
Labas, Vilniaus
universiteto studente!



Sveikiname tapus Vilniaus
universiteto studentu!
Studijų pradžia gali būti šiek tiek paini, tad pateikiame 10 žingsnių, kuriuos turi atlikti 
kiekvienas naujas VU bendruomenės narys, norėdamas mokslo metus pradėti be rūpesčių 
ir išnaudodamas visas Universiteto teikiamas galimybes: 

 — Nuo nuo rugsėjo 14 d. iki spalio 13 d. užsiregistruok e. tapatybių valdymo sistemoje.  
Užregistravus gausi prieigą prie: 
 
eStudentas (VU informacinės sistemos) aplinkos, kurioje galėsi matyti savo studijų 
rezultatus, sekti studijų planą, teikti įvairaus pobūdžio prašymus bei atlikti kitus veiksmus. 
Paskyrą turi susikurti iki spalio 13 d.  
 
office365.vu.lt aplinkos, kurioje galėsi naudotis elektroniniu paštu bei Microsoft Office 
programų paketu.

 — Susipažink su rudens semestro tvarkaraščiu, kurį gali rasti tvarkaraščių sistemoje arba savo 
akademinio padalinio internetinėje svetainėje.  
Kai kurie akademiniai padaliniai suteikia galimybę studijuoti pagal individualų studijų planą, 
jeigu tvarkaraštis Tau yra nepalankus ar nori individualizuoti savo studijas. Dėl individualaus 
studijų plano sudarymo kreipkis į savo akademinio padalinio administraciją. 

 — Jeigu Tau reikalinga gyvenamoji vieta, nuo rugpjūčio 3 d. rezervuok vietą bendrabutyje 
elektroniniu būdu. Daugiau informacijos apie bendrabučius rasi čia.

 — Užsisakyk studento statusą patvirtinantį Lietuvos Studento pažymėjimą, kuris suteikia 
galimybę naudotis studentams skirtomis nuolaidomis bei paslaugomis. Pažymėjimą gali 
užsisakyti per mėnesį po studijų sutarties sudarymo.

 — Įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą, iki spalio 13 d. turi sumokėti studijų įmoką. Įmokos 
kvitas bus pateikiamas prisijungus prie eStudentas aplinkos nuo rugsėjo 14 d.  
Atkreipk dėmesį, kad šią įmoką kiekvieną semestrą gali atidėti arba dalinti dalimis. Taip pat 
gali teikti prašymą dėl valstybės remiamų paskolų. Daugiau informacijos apie VU finansines 
lengvatas rasi čia.

 — Jei turi konkrečių klausimų susijusių su savo studijų programa, kreipkis į savo akademinio 
padalinio akademinį konsultantą, o jeigu nori pasikonsultuoti bendrais klausimais apie 
studijų procesą, jo individualizavimą ar finansus Tau padėti gali Studentų paslaugų ir 
karjeros skyriaus akademiniai konsultantai.

 — Susipažink su Universiteto Tau siūlomomis paramos priemonėmis: karjeros konsultacijomis ir 
mentoryste, kad prireikus, žinotum, kur kreiptis patarimo.

 — Sužinok apie įvairias galimybes įgyti praktinių žinių studijų metais, ir kartas nuo karto grįžk 
prie šio sąrašo, kad studijas baigęs jau būtum tikras savo srities profesionalas.

 — Užsuk į puslapį www.studentauk.vu.lt, kuriame rasi visą informaciją apie integraciją į studijas 
bei nepamiršk rugsėjo 12 d. sudalyvauti Bendruomenės vakare*.

 — Pasek Vilniaus universiteto paskyras socialiniuose tinkluose: mus rasi Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, Youtube. Čia rasi daug Tau aktualios informacijos. 

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
konsultavimas@vu.lt
+370 5 219 3144
Saulėtekio al. 9, III rūmai, 104 kab., Vilnius *Renginys vyks priklausomai nuo situacijos šalyje.
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https://id.vu.lt/idmgna/#!/
https://is.vu.lt/pls/klevas/logon
https://office365.vu.lt/
https://tvarkarasciai.vu.lt/
https://www.vu.lt/apiemus/struktura/padaliniai
https://www.bustas.vu.lt/registracija/u/
https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/bakalauro-studijos#apgyvendinimas
https://lsp.lt/naujo-lsp-uzsakymas
https://is.vu.lt/pls/klevas/logon
https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos
https://www.vu.lt/studijos/studentams/finansai/imokos-uz-studijas-paskolos
https://www.vu.lt/studijos/studentams/akademinis-studentams#akademinis-konsultavimas-fakultetuose
https://www.vu.lt/studijos/studentams/karjeros-paslaugos
https://www.vu.lt/studijos/studentams/mentoryste
https://www.vu.lt/studijos/studentams/praktika
https://www.studentauk.vu.lt/
https://web.facebook.com/VilniusUniversity/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/vilniusuniversity/
https://twitter.com/vu_lt
https://www.linkedin.com/error_pages/500.html
https://www.youtube.com/user/UniversitasVilnensis?reload=9

