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Sveikas, pirmakursi!

Kaip jautiesi tapęs studentu? Prisipažinsiu, mes ir patys šiemet išgyvename naujos 
pradžios jaudulį. Kodėl? Greičiausiai pastebėjai, kad kreipiamės į tave nauju Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto trumpiniu - VILNIUS TECH vardu. Jis padės mus 
lengviau atpažinti kiekvienam, kalbančiam technologijų kalba, nepaisant valstybių
sienų ir ribų. Beje, esi vienas pirmųjų, kuriems taip prisistatome ir pristatome naująjį 
universiteto identitetą.

Gebėjimas veikti neapibrėžtomis ateities sąlygomis bei kūrėjo mentalitetas yra du 
svarbiausi mūsų universiteto veiklą bei bendruomenę nusakantys principai. Jie ir 
padiktavo pagrindinę identiteto kryptį - būti universitetu, skirtu kuriantiems rytojui.

VILNIUS TECH simbolizuoja:
•   vieningą susitelkimą į technologijas, inovaciją, kūrybą;
•   kultūrą, kurioje studentai yra ne pasyvūs žinių gavėjai, o aktyvūs mokymosi 
proceso dalyviai;
•   studijas, kurios paruošia ne tik tam, kas aktualu dabar, bet ir suteikia įrankius 
ateities problemoms ir iššūkiams spręsti;
•   tarptautinį požiūrį ir globalų mąstymą.

Jau labai greitai tai galėsi patirti ir pats: kai atversi universiteto auditorijų ir 
laboratorijų duris bei susitiksi su dėstytojais, kuriems rytojaus iššūkiai tokie pat 
svarbūs, kaip ir šiandienos; kai savo kursiokuose - drąsiai kuriančiuose, 
ieškančiuose sprendimų ir vis klausiančių „ar gali būti geriau?“ - atpažinsi pats 
save.
 
Džiaugiuosi, kad tu taip pat kaip ir mes tiki, kad technologijos tampa esminiu 
rytojaus pasaulio kūrybos įrankiu. Tad sveikas atvykęs į VILNIUS TECH!

Alfonsas Daniūnas
Rektorius
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Nuo šiol mes prisistatysime ir būsime atpažįstami kaip 

VILNIUS TECH. Kuriantiems rytojui.

KĄ SIMBOLIZUOJA NAUJASIS UNIVERSITETO ĮVAIZDIS?

Vieningą susitelkimą į 
technologijas, inovaciją, kūrybą

Kultūrą, kurioje studentai yra ne 
pasyvūs žinių gavėjai, o aktyvūs     

mokymosi proceso dalyviai

Studijas, kurios paruošia ne tik 
tam, kas aktualu dabar, bet ir 

suteikia  įrankius ateities 
problemoms ir iššūkiams spręsti

Tarptautinį požiūrį ir globalų 
mąstymą

KAS DARO MUS YPATINGUS?

Rytojus
Mes mokomės, dirbame ir kuriame ne tik tam, 

kad būtume pasiruošę atliepti šiandienos 
poreikius, bet ir siekdami įgūdžių, žinių ir 
savybių, leidžiančių atsakyti į  rytojaus 

klausimus. Rytojaus iššūkiai mums tokie pat 
svarbūs, kaip ir šiandienos.

Kūrėjų bendruomenė
Kita mūsų bendruomenę išskirianti savybė – 

drąsa kurti, eksperimentuoti, imti medžiagas į 
savo rankas ir paversti jas sprendimais. 

Mums neužtenka pasikliauti vien išbandytais ir 
patikrintais metodais, visada užduodame sau 

klausimą: „ar gali būti geriau?“

Kuriantiems rytojui
Gebėjimas veikti neapibrėžtomis 

ateities sąlygomis bei kūrėjo mentalitetas yra 
du svarbiausi mūsų universiteto veiklą bei 

bendruomenę nusakantys principai. 
Jie ir padiktavo pagrindinę identiteto 

kryptį - būti universitetu, skirtu kuriantiems 
rytojui.

Vilnius Tech
Kiekvienais metais vis sunkiau paneigti, kad 

technologijos tampa esminiu rytojaus pasaulio 
kūrybos įrankiu, kuris gali peržengti bet kokias 

ribas ar sienas. Būtent tai norime pabrėžti 
prisistatydami pavadinimu VILNIUS TECH.
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TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS
Tarptautiniame universitetų reitinge „QS World University  
Rankings by Subject 2020“, vertinančiame aukštąsias mokyklas pagal 
skirtingas mokslo ir studijų kryptis, Vilnius Tech reitinguotas net 7 kryptyse: 

•   statybos inžinerijos ir statinių konstrukcijų kryptyje užima 51–100 vietą,

•   architektūros bei urbanistikos kryptyje – 101–150 vietą, 

•   verslo ir vadybos studijų kryptyje – 101–150 vietą, 

•   ekonomikos ir ekonometrijos kryptyje – 201–250 vietą,

•   mechanikos, aeronautikos ir gamybos inžinerijos kryptyje – 301–350 vietą,

•   elektronikos ir elektros inžinerijos kryptyje – 351–400 vietą, 

•   informatikos ir informacinių sistemų kryptyje – 451–500 vietą.

10 
Fakultetų

13 
Mokslo institutų

3 
Mokslo centrai

22 
Tyrimų laboratorijos

9400
Studentų

> 83 700
Absolventų

954
Akademinio personalo darbuotojų

Daugiau nei 100 studijų programų bakalauro, 
magistrantūros ir doktorantūros studijų 

pakopose

Daugiau nei 500 verslo, mokslo ir visuomeninių 
partnerių visoje Lietuvoje

Daugiau nei 450 universitetų 
partnerių visame pasaulyje
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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.

