
Rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas 
tarptautinis universitetų reitingas 

„2015/16 QS World University
Rankings“.  

Tarp jų pateko ir 4 Lietuvos aukštosios 
mokyklos, tarp jų ir VGTU.

Šiemet geriausių pasaulio universitetų 
sąraše Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas pozicijų nepakeitė. Kaip ir 
praėjusiais metais, jis pakliuvo į 701+ 

kategoriją. 



Lietuvos aukštosios mokyklos ir jų siūlomos studijų programos
vertinamos tiek pasauliniu tiek Lietuvos lygmeniu. Štai pavasarį buvo
pristatyti Europos komisijos remiamo „U-Multirank“ reitingai, kur
buvo įvertintos pasaulio aukštųjų mokyklų studijų programos.

„U-Multirank“ reitingas analizavo aukštųjų mokyklų veiklą pagal 30
rodiklių, daugiausia aukščiausių įvertinimų skyrė Vilniaus Gedimino
technikos universitetui (VGTU) ir Kauno technologijos universitetui
(KTU) – jie gavo 10, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – 8, Mykolo
Romerio universitetas (MRU) – 7, Vilniaus universitetas (VU) – 6,
Klaipėdos universitetas (KU) – 5, Lietuvos sporto universitetas (LSU) –
4 balus.



Mokslo ir studijų stebėsenos analizės centrui (MOSTA) išanalizavus 2012–
2013 metais aukštąjį mokslą baigusių studentų darbo užmokestį paaiškėjo,
kad praėjus metams po studijų didžiausią atlyginimą gavo Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (VGTU) ir Vilniaus universiteto (VU) absolventai.



TRANSPORTO RŪMAI

Adresas: Plytinės g. 27, 207 kab.

Telefonas: (8 5) 274 5099

Vidinis telefonas: 9099

El. paštas: titv@vgtu.lt

LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS 
KATEDRA



Logistikos ir transporto vadybos 
katedra – viena iš seniausių 

katedrų, įkurta 1965 m. KPI Vilniaus 
filiale, tada ji buvo Gamybos 

ekonomikos katedra. 
Dabartinis pavadinimas katedrai 

suteiktas 2014 m. vasario 3 d.



Katedros rengiami specialistai yra gerai
vertinami darbdavių.

Būsimiems katedros absolventams suteikiamos
naujausios teorinės bei vertingos praktinės
žinios.



Birželio 25 d. Transporto inžinerijos fakulteto
(TIF) diplomų įteikimo metu apdovanoti įmonių
grupės „Girteka“ kartu su VGTU TIF Absolventų
ir bičiulių klubu rengto bakalauro baigiamųjų
darbų konkurso nugalėtojai. 300 eurų prizai
įteikti Transporto inžinerinės ekonomikos ir
vadybos studijų programos absolventei
Aurelijai Busilaitei.

A. Busilaitė taip pat yra Integracijos ir karjeros 
direkcijos organizuoto projekto „VGTU 
absolventai: 100 perspektyvų 2015“ laureatė.

Už aukščiausius bakalauro baigiamojo  darbo įvertinimus studentai skatinami piniginėmis premijomis.



Veiklos kryptys:

 transporto sistemos bei transporto politikos problemų
nagrinėjimas;

 logistinių procesų analizė ir tobulinimas;

 krovinių ir keleivių vežimų technologijų tyrinėjimas.

Paslaugos:
 užsakomųjų mokslinių-tiriamųjų darbų vykdymas;
 transporto įmonių valdymo struktūrų ir kitų teisės aktų

projektavimas ir rengimas;
 įstatymų, taisyklių ruošimas ir ekspertizė;
 logistinių procesų tobulinimas;
 krovinių ir keleivių vežimų technologijos tobulinimas.

Informacija apie Logistikos ir transporto 
vadybos katedrą



Katedros mokslinės veiklos kryptys

 Logistika;

 Krovinių ir keleivių vežimo technologijos;

 Transporto politika;

 Informacinės technologijos transporte;

 Įmonių organizavimas ir valdymas;

 Marketingas.



