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Dar	 vienas	 auksinėmis	 rudens	 spalvomis	 besidažantis	 rugsėjis	
jūsų	 gyvenime.	 Besiplaikstantys	 voratinkliai,	 rasota	 žolė,	 šypsenos	
veiduose	 ir	 kelias	 į	 mokyklą	 .....	 ups...	 dvelkiantis	 šiltas	 permainų	
vėjas ir kelias į Universitetą. Vargu ar čia, Universitete, pirmąją dieną 
jūs pamatysite daug senų draugų. Greičiausiai tai bus nauji veidai, 
nedrąsūs	žvilgsniai,	 šiltos	šypsenos.	 Ir	nemanau,	kad	pirmoji	diena	
Universitete,	nepaisant	naujų	įspūdžių	ir	emocijų,	paliks		labai	ryškių	
prisiminimų	jūsų	gyvenime,	juk	žmogus	linkęs		savo	atmintyje		išsau-
goti pasiektus tikslus, tad neabejotinai diplomo įteikimo diena bus  
įsimintinesnė negu 2016 m. rugsėjo mėn. 1-oji.

Visgi	mūsų	Aleksandro	Stulginskio	universiteto	bendruomenei	ši	
diena labai svarbi. Mes pasitinkame naująją kartą, kuri  pasirinko 
siekti	 išsilavinimo,	 tobulėti	 ir	 kūrybiškai	praleisti	 studijų	metus	ASU.	
Jūsų pasirinkimas studijuoti Mūsų (taip dabar drąsiai tai galime sa-
kyti kartu) Universitete yra teisingas ne tik todėl, kad čia sudarytos 
visos	 sąlygos	 visapusiškai	 tobulėti,	 kurti	 pamatus	 būsimai	 karjerai,	
bet ir todėl, kad Mūsų Universitetas – visa bendruomenė: studentai, 
dėstytojai,	vadovai	–	atvirai	žvelgiantys	į	ateitį,	nebijo	priimti	atsakin
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gus sprendimus, bendromis pastangomis kuria palankią aplinką Jūsų 
kokybiškoms	studijoms,	visuomeninei,	sportinei	ir	meninei	raiškai.	Tai	
jaukios	auditorijos,	šiuolaikiškai	įrengtos	laboratorijos,	yra	galimybių		
atlikti mokslinius tyrimus bei įgyvendinti idėjas per projektus, tvyro 
verslumo	atmosfera	 ir	 	 skiriamas	 išskirtinis	 dėmesys	partnerystei	 su	
verslu, kūrybinius gebėjimus ir fizines galias galima ugdyti studentų 
meno	ir	sporto	kolektyvuose,	vertinamas	kiekvieno	pasiryžimas	daly-
vauti tarptautiniuose studentų mainuose.  Studentai savo interesams  
atstovauja Universiteto savivaldoje. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti 
Universiteto gyvenime. Kaip pasinaudosite Universiteto teikiamomis 
galimybėmis lavinant save ir kuriant savo ateitį, priklauso nuo Jūsų 
pačių	norų,	atkaklumo	ir	kruopštaus	kasdienio	darbo.	

Jūsų	rankose	tradicinis	studentams	skiriamas	informacinis	 leidi-
nys „ASU pirmakursiui“. Manome, jis Jums taps pirmuoju gidu stu-
dijų	kelyje:	padės	nesunkiai	perprasti	studijų	sistemą,	supažindins	su	
mūsų Universiteto tvarka, su Jūsų teisėmis ir atsakomybe, su įvairio-
mis studentams siūlomomis galimybėmis. Jame rasite naudingos in-
formacijos	apie	studentų	laisvalaikį	ir	buitį,	kitus	studentams	aktualius	
klausimus,	sužinosite,	kur	galėtumėte	kreiptis	prireikus	pagalbos.	Jei-
gu	atsakymo	nerasite	šiame	leidinyje,	drąsiai	kreipkitės	į	aukštesniųjų	
kursų studentus ar į grupės kuratorių, fakultetų, institutų vadovus.

Tad savo ir visos bendruomenės vardu sveikinu įsiliejus į mūsų 
gražią	šeimą,	linkiu	gerų	įspūdžių,	prasmingų	dienų	ir	sėkmingų	stu-
dijų. 

Prorektorė Laima Taparauskienė
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Ar	girdėjote	posakį	„Vieno	etapo	pabaiga	–	tai	naujojo	pradžia”?	
Jūs	 jau	 ne	moksleiviai,	 –	 jūs	 pasiekėte	 naują	 lygmenį.	 Šis	 eta-

pas	bus	pats	įsimintiniausias	gyvenimo	kelyje.	Juo	žengdami,		patirsite	
naujų	įspūdžių	ir	įgysite	naujų	žinių.	Būtent	čia	suprasite,	ko	iš	tikrųjų	
esate	verti	ir	ko	siekiate.	Aš	taip	pat	esu	studentas,	mano	kelias	taip	pat	
prasidėjo čia. Aleksandro Stulginskio universitetas – tai vieta ,‚where 
amazing	happens“,	čia	susirasi	naują	chebrą,	atrasi	savo	užslėptus	ta-
lentus,	susipažinsi	su	būsimais	bendradarbiais	ar	darbdaviais,	užmegsi	
naujus	ryšius,	na,	galbūt	sutiksi	ir	savo	gyvenimo	,,antrąją	pusę“.