Vilnius Tech logotipas – tai dviejų žodžių kombinacija 
Vilnius+technologijos. Šis trumpinys aiškiai apibrėžia universiteto 
lokaciją ir technologijų sritį, kuri šiomis dienomis paliečia ne tik        

inžinerinius, bet taip pat ir kitus mokslus 
(fintech, createch, legaltech, etc). 

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



P06 FIRMINĖ ATRIBUTIKA

Didžiuojiesi savo universitetu ir nori parodyti, kokiai 
akademinei bendruomenei priklausai?

Pasipuošk marškinėliais arba džemperiu su 
Vilnius Tech logotipu arba Vilko Gedo ženklu 

ir įstok į Vilnius Tech vilkų gaują! 

Šias ir kitas firminės atributikos prekes gali 
apžiūrėti ir įsigyti knygyne-kavinėje „Coffee Hill“, 

esančiame universiteto I auditoriniame korpuse (SRA-I)
Saulėtekio al. 11. 

Jau netrukus universiteto atributikos galėsi įsigyti ir 
el. parduotuvėje!
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Užsiregistravęs mano.vgtu.lt, galėsi naudotis savo vardiniu el. 
paštu, jungtis prie vidinio universiteto interneto tinklo, belaidžio 
interneto, rasti Vilnius Tech bibliotekos, leidyklos ar kitų 
padalinių elektroninių paslaugų sąrašą. Svetainėje rasi 
informaciją apie savo studijų programą, dėstytojų kontaktus 
ir dar daug studijoms naudingos informacijos. Prisijungęs prie 
sistemos, sužinosi paskaitų ir egzaminų tvarkaraštį, o 
prasidėjus sesijai – egzaminų įvertinimus. 

Taip pat čia galėsi pateikti prašymus, užsakyti pažymas, rasi 
visus dekano ir rektoriaus įsakymus, mokesčio už mokslą kvitą, 
apklausas apie studijų kokybę ir kitus Tau svarbius dalykus. 

TIKRINK SAVO UNIVERSITETINĮ 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. Vilnius Tech slaptažodį. 

Į savo Vilnius Tech 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 universiteto rūmuose veikia belaidis ryšys, o prie jo 
prisijungti visai paprasta! Tavo naudotojo vardas yra studento 
pažymėjimo numeris@vgtu.lt, o slaptažodis – Tavo e. Vilnius 
Tech slaptažodis. 

Vilnius Tech dalyvauja Europos akademinių institucijų vieningo 
prisijungimo prie belaidžių tinklų projekte EDUROAM, todėl tuo 
pačiu naudotojo vardu ir slaptažodžiu galėsi prisijungti prie 
Wi-Fi ir kituose Lietuvos bei Europos universitetuose. 
Daugiau apie šią paslaugą rasi interneto puslapyje itsc.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 Vilnius Tech IT paslaugų: prisijungimo vardas – 
studento pažymėjimo numeris, slaptažodis – Tavo e. Vilnius Tech 
slaptažodis. 

Dauguma el. paslaugų prieinama tik iš Vilnius Tech tinklo, todėl 
Tau teikiama saugi VPN prieiga ir iš neuniversitetinio tinklo 
(namų, biuro ar pan.). Jos atskirai aktyvuoti nereikia. 
Detalesnė informacija vpn.vgtu.lt. 

Nori studijų metu į asmeninį kompiuterį įsidiegti Matlab, 
Solidworks, Autodesk, Bentley, Magicdraw ir kitas programas? 
Daugiau informacijos rasi mano.vgtu.lt puslapyje skiltyje 
Programinė įranga.

Jei prireiks papildomos programinės įrangos ar norėsi ją pasiekti 
iš namų, gali naudotis studsoft.vgtu.lt. Prisijunk prie 
studsoft.vgtu.lt puslapio tais pačiais prisijungimo 
duomenimis. Detalesnės informacijos ieškok šio 
tinklalapio prisijungimo instrukcijose.

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, laboratorijas ar 
kitas universiteto patalpas? Ieškok prie patalpos durų kortelių 
skaitytuvo, priglausk pažymėjimą ir įeik į vidų. 

SPAUSDINK / KOPIJUOK / SKENUOK REIKIAMUS DOKUMENTUS

Neturi spausdintuvo, nežinai, kur pasidaryti kopiją ar 
nusiskenuoti darbą? Nesijaudink, universitete veikia spausdinimo 
paslauga. Prisijungęs su e. Vilnius Tech slaptažodžiu svetainėje 
print.vgtu.lt ir papildęs savo asmeninę paslaugos sąskaitą 
(per PayPal mokėjimų sistemą) gali įkelti pageidaujamą 
atspausdinti failą PDF, WORD, EXCEL formatais. 

Tą patį gali padaryti nusiųsdamas minėtus failus el. paštu 
print@vgtu.lt ar naudodamasis „Google cloud print“ programa 
ir paros bėgyje pasiimti atspaudus iš pasirinkto įrenginio. Jame 
gali kopijuoti, skenuoti at tiesiogiai spausdinti PDF dokumentą iš 
USB atmintinės. 

Prisijungti prie įrenginių gali su studento pažymėjimu, 
print.vgtu.lt svetainėje susikurtu ID e bei e.Vilnius Tech 
slaptažodžiu. Įrenginius rasi Bibliotekoje, Architektūros, 
Elektronikos, Mechanikos, Transporto, Verslo vadybos 
fakultetuose, centrinių rūmų (SRC) skaitykloje ir II aukšto 
hole bei ITSC patalpų koridoriuje (SRL-I korpuso 3 aukšte). 

Daugiau informacijos apie spausdinimo paslaugą rasi interneto 
puslapyje vgtu.lt/sJZihU.

STUDENTŲ PATOGUMUI – MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ „MANO VGTU“

Siekdami prisitaikyti prie technologinių pokyčių, Vilnius Tech IT 
atstovai sukūrė mobiliąją programėlę „Mano VGTU“, pritaikytą 
„Android“ ir „iOS“ operacinėms sistemoms.