 2013 m. baigtas 5 metus vykdytas kvalifikacinis darbas „Svarbiausių LR transporto
infrastruktūros objektų integracija į ES transporto tinklus“ (darbo vadovas prof. habil. dr.
Ramūnas Palšaitis);

 paskelbta virš 170 mokslo publikacijų (tame tarpe 11 ISI WEB of Science);

 aktyviai dalyvauta tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose (RelStat, Transport
Means, Transbaltica);

 dalyvauta Interreg IIIB programos finansuojamame projekte LogOnBaltic (habil. dr. prof. R.
Palšaitis, dr. doc. D. Bazaras) 2007;

 2007–2013 m. dalyvauta Baltijos jūros regiono programos projete “Connecting Authorities
for Safer Heavy Goods traffic in the Baltic Sea Region - C.A.S.H.“. Vykdymo terminai –
2009–2012 m.

 2012–2014. Interreg III Project „BSR Transgovernance. Multi-level governance to better
align transport policies”. VGTU grupės vadovas – habil. dr. prof. R. Palšaitis.

Šiuo metu Logistikos ir transporto vadybos katedra 
aktyviai vykdo ne tik mokomąją, bet ir mokslinę 
veiklą:



Katedros socialiniai partneriai



Transporto ir telekomunikacijų institutas, Ryga, Latvija

Turku universiteto ekonomikos mokykla, Suomija

Hamburgo technikos universiteto Verslo logistikos ir vadybos mokykla, Vokietija

Erfurto taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija

Užsienio mokslo ir studijų institucijos:
Katedros socialiniai partneriai

Rygos technikos universitetas, Latvija

http://www.utu.fi/en/units/tse/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/units/tse/Pages/home.aspx
http://www.logu.tu-harburg.de/
http://www.logu.tu-harburg.de/


Kauno technologijos universitetas 

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Klaipėdos universitetas

Vilniaus universitetas 

Katedros socialiniai partneriai



Lietuvos valstybinės institucijos

Katedros socialiniai partneriai



Asociacijos

Lietuvos nacionalinė vežėjų kelių transportu asociacija LINAVA

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA

Lietuvos logistikos asociacija

Asociacija „ITS Lietuva“

Katedros socialiniai partneriai



Ūkio subjektai

UAB „DPD Lietuva“

UAB „Axis transport“ 

UAB „DHL Lietuva“ 

UAB „DG Schenker“ 

UAB „Vainėda“

UAB „Girteka logistics“

UAB „DSV transport“

UAB „DKV Euroservice Balticum“

Katedros socialiniai partneriai

UAB „Transekspedicija“



Katedros dėstytojai 
ir darbuotojai



Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas
doc. dr. Darius BAZARAS

Dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra Lietuvos atstovas ES mokslo tyrimų programos 
„Horizontas 2020“ transporto komitete.

Mokslinių interesų sritys:
 Logistika;
 Transporto politika;
 Reversinė logistika;
 Krovinių vežimo saugumo ir saugos problemos;
 Krovinių ir keleivių vežimo technologijos;
 Įmonių organizavimas ir valdymas;
 Suaugusių švietimas ir kvalifikacijos kėlimas.

Budėjimo laikas katedroje 204 kab.:
antradieniais: 16.00–18.00

ketvirtadieniais: 12.00–14.00



Logistikos ir transporto
vadybos katedros 
reikalų tvarkytoja 

(114 kab.)

Daina RINKEVIČIENĖ

 Katedros dokumentacijos tvarkymas
 Informavimas
 Studentų konsultavimas
 Studijų ir mokslo procesų organizavimo 

užtikrinimas

Darbo laikas katedroje 207 kab.:
pirmadienis–ketvirtadienis: 8.00–16.45

penktadienis: 8.00–15.30

Logistikos ir transporto
vadybos katedros 

vadybininkė (207 kab.)

Birutė RIMKIENĖ



Ramūnas Palšaitis profesorius, habilituotas daktaras

Mokslinių interesų sritis: 

 Logistika 

 Tiekimo grandinės valdymas  

 Transporto politika 

 Tarptautinių krovinių ir keleivių vežimų organizavimas 

 Transporto verslo investiciniai projektai

Dėstomi moduliai:

 Tarptautinio verslo ekspedicinis aptarnavimas (bak.) 