ASU	 Studentų	 atstovybė	 yra	 tarsi	 antra	 šeima,	 kuri	 jums	 padės	
visais gyvenimo atvejais studijų metu, ar bus liūdna, ar linksma – mes 
visada	šalia!

Na,	o	jei	norėsi	iš	mūsų	Universiteto	pasiimti	dar	daugiau	–	kvie-
čiu	prisijungti	prie	ASU	Studentų	atstovybės	ir	išbandyti	netikėčiausius	
iššūkius!

Jūsų naujasis studijų draugas – Vytenis Natanas, 
ASU Studentų atstovybės prezidentas
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GAUDEAMUS
Studentų himnas

Gaudeamus	igitur,	iuvenes	dum	sumus!	(bis)
Post	iucundam	iuventutem,
Post	molestam	senectutem,
Nos	habebit	humus!	(bis)

Vita nostra brevis est
Brevi finietur;

Venit	mors	velociter,
Rapit	nos	atrociter,
Nemini	parcetur!

Vivat	academia!	Vivat	professores!	(bis)
Vivat	membrum	quodlibet!
Vivant	membra	quaelibet!
Semper	sint	in	flore!	(bis)

Vivant	omnes	virgines	graciles,	formosae!	(bis)
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles.

Bonae,	laboriosae!	(bis)

Vivat	et	re	publica	et	qui	illam	regunt!
Vivat	nostra	civitas,
Maecenatum	caritas,

Qui	nos	hic	protegunt!	(bis)
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LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) –	 tai	 vienintelis	oficia-
lus dokumentas, kuris įrodo, kad esi studentas. Tai ne tik studento 
statusą identifikuojantis dokumentas, bet ir daugelį nuolaidų visoje 
Lietuvoje	suteikianti	kortelė.	Turėdamas	šį	pažymėjimą,	galėsi	naudo-
tis	aukštųjų	mokyklų	bibliotekomis,	 inventoriumi,	 laikyti	egzaminus,	
naudotis	šalies	viešojo	transporto	lengvatomis.	

Visų studijų formų studentai su LSP dalyvauja nuolaidų progra-
moje,	kuri	leidžia	studentui	palankiomis	kainomis	pramogauti,	įsigyti	
prekių	ir	įvairių	paslaugų	visoje	Lietuvoje.	Nuolaidų	sąrašą	rasi	tin-
klalapyje lsp.lt/nuolaidos

? Kaip įsigyti LSP
Išsami	informacija,	kaip	internetu	užsisakyti	LSP,	pateikta	tinklalapyje		

lsp.lt	 	Šiame	tinklalapyje	gali	užpildyti	anketą	bei	pasirinkti,	kur	atsiimti	
LSP: „DnB“ ar „Swedbank“ padaliniuose.
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Įsidėmėk
 Naujas LSP išduodamas visam studijų laikotarpiui, jo galio-

jimo kasmet pratęsti nebereikia.
 Praradus LSP teks mokėti už pakartotiną išdavimą.
 Nepamiršk, kad naudotis gali tik galiojančiu LSP.
 Savo studento pažymėjimu naudokis atsakingai, o baigęs

studijas nepamiršk jo grąžinti banko, kuriame pasiėmei
pažymėjimą, padaliniui.
Jei	turi	papildomų	klausimų	ar	kyla	neaiškumų,	kaip	užsiregistruoti

lsp.lt	sistemoje	–	kreipkis	į	ASU	Studentų	atstovybę.	Ji	atsakys	į	visus	
Tavo	klausimus	ir	padės	užsiregistruoti.
Daugiau	 informacijos	 ieškok	 internete:	 LSP.lt, lss.lt, swedbank.lt  

[kairiajame	 meniu	 „Lietuvos	 studento	 pažymėjimas“]	 arba	 	 http://
sa.asu.lt/kontaktai/asu-studentu-atstovybe/ 

Teiraukis „Swedbank“ tel. 1884
Klausk lsp@lss.lt arba asu.sa.lsp@gmail.com 

Keliaujant	 po	 Europą	 ar	 kitas	 pasaulio	 šalis	 pravartu	 turėti	 ir	
tarptautinį studento pažymėjimą ISIC (International Student Iden-
tity Card).	Jis	galioja	daugiau	nei	129 pasaulio valstybių ir suteikia 
nuolaidų kelionėms lėktuvais, autobusais, keltais, traukiniais, taip pat 
nuolaidas nakvynei, muziejams, prekėms bei paslaugoms.

Informaciją,	kur	ir	kokiomis	sąlygomis	gali	įsigyti	šį	pažymėjimą,	
rasi interneto svetainėje isic.lt

STUDENTŲ ORGANIZACIJOS
Ar	 žinai,	 kur	 gali	 studijuodamas	 įgyti	 įvairios	 naudingos	 patir-

ties?	Ogi	–	studentų	savivaldoje	(studentų	sąjungoje	ir	atstovybėje).	
Prisijungęs	 prie	 studentiško	 judėjimo,	 galėsi	 ne	 tik	 išmokti	 daugybę	
naujų	dalykų,	 pašėlti	 su	 naujai	 surastais	 draugais,	 įgyvendinti	 savo	
ir	prisidėti	prie	 kitų	 žmonių	 svajų	 įgyvendinimo,	bet	 turėsi	galimybę	
ką nors gero padaryti studentijos labui. Tai tartum mokytis antrame – 
gyvenimo	–	universitete,	kuriame	išmoktos	pamokos	lydės	Tave	visą	
likusį gyvenimą.
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Susidomėjai?	 Skaityk	 toliau,	 kas,	 kaip	 ir	 su	 kuo	 čia	 „valgoma“,	 ir	
tikiuosi, kad pasimatysime studentų savivaldoje.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS)
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) yra demokratinė, nepriklausoma 