Naudodamiesi programėle, studentai gali greičiau ir patogiau 
surasti paskaitų tvarkaraščius bei gauti priminimus apie 
vyksiančias paskaitas. Studentų patogumui veikia auditorijos 
paieškos funkcija, leidžianti nustatyti savo buvimo bei 
auditorijos, kurioje vyks paskaita, vietą. 

Naudojantis programėle, nėra būtina prisijungti prie interneto. 
Taip pat galima naudoti pranešimų funkciją (angl. notifications), 
kuri automatiškai siunčia priminimą į mobilųjį įrenginį, likus 
nustatytam laiko tarpui iki paskaitos.

P08 IT PASLAUGOS
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110 
STUDIJŲ PROGRAMŲ

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL STUDIJŲ PAKOPAS

Bakalauro studijos – 74,7%

Magistrantūros studijos – 18,7%

Vientisosios studijos – 4,5%

Doktorantūros studijos – 2,1%

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖS

•   inžinerijos mokslai
•   informatikos mokslai
•   matematikos mokslai
•   technologijų mokslai
•   socialiniai mokslai
•   verslo ir viešoji vadyba
•   menai   

STUDIJŲ PAKOPOS

•   bakalauro
•   magistrantūros
•   vientisosios
•   doktorantūros

Daugiau kaip pusė studijų programų – tarpkryptinės

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

Antano 
Gustaičio 
aviacijos 
institutas

Aplinkos 
inžinerijos Architektūros Elektronikos

 

Fundamentinių 
mokslų 

6,1 % 7,2 % 4,6 % 8,5 % 23 %

Kūrybinių 
industrijų 

Mechanikos Statybos Transporto 
inžinerijos 

Verslo  
vadybos

9,8 % 9 % 10,7 % 9,4 % 11,7 %

STUDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FAKULTETUS

9378 
STUDENTŲ
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LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (LSP) IR INTERNATIONAL STUDENT
IDENTITY CARD (ISIC)

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

International Student Identity Card (ISIC) gali gauti užsiregistravęs isic.lt. 
Pagamintą ISIC galėsi atsiimti Zigzag Travel padaliniuose arba atsisiųsti 
registruotu paštu.

Šie studento statusą įrodantys dokumentai leidžia naudotis Vilnius Tech 
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. Vilnius Tech galimybėmis – informacijos ir paslaugų šaltiniais internete.

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. Taip pat 
studentų patogumui buvo sukurta mano.vgtu.lt programėlė, 
kurią parsisiuntęs į savo mobilųjį telefoną gali pasitikrinti 
savo paskaitų ir egzaminų tvarkaraščius. 

LANKOMUMAS

Paskaitų lankymas pirmakursiams yra labai rekomenduotinas. 
Kaip kitaip atsiskaitysi per praktinius užsiėmimus ir gausi tarpinius 
įvertinimus? 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 universitete 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.

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.

Studentai akademinių atostogų dėl vaiko priežiūros išleidžia-
mi įstatymų numatytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip trejiems 
metams. Akademinės atostogos dėl asmeninių priežasčių 
suteikiamos kartą per studijų laikotarpį ne ilgiau nei 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 vienų 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.
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SESIJOS TVARKA

Sesija – tai studijuotų dalykų galutinių atsiskaitymų laikotarpis, kurio metu 
vertinami įgyti pasiekimai. Egzaminai „E1“ laikomi iki sesijos pradžios, o „E“ – 
sesijos metu. Sesijos metu taip pat reikia atsiskaityti ir įskaitas „Į“, kursinius 
projektus „KP“, kompleksinius projektus „KS“. Tu būsi vertinamas tik tada, jei per 
semestrą atsiskaitysi už visus numatytus tarpinius atsiskaitymus ir dėstytojų 
paskirtas užduotis. Šie atsiskaitymai sudarys galutinį įvertinimą. 

Teigiamam galutiniam įvertinimui, o taip pat ir visiems tarpiniams atsiskaitymams 
reikės gauti mažiausiai 5 balus. 

APELIACIJOS

Jei matai ar manai, kad dėstytojas neteisus Tavo atžvilgiu, teik apeliaciją. 
Apeliacijos gali būti teikiamos dėl:

•   galutinio pasiekimų įvertinimo (nesvarbu, ar įvertinimas teigiamas, 
ar neigiamas); 
•   pasiekimų vertinimo tvarkos pažeidimų; 
•   galutinio pasiekimų įvertinimo ir pasiekimų 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 pasiekimų vertinimo tvarkos pažeidimų. 

Apeliacijų teikimo tvarka pateikiama vgtu.lt/apeliacijutvarka.

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. 

•   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.

•   Perlaikyti atsiskaitymų sesijos metu neleidžiama. Jei dėl 
pateisinamų priežasčių negali atsiskaityti per sesiją, dekanas 
nustato naują atsiskaitymo terminą.
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NUSIRAŠINĖJIMAS

Pasirašydamas studijų sutartį, pasirašei ir studento sąžiningumo deklaraciją 
ir taip įsipareigojai jos laikytis. Universitete 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.

Vilnius Tech studentai taip pat įsipareigoja tausoti ir atsakingai pagal paskirtį 
naudoti aukštosios mokyklos mokslinę bei studijoms skirtą kompiuterinę įrangą, 
bibliotekoje esančius leidinius. 

Jei pagaunamas egzamino metu nusirašinėjantis studentas, jis privalo kartoti 
kursą ir mokėti visą studijų kainą. Sunkiausia numatyta nuobauda – pašalinamas 
iš universiteto. 

PAKARTOTINIAI ATSISKAITYMAI 

Neišlaikei egzamino arba dėl tam tikrų priežasčių negalėjai 
atsiskaityti? Atsiskaityti galėsi 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 universiteto studijų grafiką (po dvi datas 
egzamino perlaikymui bakalauro, magistro ir vientisųjų studijų 
studentams) ir paskelbia Vilnius Tech IS. Į perlaikymus gali 
užsiregistruoti prisijungęs prie mano.vgtu.lt. 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: 
vgtu.lt/studentams/studiju-kalendorius/26685). 
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.

