


VU Karjeros dienos – kas tai?

Vilniaus universiteto Karjeros dienos
(VU KD) – jau keturioliktus metus 

vykstantis renginys, kuris į vieną vietą 
suburia apie 50 įmonių ir daugiau 

nei 10 000 studentų.



VU KD tikslai

Suteikti studentui 
galimybę aktyviai 

realizuoti save darbo 
rinkoje

Suteikti darbdaviui 
prieigą prie

perspektyvių 
studentų auditorijos

Padėti studentui 
suvokti, kas iš tiesų 
aktualu darbdaviui



Renginiai

KONTAKTŲ 
MUGĖ

GREITIEJI
DARBO

POKALBIAI

Renginys, sulaukiantis didžiausio studentų įsitraukimo. 
Mugės metu bendrovės ir organizacijos gali prisistatyti 
studentams bei pritraukti potencialius ateities 
darbuotojus. Kontaktų mugėje kasmet dalyvauja įvairių 
studijų krypčių studentai, norintys susipažinti su praktikos 
ar darbo galimybėmis. Kontaktų mugėje bus naudojama 
speciali platforma (nuotoliniai kambariai), kuri leis 
bendrauti tarpusavyje atviroje virtualioje erdvėje.

Studentai greitųjų darbo pokalbių metu gali išmėginti savo 
jėgas kandidatuodami į darbo pozicijas, o bendrovė – rasti 
motyvuotų ateities specialistų, pasiryžusių realizuoti save 
bendrovės veikloje. Greitiesiems darbo pokalbiams bus 
naudojama Discord platforma.



Renginiai

ĮMONIŲ 
ATSTOVŲ

PASKAITOS

Paskaitų metu savo patirtimi dalijasi patyrę įmonių 
atstovai ir savo sričių profesionalai, savo pavyzdžiu 
motyvuojantys studentus siekti savo tikslo. Paskaitos 
vykdomos įvairiomis temomis ir sulaukia didelio 
studentų susidomėjimo. Bus naudojama MS Teams
programa.

PRAKTINIAI
SEMINARAI

Praktiniai seminarai (angl. – workshop) darbdaviams 
suteikia galimybę išbandyti studentų sugebėjimus bei 
atsirinkti bendrovės ar organizacijos keliamus kriterijus 
atitinkančius studentus. Dalyviai susipažįsta su įmonės 
veikla atlikdami užduotis. Taip pat bus naudojama 
MS Teams programa.



Renginiai

HAKATONAS

Hakatonas – tai vieta skatinti jūsų įmonės inovacijas. 
Šio renginio tikslas – generuoti idėjas, spręsti jūsų 
įmonės iškeltas problemas, ieškoti alternatyvių 
sprendimo būdų ar sugalvoti naujus inovatyvius darbo 
principus. Šio renginio metu rasite studentų, kurie 
galėtų būti jūsų potencialūs darbuotojai. Pagrindinė 
renginio idėja – spręsti jūsų įmonės iškeltą problemą ar 
problemas. Per duotą laiką studentai, susibūrę 
grupėmis, generuoja įvairius sprendimo būdus. 
Geriausios idėjos apdovanojamos įmonės įsteigtais 
prizais. Susidarius palankiai epidemiologinei situacijai 
renginys būtų vykdomas gyvai.



Karjeros dienos šiemet šiek tiek kitokios...

Šiais metais Karjeros dienos truks 5 dienas: nuo 2021 
gegužės 3 dienos iki 2021 gegužės 7 dienos.

Kiekvieną dieną vykstančiai bekontaktei įmonių mugei 
priskirti tam tikri fakultetai. Visomis dienomis taip pat vyks 

ir kitos anksčiau minėtos veiklos.



Gegužės 3 d.
Pirmadienis

Gegužės 4 d.
Antradienis

Gegužės 5 d.
Trečiadienis

- VU Filosofijos fakultetas;

- VU Filologijos fakultetas;

- VU Komunikacijos fakultetas;

- VU Kauno fakultetas:
• anglų ir kita užsienio kalba;
• audiovizualinis vertimas;
• lietuvių filologija ir reklama.

- VU Šiaulių akademija:
• anglų filologija;
• dalyko pedagogika;
• kūno kultūros ir sporto pedagogika;
• muzikos pedagogika; 
• pradinio ugdymo pedagogika ir 

ikimokyklinis ugdymas.