 Strateginis tiekimo grandines valdymas (mag.)

 Tarptautinio verslo transportinis aptarnavimas (mag.)

 Resursų ir operacijų valdymas logistikoje (mag.)
Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Logistikos ir tiekimo grandinių valdymas 

 Transporto technologinių procesų  ekonomika ir vadyba 

 Transporto ir logistikos infrastruktūros plėtra

 Transportinis- logistinis verslo aptarnavimas

Budėjimo laikas katedroje 213   kab.:
trečiadieniais : 1600–1800 val.     

ketvirtadieniais : 1200–1400 val.       

Nuotrauka



Nijolė Batarlienė   profesorė, daktarė

Mokslinių interesų sritys:

 Pavojingų krovinių vežimo technologijos

 Transporto vadyba

 Krovinių vežimo technologijų tobulinimas

 Naujausios informacinės technologijos bei informacinės sistemos

Dėstomi moduliai:

 Matematiniai metodai ir modeliai transporte

 Modeliavimas transporto sistemoje

 Informacinės sistemos logistikoje
Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Pavojingų krovinių vežimas

 Krovinių/keleivių vežimo technologijos

 Naujausios informacinės technologijos bei informacinės sistemos

 Transporto vadyba

Nuotrauka

Budėjimo laikas katedroje 210kab.:
antradienis : 1100–1300 val. 
trečiadienis : 1000–1200 val. 



Mokslinių interesų sritys:

 Intelektinės transporto sistemos (ITS) 

 Krovinių vežimai

 Transporto rūšių sąveika 

 Transporto vadyba 

 Logistika

Dėstomi moduliai: 
 Sandėlių ir atsargų valdymas 

Aldona Jarašūnienė profesorė, daktarė

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Pavojingų krovinių vežimas

 Krovinių/keleivių vežimo technologijos

 Naujausios informacinės technologijos bei informacinės sistemos

 Transporto vadyba



Jonas Lazauskas   docentas, daktaras

Mokslinių interesų sritys: 

 Transporto ekonomika 

 Finansai 

 Krovinių vežimas kelių  transportu

Dėstomi moduliai: 

 Transporto įmonių veiklos analizė  

 Transporto įmonių finansai – pirmos pakopos studijose

 Finansų analizė ir valdymas – antros pakopos studijoseBaigiamiesiems darbams aktualios temos:
 Krovinių vežimo plėtros galimybės
 Transporto infrastruktūros plėtros galimybės
 Transporto įmonės veiklos rezultatų gerinimo galimybės
 Transporto įmonės ekspedicinės veiklos gerinimo galimybės
 Transporto įmonių konkurencinės aplinkos vertinimo tyrimas
 Transporto įmonių restruktūrizavimo ypatumų tyrimas
 Kelių transporto įmonių kapitalo struktūros tyrimas
 Transporto įmonių veiklos vertinimo sistemos tyrimas

Budėjimo laikas katedroje 215   kab.:
trečiadieniais : 1200–1400 val.     

ketvirtadieniais : 0800–1000 val.       



Daiva Griškevičienė    docentė, daktarė

Mokslinių interesų sritys:

 Transporto įmonių ekonominės veiklos analizė ir plėtra

 Personalo vadybos analizė ir valdymo tobulinimas

 Keleivinio viešojo transporto palaikymas ir plėtra

 Krovinių ir keleivių vežimų strategija ir prognozavimas

 Infrastruktūros plėtros galimybės ir projektų įvertinimas

Dėstomi moduliai:
 Transporto ekonomika

 Specifinių krovinių vežimo technologija

 Žmogiškųjų išteklių valdymas

 Tiekimo grandinnės projektavimas-Kompleksinis projektavimas 
Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Transporto/logistikos įmonės veiklos įvertinimas 
ir plėtra

 Personalo pasitenkinimo darbu transporto įmonėje 
įvertinimas ir jo valdymo gerinimas

Nuotrauka

Budėjimo laikas katedroje 209   kab.:
pirmadieniais  (2 sav.): 1420–1620 val.

trečiadieniais : 0820–1020 val.     
ketvirtadieniais  (1 sav.): 1230–1430 val.      



