
VDU SENIŪNAMS
NAU J I E N L A I Š K I S

PAVASARIO SEMESTRO
NAUJIENOS

Į auditorijas planuojama grįžti, kai

tik leis Vyriausybė (studentams
bus užtikrintas pereinamasis
laikotarpis ir galimybė studijas tęsti
nuotoliniu būdu, jei tam tikros
aplinkybės neleidžia atvykti į
auditorijas).

Svarstoma, kad kalbų paskaitos ir

A grupės dalykai nuotoliu būdų

galėtų vykti visą semestrą, jei taip
bus sutarta tarp studentų ir
dėstytojų.

Jei į auditorijas grįšime per vėlai,
esant būtinybei, studijų baigimas

gali būti atidėtas. 

Visais šiais ar kitais klausimais
susijusiais su studijų organizavimu
reikia kreiptis į savo fakulteto

administraciją.

Nuo pavasario semestro studijų
užsiėmimams naudojama
Microsoft Teams platforma.

VDU SA pokalbių ciklo „Dinamiški
dialogai“ transliacijoje dalyvavusi VDU
prorektorė Simona Pilkienė pasidalino
svarbiausia informacija apie pavasario
semestrą:

Plačiau skaityk: www.vdusa.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
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http://www.vdusa.lt/
https://bit.ly/covid-fondas


VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO
PARAMA

Tikslinė išmoka (skirta
studentams, turintiems negalią) –

prašymai priimami iki kovo 16 d.

Socialinė stipendija (skirta
studentams, gaunantiems
socialinę pašalpą. turintiems
negalią, nustatytą globą arba
netekusiems tėvų) – prašymai
priimami iki vasario 20 d.

Valstybės remiama paskola –

prašymai priimami iki kovo 5 d.

15 val.

Kviečiame kreiptis į Valstybinį
studijų fondą ir pasinaudoti parama
studentams:

Daugiau informacijos: www.vsf.lt

MOKESTIS UŽ STUDIJAS

Valstybės nefinansuojamų studijų
studentai 50 proc. studijų kainos už

pavasario semestrą privalo

susimokėti iki vasario 28 d. Likusius
50 proc. – iki paskutinės semestro
paskaitų dienos.

MOKESČIO UŽ STUDIJAS AR
APGYVENDINIMĄ LENGVATA

Iki vasario 16 d. galima teikti
prašymą ir gauti lengvatą mokesčiui
už studijas arba apgyvendinimą
VDU bendrabutyje, kuri gali siekti
iki 100 proc. mokamo mokesčio. 

Plačiau: bit.ly/VDU-lengvata
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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.

NEBEREIKIA PATVIRTINTI
GRĮŽIMO Į STUDIJAS

Nuo šių metų pavasario semestro
atskirai patvirtinti grįžimo į

studijas nebereikia. Jis
patvirtinamas užsiregistravus į
studijų dalykus.

http://www.vsf.lt/
http://bit.ly/VDU-lengvata


KANDIDATUOK Į VDU STUDENTŲ ATSTOVYBĖS PREZIDENTO POSTĄ

Kovo 12 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA)

rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu VDU Studentų parlamentas
vienerių metų kadencijai rinks naują SA prezidentą. 

Norintys kandidatuoti užpildytą prašymą, motyvacinį laišką ir veiklos gaires

turi pateikti iki vasario 19 d. 18 val. VDU SA Valdybai el. paštu

valdyba@vdusa.lt.

VDU SA prezidentas vadovauja atstovybei ir veikia organizacijos vardu. Jis
dalyvauja Rektorato, Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise,

deleguoja studentų atstovus į universiteto valdymo organus, sudaro darbo
grupes įvairiems klausimams spręsti ir atlieka kitas funkcijas numatytas
Įstatuose.

2020  VASARIS  

ĮVYKIAI

VASARIO 25 D. 11 VAL.
Lietuvos studentų sąjungos

konferencija
 

„Alma Mater: socialinė dimensija
Lietuvoje“

VASARIO 11 D. 18 VAL.
VDU Studentų parlamento

posėdis
 

Prisijungimo nuoroda:

bit.ly/2OkcKo6

TAPK VDU STUDENTŲ LYDERIU!

http://bit.ly/2OkcKo6