- VU Gyvybės mokslų centras;

- VU Fizikos fakultetas;

- VU Chemijos ir geomokslų fakultetas; 

- VU Medicinos fakultetas;

- VU Šiaulių akademija:
• elektronikos inžinerija ir robotika.

- VU Matematikos ir informatikos 
fakultetas;

- VU Ekonomikos ir verslo administravimo 
fakultetas;

- VU Verslo mokykla;

- VU Kauno fakultetas:
• verslas ir vadyba; 
• finansai ir apskaita; 
• kibernetinė sauga;
• marketingo technologijų.

- VU Šiaulių akademija:
• programų sistemos;
• ekonomikos;
• viešasis administravimas;
• finansų matematika.

VU Kamieniniai akademiniai padaliniai 
ir kai kurios jų programos



Gegužės 6 d.
Ketvirtadienis

Gegužės 7 d.
Penktadienis

- VU Teisės fakultetas;

- VU Istorijos fakultetas;

- VU Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas.

- Hakatono diena;

- Uždaromoji diskusija.

VU Kamieniniai akademiniai padaliniai 
ir kai kurios jų programos





DRAUGAS PARTNERIS
GENERALINIS 

RĖMĖJAS

Galimybė dalyvauti renginyje (gegužės 3–7 d. ) 1 diena 2 dienos 3 dienos

Jūsų logotipas vu-kd.lt puslapyje 2021 
balandžio mėn. – rugsėjo mėn. (26 sav.) • • •

Jūsų praktikos/darbo skelbimai vu-kd.lt puslapyje • • •

Jūsų logotipas A3 dydžio renginio plakatuose 
aštuoniolikoje Vilniaus universiteto bendrabučių

2x2 cm 4x4 cm 6x6 cm

Jūsų, studentams aktuali, informacija vu-kd.lt puslapyje, 
naujienų skiltyje • • •

Įmonės logotipas VU KD leidinio skiltyje „Rėmėjai“ • • •



DRAUGAS PARTNERIS
GENERALINIS 

RĖMĖJAS

Nuotoliniai kambariai įmonėms internetinėje platformoje* • • •

Jūsų skelbimas ar konkursas Facebook platformoje 
15– 45 dienų prieš renginį studentams aktualia tema • •

Įmonės atstovo interviu vu-kd.lt puslapyje, naujienų 
skiltyje • •

Įmonės reklaminis skydelis VU SA tinklalapyje 
(gegužės mėn.) • •

Jūsų įmonės pristatymas VU KD’21 leidinyje • •

*Prie atitinkamų renginių nurodytos platformos



DRAUGAS PARTNERIS
GENERALINIS 

RĖMĖJAS

Jūsų įmonės atstovas uždaromojoje nuotolinėje diskusijoje •

Jūsų įmonės nuotolinė paskaita, 45 min. ** •

Greitieji darbo pokalbiai nuotoliniu būdu su Jūsų įmone 
renginio metu •

Įmonės logotipas ant rankenų troleibusuose ir 
autobusuose balandžio mėnesį, viešinant VU KD •

Galimybė surengti Hakatoną •

Paketo vertė: 400 eur 1000 eur 2000 eur

**Yra galimybė daryti gyvą transliaciją iš VU patalpų.



Kitos reklamos pozicijos
Jūsų įmonės paskaita, 45 min. 100 eur

Jūsų skelbimas Facebook platformoje prieš arba po renginio studentams aktualia tema 50 eur

Jūsų plakatai pasirinktame Vilniaus universiteto padalinyje, 1 mėn. 30 eur/padalinys

Reklama pasirinkto padalinio (pvz. gmc.vusa.lt) puslapyje, el. skydelyje iki 2 mėn. 15 eur/sav., vienas padalinys

Interviu su įmonės atstovu vu-kd.lt puslapyje, naujienų skiltyje 200 eur

Dalyvavimas renginyje papildomą pasirinktą dieną 100 eur

Greitieji darbo pokalbiai nuotoliniu būdu renginio metu 200 eur

Interaktyvi veikla (žaidimas, protmūšis ir t.t.) nuotolinio renginio metu 150 eur

Galimybė sudalyvauti Karjeros dienų tinklalaidėje* 350 eur

*Filmavimas kovo - gegužės mėn.



„KADA, JEI NE DABAR?“

ORGANIZATORIUS: KONTAKTAI:

rinkodara@vu-kd.lt


