Labas, Vilniaus
universiteto studente!

Studijų pradžia gali būti šiek tiek paini, tad pateikiame 10 žingsnių, kuriuos
turi atlikti kiekvienas naujas VU bendruomenės narys:

—— Iki rugsėjo 30 d. užsiregistruoti e. tapatybių valdymo sistemoje. Užregistravęs gausi prieigą
prie:
eStudentas (VU informacinės sistemos) aplinkos, kurioje galėsi matyti savo studijų
rezultatus, sekti studijų planą, teikti įvairaus pobūdžio prašymus ir atlikti kitus veiksmus;
office365.vu.lt aplinkos, kurioje galėsi naudotis elektroniniu paštu ir „Microsoft Office“
programų paketu.
—— Iki rugsėjo 30 d. susikurti paskyrą eStudentas (VU informacinėje sistemoje).
—— Susipažinti su rudens semestro tvarkaraščiu, kurį gali rasti tvarkaraščių sistemoje arba savo
akademinio padalinio interneto svetainėje.
Jeigu tvarkaraštis Tau yra nepalankus, kai kurie akademiniai padaliniai suteikia galimybę
studijuoti pagal individualų studijų planą, į kurį galima įtraukti pageidaujamus studijuoti
dalykus ir individualiai susidėlioti akademinius užsiėmimus. Dėl individualaus studijų plano
sudarymo reikia kreiptis į savo akademinio padalinio administraciją.
—— Jeigu reikalinga gyvenamoji vieta, rezervuoti vietą bendrabutyje elektroniniu būdu. Daugiau
informacijos apie bendrabučius rasi čia.
—— Užsisakyti studento statusą patvirtinantį Lietuvos studento pažymėjimą, kuris suteikia
galimybę naudotis studentams skirtomis nuolaidomis ir paslaugomis, pvz., VU bibliotekos
ištekliais. Be to, be pažymėjimo negalėsi dalyvauti egzaminų sesijose.
—— Įstojus į valstybės nefinansuojamą vietą, iki rugsėjo 30 d. susimokėti studijų įmoką. Įmokos
kvitas bus pateikiamas prisijungus prie eStudentas (VU informacinės sistemos) aplinkos nuo
rugsėjo 1 d.
Šią įmoką gali atidėti arba mokėti dalimis. Taip pat gali teikti prašymą dėl valstybės
remiamų paskolų. Daugiau informacijos apie VU finansines lengvatas rasi čia.
—— Pamėgti VU paskyras socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Youtube. Čia rasi daug Tau aktualios informacijos.
—— Susipažinti su savo akademinio padalinio akademiniu konsultantu, kuris padės Tau visais su
studijų procesu susijusiais klausimais.
—— Planuoti savo karjerą naudojantis karjeros valdymo informacine sistema www.karjera.lt.
—— Pasinaudoti kitomis karjeros valdymo galimybėmis, tokiomis kaip mentorystė ir sumanioji
praktika.

Studentų paslaugų ir karjeros skyrius
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