ir	nevyriausybinė	organizacija,	atstovaujanti	Lietuvos	studentų	interesams	
ir	ginanti	juos	nacionaliniu	lygiu,	vienijanti	Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	stu-
dentų savivaldas. Siekdama savo tikslų, Sąjunga organizuoja renginius 
bei	akcijas,	kuriais	siekiama	atkreipti	visuomenės	dėmesį	 į	akademines	
problemas,	padėti	kurti	ir	tobulinti	švietimo	sistemą,	skatinti	studentų	bei	
visos	 akademinės	 bendruomenės	 partnerystę.	 LSS	 yra	 aktyvi	 Europos	
studentų	 sąjungos	 (ESU),	 Šiaurės	 Europos	 studentų	 sąjungos	 (NOM),	
Žinių	 	ekonomikos	 forumo	(ŽEF)	narė	 ir	Baltijos	šalių	studentų	sąjungų	
asociacijos	 (BOM)	narė	steigėja.	Sąjunga	bendradarbiauja	su	Švietimo	
ir	mokslo	ministerija,	Jaunimo	reikalų	departamentu	prie	Socialinės	ap-
saugos	ir	darbo	ministerijos,	šalies	švietimo	politiką	formuojančiomis	ir	ją	
įgyvendinančiomis	valdžios	institucijomis	bei	kitomis	šalyje	veikiančiomis	
visuomeninėmis	organizacijomis.	Šiuo	metu	LSS	prezidentas	yra	Paulius	
Baltokas,	Vytauto	Didžiojo	universiteto	studentas.

Daugiau apie LSS skaityk  lss.lt.	Į	šios	organizacijos	veiklą	gali	įsijungti	
asmeniškai	arba	dalyvaudamas	ASU	studentų	savivaldoje.

ASU Studentų atstovybė (SA) 
Studentų atstovybė (ASU SA) įkurta	1997	m.	veiklių	ir	ambi-

cingų	studentų	iniciatyva,	yra	savarankiška,	ASU	studentų	interesams	
atstovaujanti	organizacija,	ginanti	jų	teises	ir	besirūpinanti	studentų	
socialine,	akademine	ir	kultūrine	gerove.	ASU	SA,	būdama	LSS	nare,	
gvildena	nacionalines	ir	tarptautines	studentų	gyvenimo,	studijų	ko-
kybės	problemas,	dalyvauja	nacionaliniuose	 ir	 tarptautiniuose	pro-
jektuose,	todėl	organizacijos	vardas	yra	minimas	ne	tik	Universitete,	
bet ir visos Lietuvos akademinėje bendruomenėje.
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ASU SA vizija – kompetentinga ir atvira visuomenei organi-
zacija,	vienijanti	motyvuotas	bei	kūrybingas	asmenybes	ir	veikianti	
ASU studentų labui pagal jų poreikius.

ASU SA misija – vienyti atvirą ir kūrybingą komandos veiklą, 
demokratiškai	atstovaujančią	ASU	studentams	bei	skatinančią	jų	
aktyvumą.

ASU SA tikslai – atsakingai atstovauti studentams, ugdyti 
studentų	 pilietiškumą	 ir	 visuomeninio	 darbo	 įgūdžius,	 įtraukiant	
studentus	į	jiems	svarbių	problemų	sprendimą	ir	jų	raiškos	būdų	
gausinimą.

ASU SA padaliniai.	Studentų	atstovybė	sudaryta	iš	penkių	pada-
linių – fakulteto studentų atstovybių (FSA). FSA pavadinimai yra 
pagal kiekvieno fakulteto pavadinimą. FSA pirmininkai atstovauja 
fakulteto studentų interesams Universitete, organizuoja įvairius rengi-
nius. Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas kartu yra ir fakulteto 
tarybos	narys,	Universiteto	administracijos	ir	studentų	ginčių	nagrinė-
jimo komisijos narys, Fakulteto stipendijų skirstymo komisijos narys. 

FSA kontaktai:
AF SA  –  pirmininkė Jovita Uldinskaitė, tel.  8 633 02 205, 

el.	p.	asu.fsa@gmail.com
EVF SA  –   pirmininkė Agnė Dubinskaitė, tel. 8 638 80 180, 

el.	p.	asu.evf.sa@gmail.com
MEF	SA		–		 pirmininkas	Mantas	Vaivada,		tel.	8	689	79	228,	

el.	p.	mef.sa.atstovybe@gmail.com
VŪŽF	SA		–	pirmininkė	Elžbieta	Kolesnik,	tel.	8	678	74	687,	

el.	p.	asu.vuzf.sa@gmail.com
ŽŪIF	SA		–		 pirmininkas	Gytis	Gabalis,	tel.	8	692	87	246,	

el.	p.	asu.zuif.sa@gmail.com	

SA valdymas.	Organizacijai	vadovauja	prezidentas. Jį vienerių 
metų	kadencijai	(bet	ne	daugiau	kaip	dvi	kadencijas	iš	eilės)	renka	
studentų	konferencija,	kurią	sudaro	ASU	SA	prezidentas	ir	kiekvienos	
FSA	penki	atstovai,	iš	kurių	4	atstovauja	fakulteto	studentams	ir	dele-
guojami atitinkama FSA nuostatų nustatyta tvarka, o FSA pirmininkas 
yra	fakulteto	atstovas	ASU	SA	konferencijoje	pagal	pareigas.