Visus svarbius, studijas reglamentuojančius dokumentus, rasi 
internete adresu: vgtu.lt/dokumentaistudentams.

STUDIJŲ FINANSAVIMAS

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

Dalyvauk susitikimuose su dekanu ir prodekanais, nes jų metu išgirsi apie 
planuojamus įgyvendinti pokyčius po apklausų ir kitą aktualią informaciją. 
Stebėk apklausų rezultatus mano.vgtu.lt sistemoje skiltyje „Apklausos“ – ten 
gali matyti savo programos ir bendrus Universiteto rezultatus bei savo dekano 
komentarą apie tai, kas buvo atlikta fakultete, atsižvelgus į apklausų rezultatus. 
Sužinok, kokią įtaką padarė Tavo balsas!

STUDENTŲ ROTACIJA

Rotacija – tai studijų finansavimo pobūdžio pasikeitimas. Vilnius 
Tech vyksta ne anksčiau kaip 2017 metais įstojusių pirmosios 
pakopos ir vientisųjų studijų, išskyrus baigiamųjų kursų, studentų 
rotacija. Studentai išsaugo valstybės finansuojamas vietas ir 
nedalyvauja konkurse valstybės finansuojamai vietai užimti, kai 
vertinamuoju laikotarpiu jų studijų įvertinimų svertinis vidurkis yra 
puikaus ir tipinio lygmens, t. y. jie atitinka gero mokymosi kriterijų. 

Valstybės finansuojamą vietą užimantis studentas po kiekvieno 
vertinamojo laikotarpio netenka valstybės finansuojamos vietos, jei 
jo vienų metų vertinamojo laikotarpio įvertinimų vidurkis neatitinka 
gero mokymosi kriterijų. Jei studentas vertinamuoju laikotarpiu 
neturi akademinių skolų, gali dalyvauti konkurse valstybės 
finansuojamai vietai užimti.

STUDIJŲ FINANSAVIMAS

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

UNIVERSITETO STIPENDIJOS

•   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.
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KIEKVIENAS STUDENTAS GALI PRETENDUOTI Į FINANSINĘ PARAMĄ, KURIĄ 
ADMINISTRUOJA VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS:

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

•   Socialinės stipendijos – socialines stipendijas gali gauti universiteto 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 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 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 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 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 vsf.lrv.lt.

•   Parama neįgaliesiems – universiteto studentais, turinčiais negalią, rūpinasi ir 
dėl paramos konsultuoja atsakingi universiteto darbuotojai.
Jų kontaktus ir daugiau informacijos apie paramos skyrimo 
nuostatus rasi vgtu.lt/studentamssunegalia. 

VARDINĖS STIPENDIJOS:

•   Lietuvos Prezidentų vardinės stipendijos – Lietuvos 
Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, 
Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinės 
stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, 
mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių aukštųjų mokyklų 
pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams. 
Daugiau informacijos rasi e-seimas.lrs.lt arba 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 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 geriausių 
akademinių rezultatų, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje 
veikloje, gerbiantiems Lietuvos istorinį paveldą. 
Daugiau informacijos rasi lpk.lt.

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

•   Bendradarbiaujame su 464 aukštosiomis mokyklomis (AM) 66 pasaulio 
šalyse, iš jų 338 – AM Europos Sąjungoje, 126 – už ES ribų. 

•   60 iš 500 partnerių priklauso pasaulinio universitetų reitingo (angl. QS World 
University Rankings 2019) TOP 500.

•   30% visų studijų programų (bakalauro ir magistro) universitete vykdoma 
anglų kalba.

•   11 jungtinių ar dvigubo laipsnio studijų programų su užsienio universitetais

•   Daugiau kaip 40 tarptautinių mokslinių tyrimų ir studijų projektų

UŽSIENIO STUDENTAI

•   Daugiau kaip 11% visų universiteto studentų – užsienio studentai (mainų ir 
laipsnio siekiantys) iš daugiau nei 80 šalių.

•   Kas septintas Vilnius Tech studentas išvyksta studijuoti ar atlikti praktiką 
užsienyje. 

•   Vilnius Tech pirmauja Lietuvoje pagal laipsnio siekiančių užsienio studentų 
skaičių.

•   Daugiausiai laipsnio siekiančių studentų atvyksta iš Indijos, Turkijos, 
Baltarusijos ir Ukrainos.

•   Daugiausiai mainų studentų atvyksta iš Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos,
Turkijos ir Italijos.

 

 

  

MAINŲ PROGRAMOS STUDENTAI LAIPSNIO SIEKIANTYS VILNIUS TECH STUDENTAI

PAGAL MAINŲ PROGRAMAS ATVYKĘ IR LAIPSNIO SIEKIANTYS 
VILNIUS TECH STUDENTAI 2015–2020 M.

2015-2016 M. 

2017-2018 M.

2016-2017 M.

2018-2019 M.

2019-2020 M. 

417 505

526 616

534 663

492 762

579 692
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Erasmus+ praktika – tai tavo galimybė išbandyti save, įgyti 
tarptautinės profesinės patirties, užmegzti karjerai naudingų ryšių. 
Erasmus+ praktiką gali atlikti tiek ES įmonėse, tiek ne ES. 
Praktikos ne ES atveju reikia teikti paraišką ir dalyvauti atrankoje. 

Erasmus+ praktika gali būti atliekama ir kaip Vilnius Tech privalomoji 
praktika, ir savanoriška, ar jau absolvento praktika per metus po 
studijų baigimo.

