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SOCIALINĖS STIPENDIJOS

yra vieni iš bendrai gyvenančių
asmenų arba 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 ar
vidutinį neįgalumo lygį;
yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems
iki pilnametystės įstatymų
nustatyta tvarka buvo nustatyta
globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas
vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.

galima teikti prašymą Valstybiniam
studijų fondui socialinei stipendijai
gauti. Stipendija siekia 253,5 € per

mėnesį ir ją gali gauti visi aukštųjų
mokyklų pirmosios, antrosios,

trečiosios pakopų, vientisųjų ir
profesinių studijų studentai, prašymų
skirti socialinę stipendiją priėmimo
metu atitinkantys bent vieną iš šių

kriterijų:

Plačiau: www.vsf.lt

COVID-19 PARAMOS FONDAS

mokesčio už studijas lengvatą
mokesčio už apgyvendinimą
universiteto bendrabutyje
lengvatą
dalinę kompensaciją patyrus
išlaidas už suteiktas paslaugas 

vienkartinę stipendiją

Jei studentas ar jo šeimos nariai
susidūrė su sudėtinga finansine

situaciją ar dėl pandemijos ji
ženkliai pablogėjo, yra galimybė
kreiptis į specialiai VDU

studentams sukurtą fondą. Kokią
paramą galima gauti?

Plačiau: bit.ly/covid-fondas

2021  SAUSIS  

https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos
https://bit.ly/covid-fondas


KOMPENSACIJA ATLIKUSIEMS
KARO TARNYBĄ

Iki vasario 10 d. vyksta prašymų
priėmimas dėl dalies studijų kainos
kompensavimo asmenims, kurie
atliko karo tarnybą. Studentai,
pretenduojantys į šią kompensaciją
turi paštu atsiųsti Studentų reikalų
departamentui karo tarnybos
baigimo pažymėjimo ir asmens
tapatybės dokumento notariškai
patvirtintas kopijas. 

Dokumentus siųsti adresu: S.

Daukanto g. 27-206, 44244, Kaunas.

Plačiau: bit.ly/vdu-kompensacija

TIKSLINĖ IŠMOKA

Iki sausio 16 d. vyksta papildomas
prašymų priėmimas 2020 m. rudens
semestrą tikslinei išmokai gauti.
Išmoka skirta studentams,

turintiems negalią, siekiant didinti
studijų prieinamumą. 

Plačiau: www.vsf.lt

PRAKTIKŲ IR SAVANORYSTĖS
KATALOGAS

VDU Karjeros centras kviečia visus,

ieškančius praktikos ar

savanorystės vietos, peržvelgti ką
tik pasirodžiusį VDU Praktikų ir
savanorystės katalogą, skirtą
universiteto studentams. Šiame
kataloge rasite įvairių įmonių,

valstybinių institucijų,

nevyriausybinių organizacijų
praktikų bei savanoriškos veiklos
pasiūlymus.

Plačiau: www.karjera.vdu.lt
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SPORTAS NAMUOSE

VDU Sporto centro Facebook
paskyroje galima rasti nemokamas

nuotolines treniruotes aktyviam
laisvalaikiui namuose.

ĮVADINĖS PASKAITOS

Primename, kad įvadinių semestro
paskaitų metu dėstytojas turi
pristatyti, kaip bus organizuojamas

dalyko dėstymas, vykdomi ir

vertinami atsiskaitymai.

Kilus klausimų ar problemų,

kviečiame kreiptis į VDU Studentų
atstovybę.

NESUTINKI SU ATSISKAITYMO
VERTINIMU?

Jei studentas nesutinka su dėstytojo
įvertinimu ir (ar) atsiskaitymo
procedūra, jis gali teikti motyvuotą
apeliacinį prašymą fakulteto,

kuriame studijuoja, dekanui per 5

darbo dienas po įvertinimo

paskelbimo universiteto intranete.

Išnagrinėjus apeliaciją, gali būti
pakeistas studijų rezultato
įvertinimas, suteikta teisė
pakartotinai laikyti atsiskaitymą,

nuspręsta apeliacijos netenkinti bei
palikti studijų rezultato įvertinimą ir
kt.

Daugiau informacijos: bit.ly/apeliacija

https://www.vdu.lt/lt/kompensacijos-karo-tarnyba-atlikusiems-studentams-2/
https://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines
http://karjera.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/12/Praktiku-katalogas_13.pdf
https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2014/11/apeliacijos_teikimo_nuostatai.pdf


PAULIUS VAITIEKUS

Paulius yra VDU Studentų atstovybės
prezidentas. Jis atstovauja VDU
studentams įvairiuose struktūriniuose
universiteto organuose: Taryboje,

Rektorate, įvairiose darbo grupėse ir
komisijose. Paulius taip yra Lietuvos
studentų sąjungos Tarybos narys, todėl
apie studentų poreikius kalba ir
nacionaliniu lygmeniu.

Jeigu turi klausimų, pastebėjimų ar
tiesiog nori padiskutuoti tau aktualiais
klausimais, su Pauliumi gali susisiekti
tiesiogiai per Facebook arba el. paštu
prezidentas@vdusa.lt.
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SVARBIAUSIOS DATOS

SAUSIO 25 D.
Prasideda registracija į 2020/2021
m. m. pavasario semestro studijų
dalykų paskaitas, seminarus ir
laboratorinius darbus.

Registracija vyksta
www.studentas.vdu.lt

SAUSIO 24 D.
Paskutinė diena pateikti prašymą
dėl gretutinių studijų.

VASARIO 1 D.
2020/2021 m. m. pavasario
semestro pradžia.

IKI VASARIO 10 D.
valstybės nefinansuojamų studijų
studentai turi susimokėti 50 %

studijų kainos už pavasario
semestrą (likusius 50 % – iki
balandžio 10 d.).

SAUSIO 11 D.–SAUSIO 13 D.
Antroji egzaminų perlaikymo
sesija.

SUSIPAŽINKIME!

IKI SAUSIO 31 D.
Turi būti išvesti visų rudens
semestro studijų dalykų įvertinimų
vidurkiai.