ASU SA prezidentas yra studentų atstovas Universiteto rektorate 
ir	 senate.	Jis	atstovauja	organizacijai	 tiek	vietiniu,	 tiek	nacionaliniu	
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lygiais.	Prezidentu	gali	tapti	bet	kuris	ASU	studentas.	Šiuo	metu	(nuo	
2016 m. lapkričio mėn.) ASU SA vadovauja Ekonomikos ir vady-
bos	fakulteto	studentas	Vytenis	Natanas.	Jam	padeda	viceprezidentė	 
Algimanta Baranauskaitė.

Didžiausi	prezidento	pagalbininkai	yra	komitetų	koordinatoriai.	
ASU SA veiklos sritys (komitetai):
Akademinių ir socialinių reikalų komiteto nariai daug	 žino	

apie	studijas	ir	aukštąjį	mokslą,	geba	atpažinti	ir	spręsti	problemas,	
su kuriomis studentai susiduria studijuodami. Taigi jie nuolatos do-
misi studijų organizavimu, stipendijų skirstymu, studentų mokymosi 
ir gyvenimo sąlygomis, taip pat koordinuoja studentų atstovų veiklą 
Universiteto	valdymo	organuose.	Šiuo	metu	komiteto	koordinatoriai	
yra	Milgintė	 Bareikaitė	 ir	 Klaudas	 Žylė.	 Iškilus	 problemoms	 visada	
gali	į	juos	kreiptis	el.	paštu	asu.sa.akademiniai@gmail.com.

Ryšių su visuomene komitetas	 palaiko	 vidinį	 ir	 išorinį	 ryšį	 su	
visuomene,	žiniasklaida	ir	kitomis	institucijomis.	Pagrindiniai	jo	tiks-
lai	–	kurti	ir	skleisti	teigiamą	organizacijos	įvaizdį,	stiprinti	pasitikėji-
mą	Studentų	atstovybe,	informuoti	apie	SA	veiklą	visuomenę,	didinti	
žinomumą,	užtikrinti	visuomenės	palaikymą,	palaikyti	grįžtamąjį	ryšį.

Komiteto koordinatoriai – Karolina Bagdonaitė ir Asta Nakaitė,   
el.	p.	asu.sa.rsv@gmail.com  

Projektų. Idėja – pagrindinė projektų komiteto varomoji jėga. 
Čia generuojama daugybė įdomių ir studentams naudingų idėjų, 
jomis	 vadovaujantis	 rašomos	 paraiškos	 į	 įvairius	 fondus	 finansavi-
mui gauti. Laimėjus paramą projektui, prasideda pats įdomiausias 
šio	komiteto	darbas	– projekto vykdymas: komiteto nariai nustato ir 
pateikia	užduotis	kitiems	komitetams,	prižiūri,	kaip	vyksta	darbai,	 ir		
patys atlieka tam tikrus projektų vykdymo darbus.

Komiteto veiklą koordinuoja Gintarė Gropaitė ir Ineta Barvainytė, 
el. p. asu.sa.projektai@gmail.com

Renginių ir laisvalaikio. Studentų	atstovai	organizuoja	šventes	
ir	 tradicinius	studentiškus	 renginius,	padedančius	 išlaikyti	 ilgametes	
Universiteto	tradicijas,	rengia	įvairias	akcijas,	siūlo	pramogas	ir	už-
siima	studentų	pilietiniu	ugdymu	ir	švietimu.	ASU	SA	organizuojami	
pagrindiniai	renginiai:	ASU	SA	gimtadienis	–	gegužinė,	automobilių	
slalomo	varžybos,	poezijos	 ir	gyvosios	muzikos	vakaras,	Užgavėnių	
šventė,	fuksų	stovyklos,	krikštynos	ir	kiti	renginiai.
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Šio	 komiteto	 koordinatoriai	 yra	 Liveta	 Budreckytė	 ir	 Eigintas	 
Ličys, el. p.	renginiai.asu.sa@gmail.com.

Tarptautinių reikalų komitetas yra pagrindinis ASU Tarptautinio 
skyriaus pagalbininkas kuriant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, 
bendradarbiaujant	 su	 užsienio	 šalių	 universitetais,	 reprezentuojant	
ASU tarptautinėje erdvėje. Didelis dėmesys skiriamas ASU studentų 
informavimui apie tarptautinių studijų, praktikų ir projektų galimy-
bes.	Rūpinamasi	užsienio	studentais	–	studijuojančiais	ir	nuolatinėse	
studijose, ir dalinėse studijose pagal ERASMUS+ ir kitas mainų pro-
gramas.	Nuolat	atliekamos	apklausos,	siekiant	išsiaiškinti	iš	užsien-
io atvykstančių studentų lūkesčius ir problemas, susijusias su studijų 
tarptautiškumu	bei	akademiniais	ir	socialiniais	poreikiais.

