
 
 

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA 

ATMINTINĖ PETRO VILEIŠIO GELEŽINKELIO TRANSPORTO FAKULTETO PIRMO KURSO 
STUDENTUI 

 
SVARBI INFORMACIJA  
 

2018-2019 studijų metų pradžia – rugsėjo 3 d. 
 
Užsiėmimai studentams prasideda nuo 8.00 val., jų lankymas privalomas. 
 
Studijų kainą už rudens studijų semestrą privalote sumokėti iki rugsėjo 1 dienos. 
 
Kolegijos Informacinių technologijų centras sukurs Jums asmeninę pašto ,,dėžutę“, į kurią visų Jūsų studijų kolegijoje 
metu bus siunčiama aktuali su studijomis susijusi informacija, todėl ją būtina bus periodiškai pasitikrinti. Prisijungimo 
prie pašto ,,dėžutės“ rekvizitai Jums bus išsiųsti iki rugsėjo 5 d. SMS žinute į Jūsų asmeninį tel. Nr., kurį nurodėte 
pateiktame prašyme dėl priėmimo studijuoti kolegijoje. 
Informacinių technologijų centro el. paštas pasiteiravimui: administratorius@vtdko.lt 
 
 

Aktuali informacija apie Kolegijos BENDRABUČIUS  
 

 
FAKULTETO KONTAKTAI1 
Kalinausko g. 7 
Tel. (8 5) 261 5748, el. p. gtf@vtdko.lt 
Fakulteto dekanė Laimutė Sladkevičienė, tel. (8 5) 261 5748, el. p. l.sladkeviciene@vtdko.lt 
Fakulteto prodekanė Rūta Buivydienė, tel. (8 5) 261 5748, el. p. r.buivydiene@vtdko.lt 

 
STUDIJŲ TARNYBA 
Antakalnio g. 54, 102 kab. 
Tel. (8 5) 234 4494 
Studijų tarnybos vedėjas Eimutis Zakarevičius, tel. (8 5) 261 0353, el. p. e.zakarevicius@vtdko.lt 
Konsultuoja:  

 studijų organizavimo klausimais; 

 dėl valstybės remiamų paskolų; 

 dėl studijų ir socialinių stipendijų; 

 dėl teikiamos paramos neįgaliesiems; 

 dėl sumokėtos studijų kainos kompensavimo; 

 dėl sumokėtos studijų kainos dalies kompensavimo privalomą karo tarnybą atlikusiems ar baigusiems bazinius 
mokymus; 

 dėl paramos užsienio lietuviams, studijuojantiems VTDK. 

Dėl finansinės paramos studentams, turintiems negalią, kreiptis iki 2018 m. rugsėjo 7 d. tel. (8 5) 234 4494. 
 

BIBLIOTEKA  

Petro Vileišio geležinkelio transporto fakulteto biblioteka 
Kalinausko g. 7 
Tel.: (8 5) 261 5748, el. p. gtf.biblioteka@vtdko.lt 
Facebook  
 

KARJEROS CENTRAS 

Antakalnio g. 54, 102 kab., el. p. karjeroscentras@vtdko.lt 
Facebook 
Konsultuoja karjeros valdymo klausimais. 

 
UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠČIAI  

                                                 
1 Visas pabrauktas tekstas atmintinėje yra su aktyviomis nuorodomis. 

http://vtdko.lt/index.php/studentams/df/imoku-rekvizitai
http://itc.vtdko.lt/index.php?menu=4&id=128&sub=128
http://vtdko.lt/index.php/apie-kolegija/bendrabuciai
http://vtdko.lt/index.php/petro-vileisio-gelezinkelio-transporto-fakulteto-kontaktai/gtf-administracijos-kontaktai
mailto:gtf@vtdko.lt
mailto:l.sladkeviciene@vtdko.lt
mailto:r.buivydiene@vtdko.lt
mailto:e.zakarevicius@vtdko.lt
http://vtdko.lt/index.php/informacija-vartotojams/apie-vtdk-biblioteka
mailto:gtf.biblioteka@vtdko.lt
https://www.facebook.com/VTDKBiblioteka/?fref=ts
http://vtdko.lt/index.php/kc-studentams
mailto:karjeroscentras@vtdko.lt
https://www.facebook.com/vtdk.karjera/?fref=ts
http://vtdko.lt/index.php/petro-vileisio-gelezinkelio-transporto-fakulteto-tvarkarasciai/nuolatiniu-studiju-tvarkarasciai


Studijų metai skirstomi į pirmą savaitę (rugsėjo 3 – 7 d.) ir antrą savaitę (rugsėjo 10 – 14 d.). Analogiškai laikotarpis nuo rugsėjo 

17-21 d. bus pirma savaitė. 

Užsiėmimų tvarkaraštis skelbiamas www.vtdko.lt > Studentams > Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas > 

Tvarkaraščiai 

 

EL. PASLAUGOS 

STUDENTŲ EL. 
PAŠTAS 

PAŽYMŲ UŽSAKYMO 
SISTEMA 

MOODLE – E-
MOKYMOSI 
PLATFORMA 

VTDK VIRTUALI 
BIBLIOTEKA 

 
ERASMUS+ PROGRAMA 

STUDIJAS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI 

ĮMOKŲ REKVIZITAI 

SPAUDOS PASLAUGOS 

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS (LSP) 

http://www.vtdko.lt/
http://vtdko.lt/index.php/pastas-studentams
http://vtdko.lt/index.php/pastas-studentams
http://itc.vtdko.lt/index.php?menu=3
http://itc.vtdko.lt/index.php?menu=3
https://vtdk.vma.liedm.lt/
https://vtdk.vma.liedm.lt/
https://vtdk.vma.liedm.lt/
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VTDK
http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VTDK
http://vtdko.lt/index.php/erasmus-studentams
http://vtdko.lt/index.php/studentams/gtf/dokumentai
http://vtdko.lt/index.php/studentams/gtf/imoku-rekvizitai
http://vtdko.lt/index.php/studentams/df/paslaugos/spaudos-centras
https://lsp.lt/