Teikti paraišką  praktikai užsienyje gali bet kada, bet ne vėliau kaip 
mėnesis iki išvykimo. Erasmus+ stipendija praktikai yra 600–700 
EUR per mėn. priklausomai nuo šalies, minimali praktikos trukmė 
2 mėn. Įmonę praktikai gali susirasti pats/pati ar pasinaudoti 
Vilnius Tech partnerių tinklu. 

Erasmus+ programoje gali dalyvauti 12 mėn. vienos studijų 
pakopos metu.

Vilnius Tech vienas tarptautiškiausių Lietuvos universitetų, turintis partnerių 
66 pasaulio šalyse visuose pasaulio žemynuose. Per visą studijų laikotarpį kas 
septintas universiteto studentas išvyksta studijuoti  ar atlikti praktiką užsienyje.

Ir tu gali išvykti studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ mainų programą 
Europos Sąjungos partnerinėse institucijose ir ne ES šalyse partnerėse  arba 
gali studijuoti pagal dvišales sutartis, dalyvauti BAFF (Baltic American Freedom 
Foundation) praktikų programose arba DAAD Vokietijos studijų ar praktikų 
programoje, dalyvauti „Vilnius Tech-CalPoly“ ir kitose vasaros mokyklose, 
universiteto tarptautinėse savaitėse, taip pat tapti užsienio studentų mentoriumi 
ir prisidėti prie universiteto „Erasmus“ studentų tinklo (ESN) komandos.

Erasmus+ studijos – tai galimybė studijuoti viename iš Vilnius Tech partnerių 
universitetų: stipendija ES nuo 420 iki 520 Eur/mėn. priklausomai nuo šalies, 
stipendija studijuojant ne ES – 700 Eur/mėn. Erasmus+ partnerių universitetų 
sąrašą rasi universiteto interneto svetainėje. Minimali Erasmus+ studijų trukmė 
3 mėn. 

Studijos pagal dvišales sutartis suteikia tau galimybę studijuoti geriausiuose 
ne ES šalių universitetuose, kuriems Vilnius Tech teikia pirmenybę. Universitetas 
skiria 200–400 Eur/mėn. stipendiją (ne ilgiau kaip 5 mėnesiams). Partnerių 
universitetų sąrašą rasi universiteto interneto svetainėje.

Paraišką studijoms Erasmus+ programoje ir pagal dvišales sutartis gali tekti 
2 kartus per akademinius metus: 

•   Vasario mėn. teikiamos paraiškos ateinančių akademinių metų rudens ir/ar 
pavasario semestrui. Kovo mėn. vyksta pagrindinė atranka. Būdamas/-a 
Erasmus+ studijose gali rašyti ir baigiamąjį darbą;

•   Rugsėjo mėn. teikiamos paraiškos esamų akademinių metų pavasario 
semestrui. Spalį vyksta papildoma atranka. 

ESN

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Erasmus studentų 
tinklas – nevyriausybinė organizacija, didžiausios Europoje 
tarptautinės studentų asociacijos ESN (angl. Erasmus Student 
Network) dalis, savarankiškai ir savanoriškai veikianti Vilnius Tech. 
ESN – tai daugybė naujų draugų, galimybė susipažinti su 
skirtingomis kultūromis, bendradarbiavimas su kitomis 
organizacijomis.

Visą informaciją apie studentų mainus rasi Vilnius Tech interneto 
svetainėje vgtu.lt/erasmus+ Taip pat gali sekti Užsienio ryšių 
direkcijos (URD) skelbiamą informaciją socialiniame tinkle 
„Facebook“ – Vilnius Tech Erasmus+. Čia rasite aktualias 
naujienas, kvietimus ir tarptautinėmis galimybėmis 
pasinaudojusių studentų istorijas!
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SVARBU! PAPILDOMA PARAMA STUDENTAMS IŠ SOCIALIAI REMTINŲ GRUPIŲ
 
Tik studijų mobilumo atveju, Vilnius Tech studentai iš socialiai remtinų 
grupių, gali gauti papildomą 200 Eur/mėn. priemoką prie mobilumui 
skirtos stipendijos pragyvenimo išlaidoms padengti, jei:

•   yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę 
gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos 
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

•   turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį 
darbingumo lygį arba sunkų arvidutinį neįgalumo lygį;

•   yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų 
nustatyta tvarka buvo nustatyta globa, rūpybaarba jų tėvai 
(turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

•   valstybinis studijų fondas skyrė socialinę stipendiją.

Studentai, prieš pasirašant finansinę sutartį, turi pateikti įrodantį 
dokumentą apie gaunamą socialinę pašalpą arba našlaičio pensiją.
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Inovatyvių ir kūrybiškų idėjų turintys Vilnius Tech 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 įvairių sričių 
profesionalais ir verslo lyderiais.

Dažnai keli mėnesiai praktikos ar pokalbis renginių metu virsta darbo 
pasiūlymu ir sėkmingos karjeros pradžia. Beveik 90 proc. absolventų itin 
greitai įsidarbina ir įsitvirtina, kaupia patirtį įvairiose verslo organizacijose.

Universiteto Karjeros ir psichologinio konsultavimo grupė siekia padėti 
nepaklysti darbo rinkoje:

•   skelbia laisvas praktikos ir darbo vietas;

•   vykdo projektus, padėsiančius Tau geriau integruotis į darbo rinką;

•   organizuoja susitikimus su įmonių atstovais: renginių ciklą „Karjeros 
dienos“, verslo atstovų paskaitas, ekskursijas į įmones ir kt.

Universitete turi galimybę gauti karjeros planavimo konsultaciją. Karjeros 
planavimas turėtų prasidėti kuo anksčiau – renkantis studijų kryptį ar 
pirmąją praktikos vietą. Konsultacija reikalingos ne tik norint susirasti 
darbą, bet ir ieškant atsakymų į klausimus, kuo norėtum užsiimti, kaip 
save realizuoti, kurioje srityje geriausios darbo ar 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 konsultanto 
pagalba parengsi konkurencingą CV ir motyvacinį laišką, pasiruoši 
darbo ar praktikos pokalbiui.