Virgilija Vasilienė-Vasiliauskienė   docentė, daktarė

Mokslinių interesų sritis: 
 Kokybės vadyba 
 kokybės valdymo sistemos 
 darni plėtra 
 strateginis valdymas 
 paslaugų tobulinimas

Dėstomi moduliai: 
 Visuotinė kokybės vadyba transporte 
 Kokybės vadybos sistemos transporte 
 Kompleksinis projektas 

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:
 Paslaugų kokybės gerinimas
 kokybės vadybos sistemų taikymas
 žalioji logistika
 darni plėtra
 strateginis valdymas

Nuotrauka

Budėjimo laikas katedroje 107   kab.:
antradieniais : 1420–1620 val.     

ketvirtadieniais : 1430–1630 val.       



Vytautas Jaržemskis     docentas, daktaras

Mokslinių interesų sritys:

 Transporto politika

 Transporto vadyba

 Intermodaliniai procesai ir logistika

Dėstomi moduliai:
 ES transporto politikos pagrindai

 Transporto vadyba (organizavimas

Baigiamiesiems darbams aktualios temos susijusios su:

 Transporto vadyba

 Transporto įmonių veiklos organizavimu ir valdymu 

 Keleivių ir krovinių vežimu sausumos transportu 

 Intermodaliniais procesais ir logistika 

 Eismo sauga.

Budėjimo laikas katedroje 214   kab.:
antradieniais : 820–1020 val.     

ketvirtadieniais : 820–1020 val.       



Aidas Vasilis Vasiliauskas docentas, daktaras

Mokslinių interesų sritis:  

 transporto sistemos funkcionavimas

 transportavimo ir sandėliavimo procesai

 logistika ir tiekimo grandinės valdymas

Dėstomi moduliai:

 Transporto infrastruktūra

 Krovinių vežimo technologija

 Sandėlių logistika
Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Krovinių vežimo procesų tobulinimas

 Sandėlių veiklos analizė ir tobulinimas

 Transporto įmonių paslaugų gerinimas

 Logistinių sistemų analizė ir tobulinimas

Nuotrauka

Budėjimo laikas katedroje 211   kab.:
antradieniais: 1230–1430 val.     

ketvirtadieniais : 1000–1200 val.       



Kristina Čižiūnienė    docentė, daktarė

Dėstomi dalykai:

 Logistika
 Aptarnavimo logistika

Mokslinių interesų sritys:

 Žmogiškųjų išteklių valdymas logistikoje

 Marketingo vaidmuo  logistikoje

 Logistikos veikla ir jos gerinimo galimybės

Budėjimo laikas katedroje 212   kab.:
trečiadieniais: 800–830 val. 

trečiadieniais (1 sav.): 1000–1130 val. 
ketvirtadieniais  (1 sav.): 1430–1630 val.  
ketvirtadieniais  (2 sav.): 1145–1345 val.

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Transporto vadyba

 Logistika



Ilona Jaržemskienė lektorė, daktarė

Mokslinių interesų sritis:

 Marketingas 

 Paslaugų marketingas 

 Ekonomika 

 Oro transportas

Dėstomi moduliai:

 Paslaugų marketingas

 Marketingas

 Marketingo tyrimai

 Transporto ekonomika

 Gamybinė praktika

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Marketingas 

 Paslaugų marketingas 

 Ekonomika 

 Transporto paslaugos
Budėjimo laikas katedroje 108 kab.:

antradieniais: 1600–1800 val.     
ketvirtadieniais : 1600–1800 val.       



Danutė Čepienė lektorė

Dėstomi moduliai:

 Transporto politika ir inovacijos

 Transporto paslaugų ekonomika



Artūras Petraška    docentas, daktaras

Mokslinių interesų sritis:

 Sunkiasvoriai ir didžiagabaričiai kroviniai

Dėstomi moduliai:
 Specifinių krovinių vežimo technologija
 Tiekimo grandinės projektavimas (kompleksinis projektas)

Nuotrauka

Budėjimo laikas katedroje 211   kab.:
antradieniais : 1600–1800 val. 



