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VILNIAUS UNIVERSITETO ATVIRŲ DURŲ DIENA 

2010 M. BALANDŽIO 10 D. (ŠEŠTADIENIS) 

 

RENGINIO PROGRAMA 

 

Bendroji renginio dalis vyks Vilniaus universiteto Didţiajame kieme (Universiteto g. 3) 10–13 val. Atvykusieji galės susipaţinti su visų universiteto 

fakultetų (padalinių) studijomis, pasikonsultuoti su dėstytojais, pabendrauti su studentais. Didţiajame kieme atvykusiuosius į renginį linksmins ir įvairia veikla 

uţims universiteto studentų atstovybė, mokslinės draugijos, studentų organizacijos ir kiti dalyviai.  

11.30 val. universiteto Teatro salėje (VU centriniai rūmai, II aukštas) vyks paskaita-diskusija „Universitetinės studijos: pasirinkimo laisvė ir paţinimo 

poreikis“. Joje dalyvaus gerai ţinomi universiteto profesoriai. Paskaita-diskusija bus filmuojama ir vėliau paviešinta universiteto interneto svetainėje. 

13.30 val. prasidės Specialioji renginio dalis. Ji kvies plačiau susipaţinti su kai kurių fakultetų (padalinių) studijomis, iš arčiau pamatyti fakulteto 

gyvenimą. Didţioji dalis papildomų fakultetų (padalinių) pristatymų vyks pačiuose fakultetuose 13.30–15.30 val.  

Vilniaus universiteto atvirų durų diena siekiama ne tik supaţindinti su studijomis universitete, parodyti neformaliąją studijų pusę, tačiau kartu ir 

paţymėti garbingą universiteto įkūrimo 431 metų sukaktį. 

Renginio dieną besidominčius fizika (ir ne tik) taip pat kviečiame apsilankyti Fizikos fakultete, kuriame vyks gerai ţinoma fizikų šventė – FIDI. 

Daugiau informacijos: http://www.fidi.lt/.  

 

http://www.fidi.lt/
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BENDROJI RENGINIO DALIS 

Laikas Vieta Veikla 

10.00–13.00 val. VU Didysis kiemas (Universiteto g. 3, Vilnius) 
Fakultetų (padalinių) pristatymai 

Studentų atstovybės, mokslinių draugijų ir studentų organizacijų pristatymai 

11.30–12.30 val. VU Teatro salė (Universiteto g. 3, Vilnius) 

Paskaita-diskusija „Universitetinės studijos: pasirinkimo laisvė ir paţinimo poreikis“, 

dalyvauja prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Marijus Povilas Šaulauskas, prof. Jūras 

Banys ir prof. Alfredas Račkauskas 

 

SPECIALIOJI RENGINIO DALIS 

Fakultetas 

(padalinys) 
Laikas Vieta Veikla 

Filologijos fakultetas 

10.00–11.00 val. 

Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5, 

Vilnius), Vertimo studijų katedra, V2 

auditorija 

Susitikimas su visų studijų programų bakalaurais, norinčiais stoti į 

Vertimo (raštu ir ţodţiu) magistrantūrą, susitikimo moderatoriai – 

katedros vedėja doc. dr. Nijolė Maskaliūnienė ir dėstytojai 

13.30–14.30 val. 
Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5, 

Vilnius), V. Krėvės auditorija 

Paskaita „Kodėl verta studijuoti filologiją?“, pranešėjas – dekanas 

doc. dr. Antanas Smetona 

Susitikimas su Filologijos fakulteto dėstytojais ir studentais 

Filosofijos fakultetas 13.30–14.30 val. 
Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 

9/1, Vilnius), 301 ir 302 auditorijos 

DVD demonstracija apie studijas Filosofijos fakultete 

Supaţindinimas su fakulteto studijų programomis, pranešėjai – 

studijų programų atstovai 
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Fakultetas 

(padalinys) 
Laikas Vieta Veikla 

Gamtos mokslų 

fakultetas 

14.00–14.45 val. 

Gamtos mokslų fakultetas (M. K. 

Čiurlionio g. 21/27, Vilnius), Didţioji 

auditorija 

Paskaita „Lietuvos vandenys: grėsmė jiems ir jų keliamos grėsmės“, 

pranešėjas – dėstytojas doc. dr. Gintaras Valiuškevičius 

13.00–15.30 val. 
Fakulteto geologijos ir zoologijos 

muziejai, herbariumas 
Ekskursija fakulteto muziejuose ir herbariume 

Komunikacijos 

fakultetas 
13.30–14.30 val. 

VU centriniai rūmai (Universiteto g. 3, 

Vilnius), bibliotekos Ţalioji salė 

Fakulteto ir fakulteto studijų pristatymas, pranešėjai – prodekanė doc. 

dr. Renata Matkevičienė, administracijos atstovas Adomas 

Taraskevičius 

Paskaita „Sunaikink priešą jo paties metodais“, pranešėja – dėstytoja 

doc. dr. Vita Mozūraitė 

Kauno humanitarinis 

fakultetas 
13.30-14.30 val. 

VU centriniai rūmai (Universiteto g. 3, 

Vilnius), 239 auditorija 

Paskaita „Studijos VU Kauno humanitariniame fakultete“, pranešėja 

–  fakulteto administracijos atstovė Giedrė Rutkauskaitė 

Matematikos ir 

informatikos 

fakultetas 

14.00–15.00 val. 

Matematikos ir informatikos fakultetas 

(Naugarduko g. 24, Vilnius), 101 

auditorija 

Susitikimas su įvairių studijų programų dėstytojais, studentais, jų 

tarpusavio diskusija 

Tarptautinių santykių 

ir politikos mokslų 

institutas 

13.30–14.30 val. 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institutas (Vokiečių g. 10, Vilnius), 402 

auditorija 

Paskaita ,,Studijos VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 

institute“, pranešėjai – VU TSPMI direktoriaus pavaduotoja 

studijoms dr. Margarita Šešelgytė, politikos mokslų bakalauro studijų 

programos komiteto pirmininkas doc. dr. Egdūnas Račius 
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Fakultetas 

(padalinys) 
Laikas Vieta Veikla 

Teisės fakultetas 
14.00–15.00 val. 

Teisės fakultetas (Saulėtekio al. 9, 

Vilnius), I rūmai, JR2 auditorija 

Paskaita „Studijos VU Teisės fakultete“, pranešėjai – prodekanas doc. 

dr. Tomas Davulis, fakulteto studentų atstovybės nariai 

15.00–15.30 val. Teisės fakultetas  Ekskursija Teisės fakultete 

Uţsienio kalbų 

institutas 
13.30–14.30 val. 

Uţsienio kalbų institutas (Universiteto g. 

5, Vilnius), Didţioji auditorija 

Paskaita „Studijos VU Uţsienio kalbų institute“, pranešėja – instituto 

direktorė doc. dr. Danutė Balšaitytė 

Orientalistikos 

centras 
13.30–14.30 val. 

Orientalistikos centras (Universiteto g. 

5, Vilnius), Japonų auditorija 

Paskaita „Studijos VU Orientalistikos centre“, pranešėjas – 

direktoriaus pavaduotojas studijoms doc. dr. Valdas Jaskūnas 

VU Tarptautinio 

verslo mokykla 
13.30–14.30 val. 

Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 

9/1, Vilnius), 207 auditorija 

Paskaita „Studijos VU Tarptautinio verslo mokykloje“, pranešėja – 

direktoriaus pavaduotoja studijoms Diana Ilevičienė 

 