Kilo klausimų? Norėtum registruotis į susitikimą? 
Rašyk el. p. karjera@vgtu.lt.

DABAR PATS LAIKAS ATVERTI KARJEROS GALIMYBES!

Daugiau informacijos ieškok karjera.vgtu.lt ir mano.vgtu.lt.
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PASLAUGOS BEI INFORMACINIAI IŠTEKLIAI SĖKMINGOMS STUDIJOMS

Efektyvaus mokymosi ir aukštų akademinių rezultatų siekiui čia rasi elektroninių 
ir spausdintų leidinių kolekcijas įvairiomis kalbomis, studijoms bei laisvalaikiui 
pritaikytas erdves, kompiuterizuotas darbo vietas, profesionalius informacijos 
specialistus bei informacines paslaugas. 

Ateik į Centrinę biblioteką, pateik asmens dokumentą ir užsiregistruok.  
Tavo LSP - raktas į Biblioteką. Visos paslaugos skirtos tik Tau!

MUS SURASI:

Centrinėje bibliotekoje, Saulėtekio al. 14
https://www.vgtu.lt/biblioteka

TEMINĖSE SKAITYKLOSE FAKULTETUOSE:

Architektūros ir kūrybinių mokslų, Pylimo g. 26/1, AR-I 1.15 
Elektronikos mokslų, Naugarduko g. 41, ER-I 409-410
Mechanikos ir transporto inžinerijos mokslų, Basanavičiaus g. 28, 
MR-I 108
Technologijos ir vadybos mokslų, Saulėtekio al. 11, SRC, C03

TU GALI:

•   Lankytis bibliotekoje visą parą.

•   Rezervuotis darbo kambarius individualiam ar grupiniam darbui 
bus.vgtu.lt/bus/lt/Biblioteka/Rezervacija.

•   Naudotis belaidžiu ryšiu, bibliotekos kompiuteriais ir programine įranga 
studijoms Vilnius Tech debesyje studsoft.vgtu.lt.

•   Spausdinti, kopijuoti ir skenuoti savitarnos įrenginiu print.vgtu.lt.

•   Skolintis spausdintus leidinius ar užsisakyti leidinio dalies kopiją į 
namus vb.vgtu.lt.

•   Skaityti elektroninius leidinius iš namų, naudojantis nuotolinės prieigos 
paslauga per VPN vpn.vgtu.lt. 

•   Surasti dėstytojų rekomenduojamą literatūrą studijų dalykui elektroninių 
paslaugų platformoje Biblioteka-Universitetas-Studentas (BUS) 
bus.vgtu.lt/bus/lt/Studentas.

•   Tobulėti informacinio raštingumo srityje naudojantis bibliotekos parengta 
informacine medžiaga Moodle sistemoje moodle.vgtu.lt arba dalyvaujant 
bibliotekos organizuojamuose  internetiniuose mokymuose ir seminaruose.

•   Lankytis Meno „Galerijoje A“ bei organizuoti savo kūrybos parodas. 

Kilus klausimams, skambink telefonu (8 5) 274 4900 arba rašyk 
el. p. biblioteka@vgtu.lt. 

VGTUBIBLIOTEKA

VGTULIBRARY

VGTU_BIBLIOTEKA

VGTU_LIBRARY
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Vilnius Tech bendruomenė nuolat stengiasi atnaujinti savo žinias 
apie studentų su negalia poreikius. Edukacinių kompetencijų grupė 
universiteto dėstytojams organizuoja mokymus apie studentų su 
negalia studijų ypatumus, Moodle platformoje pateikia pagalbinę 
medžiagą, kurią dėstytojai gali pritaikyti studijų procese.

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.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 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. pažangiems studentams su negalia kas mėnesį yra skiriama 
tikslinė išmoka, šią finansinę pagalbą jie gali panaudoti studijų prieinamumui 
didinti, pavyzdžiui, pasisamdyti vertėjus ar konsultantus, pasinaudoti pavežimo 
iki universiteto paslaugomis, nusipirkti reikalingą studijoms įrangą ir t. t.

Pats universitetas yra vis labiau pritaikomas studentams, turintiems negalią. 
Šiuo metu universiteto bibliotekoje yra įrengtos  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. Naujausias Vilnius Tech įsigytas renginys – taktilinis spausdintuvas, 
kurį taip pat rasite universiteto bibliotekoje. 

STUDENTŲ SU NEGALIA KONSULTAVIMAS FINANSINĖS PARAMOS 
KLAUSIMAIS
 
Dėl finansinės paramos reikia 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 
(tel. (8 5) 274 4944, el. p. jolita.valentinaviciene@vgtu.lt) arba 
Deimantę Gražiną Nenartavičienę (tel. (8 5) 274 4944, 
deimante.nenartaviciene@vgtu.lt).

STUDENTŲ SU NEGALIA KONSULTAVIMAS PSICHOLOGINIAIS 
KLAUSIMAIS 

Gintė Gudzevičiūtė
psichologė, Studentų reikalų grupė
Telefonas 8 688 64 266
El. paštas ginte.gudzeviciute@vgtu.lt

STUDENTŲ SU NEGALIA IR DĖSTYTOJŲ KONSULTAVIMAS DIDAKTINIAIS 
KLAUSIMAIS

Dr. Vida Navickienė
vyriausioji specialistė, Edukacinių kompetencijų grupė
Telefonas 8 688 64 39
El. paštas vida.navickiene@vgtu.lt
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STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

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

Čia 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, atstovybė 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. 