Andrius Jaržemskis     docentas, daktaras 

Dėstomi dalykai:
 Transporto politikos pagrindai
 Verslo projektai transporte

Patirtis:
 9 metai dėstymo patirtis
 9 metai taikomųjų mokslinių tyrimų projektų vykdymo patirtis

Moksliniai interesai:
 Transporto ekonomika
 Logistika
 Transporto politika

Transporto instituto direktorius

Kontaktinė informacija:
Tel.: (+370 5) 2744981
El. paštas: andrius.jarzemskis@vgtu.lt

Budėjimo laikas katedroje 108   kab.:
antradieniais : 1530–1730 val. 



Povilas Sutkus  lektorius

Mokslinių interesų sritis:

 Logistika 

 Transporto įmonių organizavimas ir valdymas 

 Logistikos mokymo proceso organizavimas 

Dėstomi moduliai:

 Transporto įmonių organizavimas ir valdymas

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Krovinių gabenimas jūrų transportu

 Krovinių gabenimas kelių transportu

 Transporto įmonių valdymas
Budėjimo laikas katedroje 212   kab.:

ketvirtadieniais : 1800–1915 val.       



Arvydas Baublys lektorius

Mokslinių interesų sritis:

 Transporto sistema. 

 Tiekimo grandinių projektavimas ir valdymas.

 Informacinių sistemų pritaikymas logistikos procesų valdymui.

Dėstomi moduliai:

 Transporto infrastruktūros pratybos

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Informacinių sistemų pritaikymas ir diegimas tiekimo grandinėse.

 Logistikos veiklos procesų tobulinimas ir optimizavimas.

Budėjimo laikas katedroje 209  kab.:
pirmadieniais :  1800–1915



Aurelija Jasinskienė lektorė

Mokslinių interesų sritis:

 Turi 12 metų darbo patirties transporto ir logistikos srityje

 Daugiau nei 6 metai darbo skandinavų įmonėje UAB „3P logistics“

Dėstomi moduliai: 
 Sandėlių logistika

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Kelių transporto gabenimai

 jūrinių krovinių gabenimai

 oro krovinių gabenimai

 transporto įmonių pardavimo skatinimai Budėjimo laikas katedroje 212   kab.:
ketvirtadieniais : 1300–1430 val.       



Vaidotas Meškauskas    lektorius

Dėstomi dalykai:

 Keleivių vežimų technologijos.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“
Komercijos ir rinkodaros departamento vadovas

Kontaktinė informacija:
Tel.: 8 (604) 80 652
El. paštas: vaidotas.meskauskas@vgtu.lt

Budėjimo laikas katedroje 210   kab.:
ketvirtadieniais : 1710–1830 val.       

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Keleivių vežimas 

 įmonių veiklos optimizavimas 

 viešojo transporto sistemos



Sigitas Žilius    lektorius

Mokslinių interesų sritis: 

 įmonių organizavimas ir valdymas

Dėstomi moduliai: 

 Tramsporto įmonių organizavimas ir valdymas

Baigiamiesiems darbams aktualios temos: 

 Įmonių organizavimas ir valdymas

 Projektai „verslas verslui“ ir „verslas žmogui“



Alina Verseckienė    lektorė, doktorantė

Mokslinių interesų sritis:

 Miestų viešasis transportas

 Viešojo transporto darni plėtra

 Lanksčiosios miestų viešojo transporto paslaugos

Dėstomi moduliai:
 Specialybės įvadas

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Viešojo transporto paslaugų planavimas ir organizavimas

Nuotrauka

Budėjimo laikas katedroje 109   kab.:
antradieniais: 1000–1200 val.     

ketvirtadieniais : 1145–1345 val.       



Raimondas Šakalys      lektorius, doktorantas 

AB „Lietuvos geležinkeliai“   Logistikos projektų skyriaus vyr. vadybininkas 

Dėstomi dalykai:

 Transporto statistika

 Intelektinės transporto sistemos

 Informacinės sistemos transporte

Kontaktinė informacija:
Tel.: 8 (5) 237 0633
El. paštas: raimondas.sakalys@vgtu.lt

Budėjimo laikas katedroje 209   kab.:
ketvirtadieniais: 1700–1800 val.     
penktadieniais : 0800–1100 val.       

