
Nuo vasario 14 dienos, 8 val. iki kovo 9 d. 15 val. studentai
gali teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms
pavasario semestrą gauti. Pavasarį teikiamos visų rūšių
paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai
sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą
mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo
išlaidoms – 1 680 eurų. Dalinėms studijoms pagal
tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali
pasiskolinti iki 2 520 eurų. 
Daugiau informacijos
čia.

 

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. 

Iki vasario 20 d. studentai gali pretenduoti į vienam
semestrui skiriamą socialinę stipendiją. Ją gali gauti
studentai, kurie: 

Daugiau informacijos čia.
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NAUJIENLAIŠKIS

VDU SENIŪNAMS
 PASKOLOS 

SOCIALINĖ STIPENDIJA

TRUMPAI

Pakilo Bazinės
socialinės
išmokos dydis. 
Dabar      
1 BSI=42€

Pavasario
semestras.
Pradžia vasario
1 d. pabaiga –
gegužės 20 d. 

Studentai vis
dar gali
kandidatuoti į
aukščiausiąją
Universiteto
savivaldos
instituciją –
VDU Senatą. 
 Daugiau
informacijos
VDU SA
puslapyje.

https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/vasario-14-d-prasides-registracija-paskoloms-gauti?fbclid=IwAR0WRFU3f28wPI8gS2KmNGrWaAoUYJG3-m1Ee_HkbplrSYF5vLiBVsnFPz8
https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/vasario-14-d-prasides-registracija-paskoloms-gauti?fbclid=IwAR0WRFU3f28wPI8gS2KmNGrWaAoUYJG3-m1Ee_HkbplrSYF5vLiBVsnFPz8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/CeBIhYxOoP
https://www.vdu.lt/lt/priimamos-paraiskos-socialinems-stipendijoms-gauti-2/


1922 m. Kaune įsteigtas Lietuvos 
universitetas, kuriame pirmą kartą 
buvo pradėtos universitetinės studijos
lietuvių kalba, išaugino Vytauto 
Didžiojo (VDU), Kauno technologijos (KTU) ir Lietuvos sveikatos mokslų
(LSMU) universitetus. Šiais metais visi trys universitetai suvienija jėgas ir
ypatingą sukaktį, kuriai pažymėti Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos
universitetų metais, kviečia sutikti kartu. Visus metus bus rengiami
įvairios paskaitos ir renginiai skirti paminėti šią sukaktį. Vasario 16 d.
„Žalgirio“ arenoje vyks iškilmingas renginys, kuriame išvysite Lietuvos
universiteto istoriją, papasakotą per įvairius scenos ir kino kūrinius. 
Daugiau informacijos apie Šimtmetį.

VDU PRAKTIKŲ KATALOGAS

LIETUVOS UNIVERSITETO 100-METIS
 

nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos studentai, pretenduojantys į tikslinę
išmoką, galės teikti prašymus.
Tikslines išmokas gali gauti visų aukštųjų mokyklų studentai,
studijuojantys įvairiose programose pirmą kartą po negalios
nustatymo, turintys 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį. 
Studentai, gaunantys tikslines išmokas, taip pat gali pretenduoti ir į
socialines stipendijas.
Daugiau informacijos.

Studentai, ieškantys praktikos vietos ar norintys įprasminti savo laiką
atlikdami savanorystę, kviečiami peržvelgti VDU Karjeros centro
parengtą VDU Praktikų ir savanorystės katalogą. Šiame kataloge rasite
įvairių įmonių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų
praktikų bei savanoriškos veiklos pasiūlymus. Katalogą rasite čia.
https://www.vdu.lt/lt/isleistas-naujas-praktiku-ir-savanorystes-
katalogas/ 

TIKSLINĖS IŠMOKOS
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https://www.facebook.com/events/4700655446685961
https://www.facebook.com/events/4700655446685961
https://www.vdu.lt/lt/lietuvos-universitetui-100/?fbclid=IwAR3UsDYP6jCMiFTI0bMyBDbNGKFq2SmO3SaL6hnIN7TB2qKZ7XiRqqui7kM
https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-tikslinems-ismokoms-gauti-7?fbclid=IwAR2BIsRvVsCbd0_6BdylDIjPAHwgDbNs_RYGb6b4oSwkDJ3vj9x3OE4curo
https://www.vdu.lt/lt/isleistas-naujas-praktiku-ir-savanorystes-katalogas/