SA laukiamas kiekvienas studentas – tiek ieškantis atsakymų į jam 
rūpimus klausimus, tiek turintis idėjų ir noro jas įgyvendinti. 
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SVARBIAUSI STUDENTŲ ATSTOVYBĖS KONTAKTAI:

•   Studentų atstovybės tinklalapis
Jame rasi visą informaciją apie atstovybę ir jos veiklą bei atsakymus į 
dažniausiai kylančius klausimus. Taip pat jame galėsite rasti studentų 
atstovybės narių kontaktus. 
vgtusa.lt

•   Studentų atstovybės „Facebook“ puslapis
Puslapyje skelbiamos studentams aktualiausios naujienos, darbo skelbimai, 
taip pat čia studentai gali užduoti bet kuriuos jiems kilusius klausimus ar 
prašyti pagalbos. 
facebook.com/VGTUSA

•   Prezidentas / pirmininkas
Atsakingas už sklandžią ir efektyvią organizacijos veiklą, jos strategijos 
įgyvendinimą.
president@vgtusa.lt

•   Viceprezidentas / vicepirmininkas
Konsultuoja dėl seniūnų ir kuratorių veiksnumo, jų keitimo ir pan.
vice@vgtusa.lt

•   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. 
akadem@vgtusa.lt

•   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.
soc@vgtusa.lt

•   Žmogiškųjų išteklių vadovas / koordinatorius
Gali kreiptis, jei nori tapti Vilnius Tech SA nariu.
hr@vgtusa.lt

•   Administratorius
Gali kreiptis dėl:
- šeimyninių bendrabučių;
- dviračių saugyklų;
- LSP;
- kitų svarbių klausimų.
vgtusa@vgtusa.lt
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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, 
verslo ugdymo ir kitais verslo kūrimo klausimais. 

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. 

ŽTPC teikia studentams konsultacijas intelektinės nuosavybės (IN) 
apsaugos (išradimų patentai, prekių ženklai, dizaino apsauga, praktinė 
patirtis, autorių teisės) ir komerciniais klausimais. Universitetas siekia,
kad IN visuomet būtų teisiškai apsaugoma ir sudaromos palankios 
sąlygos studentų sukurtų naujų produktų atsiradimui ir 
konkurencingumui rinkoje.



„LINKMENŲ FABRIKAS“ P25

KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ CENTRAS VILNIUS TECH „LINKMENŲ FABRIKAS“ YRA

•   BENDRUOMENĖ, kurioje studentai, tyrėjai, verslininkai, inžinieriai ir 
kūrybininkai atranda vieni kitus ir buriasi išskirtiniams projektams;

•   moderni ERDVĖ, kurioje rasi viską, nuo įrankių iki žinių, ko reikia Tavo 
idėjai įgyvendinti:  garso, vaizdo ir fotostudijas, virtualios realybės 
laboratoriją, reklamos cechą, elektronikos, 3D spaudos, medžio ir 
metalo apdirbimo dirbtuves;

•   VIETA tobulėti ir kurti, kurioje žaisminga aplinka, muzika ir juokas 
jungia visus mąstančius netradiciškai.

BENDRAUKIME 

LINKMENŲFABRIKAS

LINKMENŲ FABRIKAS

LINKMENŲ_FABRIKAS

Daugiau informacijos linkmenufabrikas.vgtu.lt.
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SPORTO IR MENO KLUBAI BEI KOLEKTYVAI

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

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS „VINGIS“

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

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 
perkusiniaisn instrumentais. Laukiami ir neturintys muzikinio 
išsilavinimo, bet mokantys skaityti natas.

SPORTAS

Vilnius Tech siūlo naują kūno kultūros koncepcija, kuri leidžia prisitaikyti prie 
šiandienių studentų poreikių ir užtikrinti galimybę sportuoti kiekvienam 
norinčiajam. Kaip viskas vyksta? Nuo antrojo kurso studentai gali rinktis kūno 
kultūros laisvai pasirenkamus dalykus (du modulius), o pirmo kurso studentai 
gali prisijungti prie suformuotų grupių be kreditų. Galėsi pasirinkti iš daugiau 
nei 14 skirtingų sporto programų: krepšinio, tinklinio, stalo teniso, dziudo ar 
savigynos imtynių, šiaurietiško ėjimo, savigynos be ginklo, kūno dizaino ir kt.. 
Pasiekęs puikių rezultatų ir dalyvaudamas atrankose gali patekti į Vilnius Tech 
rinktines ir atstovauti universitetui. Jei pasirinkta sporto šaka Tau nepatiks, 
nevaržomai galėsi pasirinkti kitą. Sek naujienas apie sporto užsiėmimų 
tvarkaraštį ir pasinaudok pirmakursio privilegija paskaitų metu sportuoti 
nemokamai!

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“.

VILNIUS TECH KLUBAI

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 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 informacijos 
apie klubą ieškok „Architektūros studentų klubas (ASK)“ 
socialiniame tinklalapyje „Facebook“.
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Vilniaus Tech turi 5 bendrabučius Vilniaus mieste(Saulėtekio al.). 

Saulėtekio al. 16, 18, 19 ir 25 esančius Vilnius Tech bendrabučius Nr. 1, 3, 4, 
5 administruoja UAB „Economus“. Informaciją apie apgyvendinimo 
bendrabučiuose tvarką ir apie šio administratoriaus prižiūrimus 
bendrabučius rasite tinklalapyje vgtu.economus.lt. Kontaktinis asmuo – 
UAB „Economus“ projektų vadovas Erlandas Oksaitis (tel. 8 655 59 794). 
Bendrabučių administravimo klausimais taip pat galite kreiptis 
tel. 8 650 87 830 arba 8 650 87 820, el. p. info@economus.lt.  

Bendrabutis Nr. 6 (Saulėtekio al. 39A-1) yra skirtas užsienio šalių 
studentams, dalyvaujantiems studentų mainų programoje „Erasmus“. 
Jį administruoja Vilnius Tech Pastatų eksploatavimo skyriaus darbuotojas 
Jonas Rutkauskas (tel. 8 692 20 625, el. p. jonas.rutkauskas@vgtu.lt). 
Laipsnio siekiantys užsienio šalių studentai apgyvendinami kituose 
Vilnius Tech bendrabučiuose.