Šio	komiteto	koordinatorė	–	Laura	Čerkauskaitė,	susisiekti	su	ja	
galite	el.	paštu	asu.sa.tarptautiniai@gmail.com

LSP – rūpinasi, kad kiekvienas studentas laiku pasigamintų Lie-
tuvos	studento	pažymėjimą,	informuoja	apie	naujienas,	pasikeitusią	
pažymėjimo	išdavimo,	grąžinimo	tvarką,	padeda	spręsti	problemas,	
iškilusias	dėl	LSP	naudojimosi.

Kreipkis	į	komiteto	koordinatorę	Rūtą	Grinevičiūtę	 
(tel.	8	622	64	244)	arba	rašyk	asu.sa.lsp@gmail.com

Žmonių išteklių komitetas rūpinasi, kad Studentų atstovybės vei-
kla būtų kryptinga ir tikslinga. Komiteto pagrindinės veiklos kryptys: 
naujų SA narių pritraukimas, SA vizijos, misijos skleidimas, narių mo-
kymai,	siekiant	atskleisti	ir	sustiprinti	narių	motyvaciją	ir	norą	dirbti	ko-
mandoje, bendradarbiavimo su Alumni nariais stiprinimas, susitikimų 
su	kitų	aukštųjų	mokyklų	SA	organizavimas.

Komiteto veiklą koordinuoja Arnoldas Morozovas ir Dovilė Ston-
kutė, el. p. 	asu.sa.hr@gmail.com.

Finansų paieškos ir rinkodaros komiteto	pagrindinė	funkcija	–	
lėšų	pritraukimas.	Šis	komitetas	yra	atsakingas	už	ASU	SA	dialogą	su	
verslo	sektoriumi,	potencialių	rėmėjų	paiešką,	naujų	kontaktų	užmez-
gimą bei gerų santykių palaikymą su partneriais. Finansų ir marketin-
go	komiteto	atstovai	rengia	sutartis	su	reklamos	užsakovais,	taip	pat	
nuolat	ieško	alternatyvių	finansavimo	galimybių,	rūpinasi	reklaminių	
kampanijų planavimu ir įgyvendinimu.

Šio	komiteto	koordinatorius	yra	Benjaminas	Kordušas,	
el. p. asu.sa.marketingas@gmail.com
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ASU	Studentų	 atstovybė	 –	 tai	 studentus	 vienijanti	 organizacija,	
joje kiekvienas gali save tinkamai realizuoti, susirasti naujų draugų, 
įgyti naudingos patirties. Jeigu esi aktyvus, entuziastingas, turi idėjų ir 
jaunatviško	optimizmo,	tavo	vieta	–	ASU	Studentų	atstovybėje!	

Būtinai apsilankyk SA tinklalapyje sa.asu.lt/apie-mus/studentu-
atstovybe/ bei	 sek	 visas	 studentiškas	 naujienas	 Facebook	 pasky-
roje „ASU Studentų atstovybė“. Studentų atstovybę rasi Studentų g. 
5–112, Akademijos mstl. (2-as studentų bendrabutis, įeiti iš dešinės 
pusės); darbo tel.: 75 23 70, el. p. informacija.asu.sa@gmail.com

Studentų mokslinis klubas (SMK) 

ASU Studentų mokslinis klubas (ASU SMK)	–	tai	laisvanoriška	
Universiteto	studentų	mokslinė	visuomeninė	organizacija. ASU SMK 
nariais	 gali	 tapti	 visi	 ASU	 studentai,	 pateikę	 prašymą	 dėl	 narystės	
klube. Klube suteikiama galimybė realizuoti save mokslinėje veikloje, 
ugdyti	organizacinius	gebėjimus,	užmegzti	glaudžius	ryšius	su	dėsty-
tojais,	šalies	ir	užsienio	mokslininkais.

Kiekvienais	metais	organizuojama	studentų	mokslinė	konferenci-
ja	„Jaunasis	mokslininkas“,	kurioje	mokslinius	pranešimus	skaito	vi-
dutiniškai	apie	200	studentų	 iš	visų	 fakultetų.	Moksliniai	pranešimai	
išleidžiami	 fakultetų	mokslinių	pranešimų	elektroniniuose	 leidiniuose	
ir/arba CD laikmenose. Universiteto studentai skatinami dalyvauti 
Lietuvos mokslų akademijos kasmet skelbiamuose mokslinių darbų 
konkursuose,	kuriuose	vidutiniškai	po	2	studentus	tampa	mokslo	dar-
bų premijų laureatais.

Jaunieji mokslininkai, doktorantai turi Universitete savo organi-
zaciją	–	doktorantų korporaciją „Kolegos“.	Doktorantų	korporaci-
ja	 kas	antri	 metai	organizuoja	 mokslines	 konferencijas	 ,,Jaunimas	
siekia	 pažangos“,	 jose	 mokslinius	 pranešimus	 skaito	 Universiteto	
bei	kitų	šalies	ir	užsienio	mokslo	ir	studijų	institucijų	doktorantai.	Šių	
renginių		metu	išryškėja	būsimų	lektorių	ir	tyrėjų	gabumai,	geriausieji	
yra kviečiami dirbti Universitete. 

SMK tinklalapis  
asu.lt	[Mokslas	/	Mokslininkų	rengimas	/	Korporacija	„Kolegos“]
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? Kur dar galima įgyti vadybinės patirties studijų metais
Tu	gali	būti	išrinktas	ir	dekano paskirtas eiti akademinės grupės 

seniūno pareigas. Seniūnas atstovauja grupės interesams studijų, 
laisvalaikio	 ir	buities	klausimais.	Jam	talkina	pavaduotojas	 ir,	žino-
ma, visi akademinės grupės studentai. 

