
 
 

 
 
 

KK  VV  II  EE  TT  II  MM  AA  SS  
 

Mieli Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto absolventai, 
 

maloniai kviečiame Jus į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto  
alumnų draugijos steigiamąjį susirinkimą,  

kuris vyks š. m. lapkričio 20 d., 12 val.,  
V. Krėvės auditorijoje (Universiteto g. 5). 

 
Registruotis kviečiame iki lapkričio 15 dienos 

el. p. adresu Daumantas.Katinas@gmail.com arba 
telefonu 8-685-23222. 

 
Laukiame Jūsų! 

 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto alumnų iniciatyvinė grupė 

http://www.flf.vu.lt/alumnai  
 
 



 

VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  FFiilloollooggiijjooss  ffaakkuulltteettoo  aalluummnnųų  ddrraauuggiijjooss  vviizziijjaa::  

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto alumnų draugijos iniciatyvinė grupė siekia, kad ir 
pabaigus studijas Jūsų ryšys su Alma Mater nenutrūktų. Nepriklausomai nuo to, ar baigėte Fakultetą 
tik pastaraisiais metais, ar prieš daugelį metų, mums bus labai malonu, jei vėl sugrįšite į Fakultetą. 

Sekant sėkmingą pasaulio universitetų alumnų draugijų veiklos praktiką, Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto iniciatyvinė grupė siekia įkurti Fakulteto alumnų draugiją, kuri absolventams: 

  padės palaikyti ryšį su Fakultetu;  
  informuos apie Fakulteto naujienas;  
  organizuos susitikimus su kitais Fakulteto alumnais – vertėjais, rašytojais, poetais, 

menininkais, politikais, diplomatais, visuomenės veikėjais;  
  organizuos kultūros renginius, ekskursijas;  
  sudarys Fakulteto absolventų duomenų bazę, kuri padės susirasti buvusių studijų draugų, 

užmegzti ryšių su kolegomis;  
  padės sužinoti Jūsų, kaip praktikų, nuomonę apie Fakulteto studijų programas, nes Jūsų 

patirtis yra be galo vertinga tiek buvusiems, tiek esamiems ir būsimiems Fakulteto 
studentams;  

  pasiūlys pasinaudoti įvairiomis Fakulteto paslaugomis.   
 
 

VViillnniiaauuss  uunniivveerrssiitteettoo  FFiilloollooggiijjooss  ffaakkuulltteettoo  aalluummnnųų  ddrraauuggiijjooss    
sstteeiiggiiaammoojjoo  ssuussiirriinnkkiimmoo  pprrooggrraammoojjee::  

  
  Vilniaus universiteto rektoriaus prof. habil. dr. Benedikto Juodkos, Filologijos fakulteto 

dekano dr. Antano Smetonos, Vilniaus universiteto Ryšių su visuomene skyriaus Alumnų 
sekcijos vadovės Birutės Kuklytės, kitų Vilniaus universiteto alumnų draugijų atstovų 
sveikinimo žodžiai;  

  Draugijos įstatų tvirtinimas, Steigimo sutarties pasirašymas, Tarybos bei Valdybos narių 
rinkimai;  

  klausimai dėl Draugijos vizijos ir planų;  
  neformali popietė Vilniaus universiteto kavinėje.  

 
 

DDaauuggiiaauu  iinnffoorrmmaacciijjooss::  
  

  Draugijos įstatų ir Steigimo sutarties pavyzdžiai bei tiksli darbotvarkė bus atsiųsta pasibaigus 
dalyvių registracijai š. m. lapkričio 15 dieną;   

  visą aktualią informaciją rasite adresu  http://www.flf.vu.lt/alumnai arba „Facebook“ 
socialinio tinklo grupėje „VU Filologijos fakulteto alumnai“.  

  
 


