 4949, el. p. ,  karjera@vgtu.lt
www.vgtu.lt/karjeraskonsultacijos    

Kreipkis į Žinių ir technologijų perdavimo centrą (ŽTPC). Daugiau informacijos 
www.vgtu.lt/inovatyvausverslopradzia  

Daugiau informacijos apie klubus rasi   smc.vgtu.lt 

Dėl VGTU vardo ir logotipo naudojimo kreipkis į Viešosios komunikacijos direkcijos (VKD) 
rinkodaros skyrių tel. (8 5) 274 4938. 

Turiu sunkumų prisijungiant prie belaidžio ryšio ir naudojantis kitomis IT 
paslaugomis.

Koks bibliotekos darbo laikas? Kaip pasiimti ir grąžinti knygas? Koks 
delspinigių dydis? 

INFRASTRUKTŪRA
Su IT susijusius nesklandumus registruok svetainėje pagalba.vgtu.lt arba kreipkis 
Tel. (8 5) 274 4918.  Prisijungimų instrukcijų taip pat ieškok itsc.vgtu.lt   

Visais klausimais kreipkis į biblioteką:  Saulėtekio al. 14, 205 kab., tel. (8 5) 274 4900, 
el. p. , biblioteka@vgtu.lt biblioteka.vgtu.lt
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