Mielas
studente,
Sveikiname Tave prisijungus prie VU VM studentų
bendruomenės ir linkime sėkmės studijose!
Norime Tave supažindinti su svarbiausia informacija, kurios prireiks studijuojant.

AKADEMINIS KONSULTAVIMAS
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Kiekvienos programos studentai turi paskirtą programos akademinę konsultantę, kuri visą studijų laikotarpį
konsultuoja studentus visais su studijomis susijusiais
klausimais bei padeda kiekvienam išspręsti iškilusias
problemas, nuolatos informuoja apie studijų proceso
pasikeitimus ir kt.
Aušra Sakalauskytė:
ausra.sakalauskyte@vm.vu.lt
Tel.: (8-5) 236 6896, +370 69800073,
104 kab.
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Iki rugsėjo 30 d. visi pirmo kurso studentai turi elektroniniu būdu užsiregistruoti:
Universiteto E. tapatybių valdymo sistemoje adresu https://idm.vu.lt/ prieigai prie VU IS ir Universiteto suteiktos elektroninio pašto dėžutės.
studijoms Universitete prisijungus prie VU IS
eStudento aplinkos.

TVARKARAŠČIAI

Laura Butkutė:
laura.butkute@vm.vu.lt
Tel.: (8-5) 236 6199, +370 67317648,
104 kab.
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Paskaitų tvarkaraščiai skelbiami VU VM tinklapyje:
www.vm.vu.lt arba https://mif.vu.lt/timetable/vm/

STUDIJOMS SKIRIAMAS LAIKAS

Dovilė Domeikytė-Rušinskienė:
dovile.domeikyte-rusinskiene@vm.vu.lt
Tel.: (8-5) 236 6893, +370 61819368,
106 kab.

INFORMACIJA

REGISTRACIJA STUDIJOMS
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Informacija apie vykstančius renginius, skelbiamus
konkursus, aktuali studijų informacija – studijų programos, tvarkaraščiai, metodinė informacija, su studijomis susiję dokumentai, studentų veikla ir kt. –
nuolatos skelbiama VU VM tinklapyje
www.vm.vu.lt
Kiekvieno studijų dalyko paskaitų medžiaga talpinama virtualioje mokymosi aplinkoje (MOODLE)
http://vma.esec.vu.lt
Visa su studijomis susijusi informacija bus siunčiama Universiteto suteiktu el. pašto adresu:
vardas.pavarde@vm.stud.vu.lt
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Studento darbo laikas ir studijų rezultatai yra matuojami kreditais. Vienas kreditas yra lygus 25–30 studento
darbo valandų. Vieno 5 kreditų dalyko studijoms studentas turi skirti 130 valandų.

PASIRENKAMŲJŲ ARBA BENDRŲJŲ
UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKŲ
(BUS) REGISTRAVIMO TVARKA
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Į pirmojo semesto pasirenkamųjų / BUS dalykų studijas pirmo kurso studentai turi užsiregistruoti Vilniaus
universiteto studijų informacinėje sistemoje (VU IS) iki
rugsėjo 15 d. Neužsiregistravę studentai negali lankyti
pasirenkamojo / BUS dalykų paskaitų.
Studentai, registracijos laikotarpiu nepasirinkę pasirenkamojo dalyko ar neužsiregistravę BUS dalyko studijoms, studijų plane numatytą semestrą, turi skolą.

STUDENTO REGISTRACIJA VU IS
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Studentas privalo apsilankyti Vilniaus universiteto
E. tapatybių valdymo sistemos tinklapyje ir užsiregistruoti pasirinkus nuorodą REGISTRACIJA
https://idm.vu.lt/

STUDENTO PAŽYMĖJIMAS
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
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Studento pažymėjimas reikalingas visų studijų metu
(registracija bibliotekoje, viešojo transporto lengvatos
ir pan.) ir jį turi turėti kiekvienas studentas. Išsami informacija, kaip užsisakyti LSP pateikiama www.lsp.lt
VU VM Studentų atstovybės pirmininkė –
Aleksandra Poltoržickaja:
pirmininkas@vm.vusa.lt
Tel: +370 647 50179

ĮMOKOS UŽ STUDIJAS
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Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje
studijų vietoje, įmoką už semestro studijas turi sumokėti iki semestro pirmojo mėnesio pabaigos.
Informaciją dėl įmokų Jums mielai suteiks
Angelė Balčienė:
angele.balciene@vm.vu.lt
Tel: (8-5) 236 6880, +370 686 22546,
107 kab.

Sėkmės
studijose!

NAUDINGI TINKLAPIAI
https://is.vu.lt/ – Vilniaus universiteto Informacinė
sistema (pažymiai, pasirenkamųjų dalykų registracija ir kt.).
https://web2mail.vu.lt/ – el. paštas (Jūsų asmeninė
universitetinė el. pašto dėžutė).
Pastaba – prisijungimo vardas ir slaptažodis prie visų
naudingų tinklapių yra tas pats, kokį susikūrėte prieš tai
tinklapyje https://idm.vu.lt/