Studentų, gyvenančių bendrabučiuose, interesus gina bendrabu-
čių seniūnai. 

Įvairūs	meno	ir	sporto	kolektyvai	 taip	pat	 išsirenka	seniūnus,	 jų	
pavaduotojus.	Jie	kartu	su	kolektyvų	vadovais	organizuoja	repetici-
jas,	treniruotes,	koncertus,	varžybas,	keliones	ir	įvairias	šventes.

? Kuo gali būti naudinga savanorystė

Turbūt	žinai,	kad	savanoris	–	tai	bet	kokio	amžiaus	žmogus,	kuris	
laisva	valia	skiria	savo	laiką,	žinias,	patirtį	ir	energiją	bendruomenei	
naudingam	darbui	ir	negauna	už	tai	piniginio	atlygio.	Jaunam	žmo-
gui, neturinčiam darbo patirties, savanorystė gali būti puiki alterna-
tyva	ugdytis	kompetencijas,	prieinama	ir	naudinga	terpė	asmenybės	
tobulėjimui.	Kaip	atlygį	už	savanorišką	darbą	žmogus	gauna	žinias,	
susikuria	bendraminčių	ratą,	 įgyja	patirties,	užmezga	naudingus	ry-
šius,	praplečia	pasaulėžiūrą,	ugdosi		savigarbą	ir	pasitikėjimą	savimi.

Savanorystė	ypač	vertinama	užsienio	universitetuose.	Čia	ji	suvo-
kiama	kaip	produktyvus	laiko	leidimas,	leidžiantis	permąstyti	tikslus,	
geriau suvokti savo pasirinkimus ir veiklos pobūdį, karjeros perspek-
tyvas.

Mūsų	 Universitete	 savanorystei	 teikiama	 vis	 daugiau	 reikšmės.	
Tai	gali	būti	nedidelis	darbas,	pavyzdžiui,	padėti	Universiteto	vienos	
dienos renginyje, ar prisiimti nuolatines pareigas ir atlikti naudingus 
darbus	periodiškai.	Galima	rasti	veiklos	ir	kitose	organizacijose,	pvz.,	
vaikų	 ir	 jaunimo	dienos	centre,	senelių	namuose,	gyvūnų	priežiūros	
centre	ir	kitur.	Net	ir	pagalba	bendrakursiui	ar	kambariokui	mokantis	
taip	pat	 yra	svarbi	 ir	abipusiai	naudinga.	Žodžiu,	 tai	priklauso	nuo	
Tavo	fantazijos	ir	noro.	Dėl	savanoriškos	veiklos	gali	kreiptis	į	ASU	SA,	
fakulteto studentų tarybą,  Studentų reikalų tarnybą, įvairias organiza-
cijas	Lietuvoje	(internetinės	nuorodos	pateikiamos	leidinio	pabaigoje),	
tarptautinės	savanoriškos	veiklos	programas,	sekti	skelbimus.		
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STUDENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Tapęs	studentu,	turi	žinoti	savo	teises,	įtvirtintas	Lietuvos	Respubli-

kos (LR) įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat suvokti ir savo 
pareigas.	Pateikiame	svarbiausias	iš	jų.			

Studentai turi teisę:
• studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
• studijuoti pagal individualų studijų planą, vadovaudamiesi Univer-

siteto nustatyta tvarka;
• nustatyta tvarka studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą
arba	kitus	studijų	dalykus	Universitete	arba	kitoje	aukštojoje	mokykloje;

•	vertinti	studijuojamų	dalykų	dėstymo	ir	studijų	aprūpinimo	kokybę;
• rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
•	siūlyti	savo	baigiamojo	darbo	temą	arba	pasirinkti	iš	kelių	pasiūlytų

temų;
•	atsiskaityti	 už	 darbus	 taikydami	 alternatyvius	 būdus,	 jeigu	 turi

negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka;
•	kreiptis	 į	Universiteto	administraciją,	 kad	būtų	 įskaityti	 studijų	 toje
pačioje	arba	kitoje	Lietuvos	arba	užsienio	aukštojoje	mokykloje	re-
zultatai;

•	kreiptis	į	Universiteto	administraciją,	ginčų	nagrinėjimo	komisiją	dėl
interesų	pažeidimo;

• nutraukti ir atnaujinti studijas ASU statuto nustatyta tvarka;
•	išeiti	akademinių	atostogų,	neprarandant	studento	statuso;
•	laisvai	reikšti	savo	mintis	ir	pažiūras;
• dalyvauti Universiteto valdymo organuose;
•	rinkti	Studentų	atstovybę	ir	būti	išrinktiems	į	ją;	laisvai	jungtis	į	kitas
asociacijas;

• naudotis įstatymų, Uvinersiteto statuto   ir kitų teisės aktų numatyt-
omis kitomis teisėmis.

Studentai privalo:
• uoliai	studijuoti,	atlikti	studijų	programoje	nustatytas	užduotis;
• laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso;
• laikytis	LR	teisės	aktų,	reguliuojančių	aukštąjį	mokslą,	Universiteto

statuto ir vidaus tvarkos taisyklių.