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Krovinių vežimo įvairiomis transporto rūšimis

 Transporto infrastruktūros ir inovatyvių bei informacinių transporto sistemų plėtros

 logistikos paslaugų teikimo 



Ričardas Malkus    lektorius, technikos mokslų daktaras 

Mokslinių interesų sritis:  
 Transporto politika 
 Tarptautiniai ekonominiai santykiai 
 Transporto ir logistikos vadyba 
 Viešoji politika ir administravimas

Dėstomi moduliai: 
 Tarptautiniai ekonominiai santykiai 
 Transporto vadyba (organizavimas)

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:
 Transporto ir Logistikos procesų tobulinimas, įmonių pertvarkymas, multi-modalių vežimų klausimai
 Sunkiasvorių-didžiagabaričių krovinių transportavimo, tokių krovinių maršrutų planavimo klausimai
 Tarptautinės logistikos organizavimo, tarptautinių ekonominių santykių bei transporto politikos

klausimai

Nuotrauka



Gintautas Miglinas lektorius, magistras 

Mokslinių interesų sritis: 

 Krovinių vežimo technologijos

Dėstomi moduliai:

 Žaliosios logistikos pratybos

Baigiamiesiems darbams aktualios temos:

 Krovinių vežimo technologijos

 Žalioji logistika

Budėjimo laikas katedroje 201a          kab.:
pirmadieniais :     1800–1900

Kontaktinė informacija:

El. paštas: gintautas.miglinas@vgtu.lt



Nijolė Valčackienė

katedros jaunesnioji vadybininkė

Kontaktinis telefonas: 2744778

El. paštas: nijole.valcackiene@vgtu.lt

Konsultuoja:

 Sudėtingais kompiuterinio raštingumo klausimais;

 Įvairių (namų, kursinių ar baigiamųjų) darbų įforminimo klausimais.

Darbo laikas katedroje 201a kab.:
pirmadienis–ketvirtadienis:              8.00–16.45   

penktadienis:              8.00–15.30



Dėstytojas Kabinetas I II III IV V

prof. dr. N. Batarlienė 210 11:00-13:00 10:00-12:00
lekt. A. Baublys 209 18:00-19:15
doc. dr. D. Bazaras     204 16:00-18:00 12:00-14:00

dr. K. Čižiūnienė 212
08:00-08:30

10:00-11:30 (1 sav.) 
14:30-16:30 (1 sav.)
11:45-13:45 (2 sav.) 

Doc. dr. D. Griškevičienė 209 14:20-16:20 (2 sav.) 08:20-10:20 12:30-14:30 (1 sav.) 
prof. dr. A. Jarašūnienė 109
dr. I. Jaržemskienė 108 16:00-18:00 16:00-18:00
doc. dr. A. Jaržemskis 108 15:30-17:30
doc. dr. V. Jaržemskis 214 08:20-10:20 08:20-10:20
lekt. A. Jasinskienė 212 13:00-14:30
doc. dr. J. Lazauskas 215 12:00-14:00 08:00-10:00
dr. R. Malkus 209
lekt. V. Meškauskas 210 17:10-18:30
lekt. G. Miglinas 201a 18:00-19:00
prof. habil. dr. R. Palšaitis 213 16:00-18:00 12:00-14:00
dr. A. Petraška 211 16:00-18:00
lekt. P. Sutkus 212 18:00-19:15
lekt. R. Šakalys 209 17:00-18:00 08:00-11:00
doc. dr. V. Vasilienė-Vasiliauskienė 107 14:20-16:20 14:30-16:30
doc. dr. A. Vasilis Vasiliauskas 211 12:30-14:30 10:00-12:00
dokt. A. Verseckienė 109 10:00-12:00 11:45-13:45
lekt. S. Žilius 108

Dėstytojų budėjimo grafikas 



Logistikos ir transporto vadybos katedros 
kontaktinė informacija

Adresas:   Plytinės g. 27, 207 kab.

Telefonas:  (8 5) 274 5099

Vidinis telefonas:  9099

El. paštas:  titv@vgtu.lt



Aktuali informacija studentams katedros 
puslapyje

http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/logistikos-ir-transporto-vadybos-katedra/


