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NAUJIENLAIŠKIS

VDU SENIŪNAMS
SESIJA

Gegužės 23 – birželio 10 dienomis vyks pavasario
semestro egzaminų sesija. Galutiniai egzamino
rezultatai skelbiami Studentų portale per tris darbo
dienas. Vėliau, egzamino užduotys ir rezultatai, iš anksto
sutartu laiku, aptariami kartu su dėstytoju ir kitais
studijų dalyko studentais.
Egzaminų
metu
svarbu
laikykis
akademinio
sąžiningumo principų bei akademinės etikos normų.
Siekiant užtikrinti akademinį sąžiningumą sesijos metu
dalis egzaminų bus stebimi studentų-stebėtojų.

SOCIALINĖ STIPENDIJA

Studentai, nepateikę paraiškų socialinei stipendijai
gauti 2022 m. pavasario semestrą, arba pagrindinio
teikimo metu dar neatitikę nustatytų kriterijų, kviečiami
papildomo paraiškų priėmimo metu, nuo gegužės 21 d.
iki birželio 12 dienos, užpildyti elektroninį prašymą
fondo informacinėje sistemoje “Parama”. Per papildomą
priėmimą paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos
nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios
mėnesius).

TRUMPAI

Egzaminų
perlaikymo
sesija.
Birželio 13–15 d.
Egzaminų
perlaikymas.
Gavus žemesnį
nei 5 egzamino
įvertinimą
galima vieną
kartą egzaminą
perlaikyti
nemokamai.
Dėstymo ir
studijavimo
anketa.
Anketos
pildymas
pratęsiamas iki
birželio 6 d.
Atstovų
susitikimas su
VDU SA.
Birželio 6 d. 17
val.
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APELIACIJOS

Kas yra apeliacija?
Apeliacija – raštiškas nustatytos formos motyvuotas studento prašymas
suteikti galimybę iš naujo svarstyti studijų rezultatų įvertinimą ir (ar)
atsiskaitymo procedūras.
Dėl kokių priežasčių galima ją teikti?
Apeliaciją galima teikti dėl studijų
rezultatų įvertinimų bei dėl atsiskaitymų
procedūrų pažeidimų.
Kada, kur ir kam ją galima teikti?
Studentas, nesutinkantis su dėstytojo įvertinimu ir (ar) atsiskaitymo
procedūromis, gali teikti apeliaciją akademinio padalinio, kuriame
studijuoja, vadovui per 5 darbo dienas po įvertinimo paskelbimo
žiniaraštyje.
Kada gausiu apeliacijos rezultatus?
Komisija apeliaciją turi išnagrinėti per penkias darbo dienas nuo
apeliacijos padavimo dienos ir priimti sprendimą. Esant svarbioms
aplinkybėms akademinio padalinio, kuriame nagrinėjama apeliacija,
vadovas savo potvarkiu išnagrinėjimo terminą gali pratęsti. Apeliacijos
nagrinėjamos ir sprendimai priimami Apeliacinės Komisijos posėdyje.
Daugiau apie apeliacijas.

ROTACIJA

Akademinių studijų metų pabaigoje, vasarą, vyksta studentų rotacija. Jei
studentas neturi akademinių skolų, yra įvykdęs visus studijų programai
vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir yra pasiekęs puikų
(10-9) arba tipinį studijų (8–7) pasiekimų lygmenį, išlaiko valstybės
finansavimą studijoms. Jei programoje nėra studentų, kurie moka už
mokslą, ir studentas neturi skolų, tai nerimauti nereikia, finansuojama
vieta bus išsaugota. Taip pat finansuojamos vietos studentas nepraras,
jei nefinansuojamoje vietoje studijuojantis studentas turi prastesnius
rezultatus.
Finansuojama vieta prarandama, jei studentas turi skolą arba turi
prastesnius studijų rezultatus nei nefinansuojamoje vietoje esantis
studentas.
Rotacijos tvarka.
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„ERASMUS+“ PRAKTIKA

VDU Tarptautinių ryšių departamentas (TRD) skelbia septintąjį ir
paskutinį konkursą studentų ir būsimų absolventų „Erasmus+“ praktikai
2021–2022 m. m.
Atrankos dokumentus galima teikti iki 2022 m. gegužės 31 d.
Praktikos laikotarpis – nuo 2 iki 6 mėn. (su galimybe prasitęsti praktiką)
Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų
studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir
kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau
kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus studijų /
praktikos laikotarpio.

KURSAI UŽSIENYJE

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia naują galimybę VDU studentams
išvykti į mokamus trumpalaikius kursus ir vasaros/žiemos mokyklas
užsienyje su VDU mobilumo stipendija.
Trumpalaikiai kursai ir vasaros/žiemos mokyklos užsienyje – tai
išskirtiniai pasiūlymai, kurių dėka VDU studentai gali ugdyti įvairius
asmeninius įgūdžius, įgyti papildomų akademinių žinių ir kreditų,
mokytis užsienio kalbų ir pažinti kitas kultūras.
Daugiau informacijos čia.

NAUJI AKADEMINIAI METAI

Semestro pradžia – rugpjūčio 29 d.
2022/2023 m. m. Rudens semestro užsiėmimų tvarkaraščio paskelbimas
– rugpjūčio 16 d. Registracija į 2022/2023 m. m. rudens semestro studijų
dalykus (išskyrus pirmo kurso studentus) – rugpjūčio 23-29 d.