! Tavo teisės ir pareigos yra surašytos studijų sutartyje, ku-
rią pasirašei apsisprendęs studijuoti Universitete. Dar kartą
perskaityk ir įsidėmėk.
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? Ką turiu žinoti apie akademinę etiką
Universiteto	bendruomenės	narių	etiško	elgesio	nuostatas	aka-

deminėje ir su ja susijusioje veikloje nustato „Aleksandro Stulgins-
kio universiteto akademinės etikos kodeksas“.	Šiuo	dokumentu	
savo veikloje vadovaujasi visi Universiteto bendruomenės nariai: 
studentai,	 dėstytojai,	 mokslo,	 administracijos,	 studijas	 bei	 mokslą	
aptarnaujantys ir kiti darbuotojai. Pateikiame kai kurias svarbiausias 
studijų etikos taisykles.

Dėstytojų ir studentų akademiniuose santykiuose netoleruojamos 
simpatijų	ir	antipatijų	apraiškos,		dovanų	ir	paslaugų	teikimo,	ar	jų	
reikalavimo, priėmimo atvejai. 

ASU	 studentai	 privalo	 laikytis	 šių	 akademinio sąžiningumo 
principų:

- nepateikti	kaip	savojo	studijų	rezultato	plagijuotos	medžiagos
ir svetimų idėjų;

- nesukčiauti	akademinių	atsiskaitymų	metu	 (nenusirašinėti	pa-
tiems,	 neleisti	 nusirašyti	 kitiems;	 nepasakinėti,	 nenaudoti	 neleistinų	
pagalbinių priemonių, nesinaudoti kitų studentų darbais ar jų rezul-
tatais,	nepateikinėti	 to	paties	rašto	darbo	atsiskaitymui	kelis	kartus,	
neatsiskaitinėti	už	kitą	asmenį);	

- nepadirbinėti	dėstytojų	parašų,	vertinimų,	žiniaraščių	ir	kitų	do-
kumentų;

- netoleruoti ir neteikti pagalbos kitiems studentams, atliekan-
tiems	aukščiau	minėtus	nesąžiningus	veiksmus.	

 Akademinės etikos nuostatų laikymasis bus aktualus visą stu-
dijų	 laikotarpį,	 atliekant	 tyrimus,	 rengiant	 įvairius	 rašto	 darbus.	 
Prisimink,	 jog	naudoti	kitų	autorių	kūrinius	reikia	atsižvelgiant	 į	au-
torių	teises,	t.y.	tinkamai	naudojant	(cituojant,	referuojant)	šaltinius.	
Jeigu	darbe	šaltiniai	naudojami	netinkamai	ar	darbas	rašomas	nesa-
varankiškai,	tai	gali	būti	nustatytas	plagijavimo	atvejis	ir	grėsti	griež-
tos	bausmės	nuo	įspėjimo	iki	pašalinimo	iš	Universiteto	ar	įgytos	kva-
lifikacijos	 bei	 laipsnio	 anuliavimo.	 Plagijuotiems	 tekstams	 atpažinti	
naudojamos	specialios	programos.

! Atmink, plagijavimas yra akademinis nusižengimas. Uni-
versitete netoleruojami etiško elgesio nuostatų pažeidimai.
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Esam jauni ir alkani
Einam kartu. Mes ne vieni
Norim laimėti. Būti pirmi

Aš noriu būti ASU. O tu taip gali?

Choras: Koks tavo tikslas?
Suprasti mintį
Iš naujo gimti
Žmogų auginti
Žinias dalinti

Draugą apginti

Ei, niekada nepasiduok
Kartu su ASU, tu žygiuok

O jei pavargsi, ranką duok
Aplink tave draugai. Žinok.

Choras: Ar tau čia patinka?
Taip, tai mano namai

Draugės, draugai
Miegi, skaitai
Svajoji, mąstai
Man čia gerai

AŠ NORIU BŪTI ASU,  
AŠ NORIU BŪTI ASU
AŠ NORIU BŪTI ASU,  
AŠ NORIU BŪTI ASU 

Šiandien esam viena šeima
Mano diena, tavo diena

Tu viską gali visada, visada
Būti ASU – tavo kelio pradžia!

Net kai pasensi, pražilsi
O gal tiesiog nusvilsi
Ateik čia. Ir vėl pakilsi

Kad ASU esi visada prisiminsi!

AŠ NORIU BŪTI ASU,  
AŠ NORIU BŪTI ASU
AŠ NORIU BŪTI ASU,  
AŠ NORIU BŪTI ASU

Jie, mes, aš, tu
Mūsų širdis yra ASU

Esam ASU, Esam savi!
O tu taip gali?

AŠ NORIU BŪTI ASU,  
AŠ NORIU BŪTI ASU
AŠ NORIU BŪTI ASU,  
AŠ NORIU BŪTI ASU

Siekiant	 tinkamai	 pateikti	 atliktus	 darbus	 ir	 išvengti	 plagiato,	
studentams	 yra	 parengti	 „Studijų	 rašto	 darbų	 įforminimo	 bendrieji	
reikalavimai“	 (Šarlauskienė,	 2014),	 kuriuos	 rasi	 ASU	 elektroninėje	
talpykloje (dispace.lzuu.lt).	Susipažink	ir	naudok.	

ASU akademinės etikos kodeksą galima rasti asu.lt [Universitetas / 
Faktai	ir	pasiekimai	/	Pagrindiniai	veiklos	dokumentai].

