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Mentorystės programa
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Stalo teniso rinktinė
Rankinio rinktinė
Plaukimo rinktinė

Orientavimosi sporto rinktinė
Merginų tinklinio rinktinė

Merginų krepšinio rinktinė
Merginų futbolo rinktinė

Lengvosios atletikos rinktinė
Kulkinio šaudymo rinktinė
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Raudonojo kilimo teatras
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VU Edtech Hackathon

Sumanioji praktika
Studentų investicinis fondas

Rašytojų klubas

Radijas „Start FM"
Politikos komunikacijos klubas

Oratorystės menas
Kinų kalbos kursai

Karjeros kompetencijų mokymai

Kalbų mokykla
Istorijų pasakojimo dirbtuvės

CopyrightX (teisės paskaitos)
ATSI Language Café
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Sociologijos doktorantų
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SMVT studentų mokeisinės
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Lietuvos medicinos studentų
asociacija

Lietuvos psichologijos studentų
asociacija

Korporacija RePublica

Korp!Tilia
Klasikų asociacija

Jaunųjų geografų klubas
Jaunųjų energetikų klubas

Filosofijos studentų mokslinė
draugija

Filomatai: mokslinė draugija

European Law Studentsʼ
Association (ELSA)

Ateitininkų korporacija Iustitia

VU Teisės klinika

CHGF studentų mokslinė
draugija

Studentų gamtininkų mokslinė
draugija

Sociologijos akademija: žiūrėti
pro rakto skylutę

Mobili bioklasė
Klausk studento

Jaunųjų chemikų laboratorija

„Studentai – moksleiviams,
moksleiviai – studentams“

iGEM konkursas
Istorijos fakulteto dienos

Fiziko diena

The COINS
Teisės vasaros mokyklos

Karjeros dienos

Open readings

Matematikų ir informatikų
dienos

Čigong ir taidzi kursai

Taip pat išbandyk
veiklas už VU ribų:
nvoatlasas.lt/

Šachmatų rinktinė

ESN Vilnius University
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popaskaitinės/

neformalaus
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Sportinės
veiklos

Meno
kolektyvai

Savanorystė ir
Studentų
atstovybė

Negali iš gausybės veiklų
pasirinkti Tau tinkamos?
Užsiregistruok karjeros
konsultacijai!
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