Studentai, norintys gauti gyvenamąją vietą bendrabutyje, turi užpildyti 
elektroninį prašymą bendrabučio vietai gauti prisijungę prie mano.vgtu.lt.

Daugiau informacijos apie Vilnius Tech bendrabučius galite rasti 
tinklalapyje vgtu.lt. Taip pat galite kreiptis į Vilnius Tech Paslaugų skyriaus 
darbuotojus el. paštu bendrabuciai@vgtu.lt arba tel. (8 5) 274 5081.
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Vilnius Tech 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 vilniustransport.lt.

CENTRINIAI RŪMAI    SAULĖTEKIO AL. 11

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS   SAULĖTEKIO AL. 11

TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ CENTRAS   SAULĖTEKIO AL. 11

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS   SAULĖTEKIO AL. 11

FUNDAMENTINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS   SAULĖTEKIO AL. 11

STATYBOS FAKULTETAS    SAULĖTEKIO AL. 11

BIBLIOTEKA     SAULĖTEKIO AL. 14

SPORTO SALĖ    SAULĖTEKIO AL. 28

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS  PLYTINĖS G. 27

ELEKTRONIKOS FAKULTETAS   NAUGARDUKO G. 41

ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTAS  LINKMENŲ G. 28

„LINKMENŲ“ FABRIKAS    LINKMENŲ G. 28

MECHANIKOS FAKULTETAS   J. BASANAVIČIAUS G. 2

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS  J. BASANAVIČIAUS G. 2

ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS   TRAKŲ G. 1

KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ FAKULTETAS   TRAKŲ G. 1
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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. 

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. 

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

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

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

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

Docentas – aukštųjų mokyklų dėstytojų mokslinis vardas. 

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

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.

Seniūnas – akademinės grupės balsų dauguma išrinktas jos 
atstovas, renkantis bei tvirtinantis Vilnius Tech 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. 

Kolokviumas – tai mažasis egzaminas, vykstantis semestro 
viduryje, skirtas patikrinti Tavo žinias.

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

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

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

Mantija – platus, ilgas šventinis apsiaustas be rankovių, skraistė, 
naudojama iškilminguose akademiniuose renginiuose. Vilnius Tech 
bakalaurai puošiasi mėlynos spalvos kaklajuostėmis, o 
magistrai – pilkomis.

Toga – iškilmingas apdaras, laisvas klostytas apsiaustas, kurį dėvi 
aukštųjų mokyklų profesoriai, rektoriai.
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STUDIJOS

Kaip sužinoti savo paskaitų tvarkaraštį? 
Informacijos ieškok mano.vgtu.lt.

Norėčiau pasiimti akademines atostogas. 
Kreipkis į dekanatą savo fakultete.

Reikalinga pažyma apie studijas, išklausytus dalykus. 
Kreipkis į dekanatą savo fakultete.

Noriu pereiti į kitą programą.
Kreipkis į dekanatą savo fakultete.

Kaip dalyvauti studijų mainuose? Kada vyksta konkursai, kokios sąlygos?
Kreipkis į Vilnius Tech Užsienio ryšių direkciją (URD):
tel. (8 5) 274 4958,
el. p. urd@vgtu.lt.

Norėčiau sužinoti daugiau apie studijų finansavimo galimybes ir sąlygas. 
Kreipkis į dekanatą savo fakultete, o apie valstybės remiamas paskolas 
daugiau informacijos rasi vsf.lt.

EGZAMINAI

Kada prasideda ir kiek trunka sesija? 
Informacijos ieškok mano.vgtu.lt.

Koks mano egzamino, tarpinio atsiskaitymo vertinimas? 
Visų rezultatų ieškok mano.vgtu.lt.

Nesutinku su egzamino vertinimu, kur kreiptis dėl apeliacijos?  
Kreipkis į katedrą, kuriai priklauso dėstytojas.

INFRASTRUKTŪRA

Turiu sunkumų prisijungdamas prie belaidžio ryšio ir naudodamasis 
kitomis IT paslaugomis.
Su IT susijusius nesklandumus registruok svetainėje pagalba.vgtu.lt arba 
kreipkis tel. (8 5) 274 4918. Prisijungimų instrukcijų taip pat ieškok itsc.vgtu.lt.

Koks bibliotekos darbo laikas? Kaip pasiimti ir grąžinti knygas? 
Koks delspinigių dydis?
Visais klausimais kreipkis į biblioteką: 
Saulėtekio al. 14, 205 kab.,
tel. (8 5) 274 4900,
el. p. biblioteka@vgtu.lt,
biblioteka.vgtu.lt.

KARJERA IR VERSLUMAS

Noriu pasitarti dėl CV rašymo, darbo pokalbio bei ar universitetas 
padės man rasti praktikos vietą? 
Kreipkis į Vilnius Tech karjeros konsultantę
tel. (8 5) 274 4949,
el. p. karjera@vgtu.lt, 
vgtu.lt/karjeroskonsultacijos.

Turiu verslo idėją. 
Ar universitete veikia studentų verslumo skatinimo programa?  
Kreipkis į Žinių ir technologijų perdavimo centrą (ŽTPC). 
Daugiau informacijos čia: vgtu.lt/inovatyvausverslopradzia.

Noriu tapti vieno iš studentų klubo nariu. 
Daugiau informacijos apie klubus rasi smc.vgtu.lt.

Facebook socialiniame tinkle noriu sukurti paskyrą arba grupę, 
kurioje bus naudojamas Vilnius Tech logotipas ir vardas. 
Ar turėčiau tai suderinti su universitetu?  
Dėl Vilnius Tech vardo ir logotipo naudojimo kreipkis į Viešosios 
komunikacijos direkciją (VKD) tel. (8 5) 274 4938. 