ASU HIMNAS 
„AŠ NORIU BŪTI ASU“

Muzika: Linas Adomaitis 
Žodžiai:	Bjorn	Hansen
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UNIVERSITETAS KAIP AKADEMINĖ INSTITUCIJA

1924	m.	Dotnuvoje	(Kėdainių	r.)	įkurta	Žemės	ūkio	akademija	
yra dabartinio Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) pirmtakė. 
1945	m.	Akademija	buvo	perkelta	į	Kauną,	o	1964	m.	–	į	Noreikiš-
kes,	kur	šalia	pagrindinių	mokomųjų	pastatų	 išaugo	kompaktiškas	
ir	 jaukus	 akademinis	 miestelis,	 suteikiantis	 šiam	 Universitetui	 tam	
tikro	išskirtinumo.	1996	m.	pakeistas	Akademijos	statusas	ir	pava-
dinimas	–	ji	tapo	Lietuvos	žemės	ūkio	universitetu.	2011	m.	LR	Sei-
mo nutarimu pakeistas Universiteto pavadinimas – jam suteiktas II 
Lietuvos Prezidento, agronomo, Lietuvių ūkininkų sąjungos steigėjo 
Aleksandro	Stulginskio	(1885–1969	m.)	vardas.

Siekiant	konsoliduoti	mokslinį	potencialą,	skatinti	mokslinių	tyri-
mų ir studijų pagrįstumą mokslo rezultatais, 2012 m. atlikta Univer-
siteto struktūros pertvarka. Fakultetuose katedros buvo pertvarkytos į 
institutus, o akademiniai padaliniai (katedros), tiesiogiai nevykdantys 
mokslinių tyrimų pagal ASU mokslinių tyrimų kryptis, buvo įjungti į 
akademinius	centrus.	Pertvarka	palietė	ne	tik	ASU	akademinius	pa-
dalinius,	bet	ir	akademinės	infrastruktūros,	ūkinės	ir	socialinės	infras-
truktūros,	administracijos	padalinius.
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Faktai apie universitetą

Universitete yra: 7 akademiniai padaliniai – Agronomijos (AF), 
Ekonomikos	 ir	 vadybos	 (EVF),	 Miškų	 ir	 ekologijos	
(MEF),	Vandens	ūkio	 ir	žemėtvarkos	(VŪŽF),	Žemės	
ūkio	inžinerijos	(ŽŪIF)	fakultetai;

Kultūrinės	 komunikacijos	 ir	 edukacijos,	 Matemati-
kos,	fizikos	ir	informacinių	technologijų	centrai;

14 akademinės infrastruktūros padalinių: ASU 
Akvakultūros	centras,	Arboretumas,	Atviros	prieigos	
centras,	Bandymų	 stotis,	Biblioteka,	Gyvulininkystės	
selekcijos,	veislinės	vertės	nustatymo	ir	sklaidos	cen-
tras,	Karjeros	centras,	Komunikacijos	ir	technologijų	
perdavimo	centras,	Kūno	kultūros	ir	sporto	centras,	
Leidybos	centras,	Tarptautinis	skyrius,	VšĮ	„ASU	mo-
komasis	 ūkis“,	 Žemės	 ūkio	 mokslo	 ir	 technologijų	
parkas,	Žemės	ūkio	mokslo,	mokymo	 ir	konsultavi-
mo	informacinių	technologijų	centras;	
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? Kuo Universitetas išsiskiria iš kitų aukštojo mokslo insti-
tucijų – kolegijų, institutų, akademijų 

Mūsų Universitete vyksta biomedicinos, socialinių ir technolo-
gijos mokslų studijos. Universitete ne tik studijuojama, bet ir atlieka-
mi	moksliniai	tyrimai,	kuriamos,	saugomos	ir	praktiškai	pritaikomos	
naujos	žinios,	kuriamos	ir	išbandomos	naujos	technologijos.	Į	moks-
linius tyrinėjimus įtraukiami ir studentai: padedami dėstytojų arba 
kartu su jais, jie dalyvauja mokslinėje veikloje, o teorinių ir praktinių 
užsiėmimų	metu	mokslininkai	bei	praktikai	jiems	perduoda	naujausių	
technologijų	lygį	atitinkančias	kultūros,	mokslo	žinias.	Didelis	dėme-
sys skiriamas studentų bendrųjų gebėjimų (pvz., sugebėjimų ben-
drauti,	 spręsti	 problemas,	 dirbti	 komandoje,	 planuoti,	 organizuoti,	
taikyti	informacines	technologijas,	mokėti	užsienio	kalbas)	bei	moks-
linių tyrinėjimų ugdymui.

7 administracijos padaliniai: Finansų tarnyba, 
Mokslo,	 Studijų,	 Strateginio	 valdymo	 ir	 investicijų,	
Personalo	 vystymo	 ir	 valdymo,	 Teisės	 ir	 ir	 viešųjų	
pirkimų,	Viešųjų	ryšių	ir	rinkodaros	skyriai.

Universitete 
studijuoja 
apie 4 600 
studentų,	iš	jų:

• daugiau nei  3 600 – bakalauro studijose;
• daugiau nei  900 – magistrantūroje;
• apie 90 – doktorantūroje.

Dėstytojų ir mok-
slo darbuotojų 
personalą su-
daro beveik 400 
darbuotojų:

55 profesoriai, 137	 docentai,	 daugiau	 kaip	 160 
lektorių ir asistentų, apie 50 mokslo darbuotojų. Dau-
giau	kaip	67	proc.	visų	dėstytojų	ir	mokslo	darbuotojų	
yra mokslo daktarai arba habilituoti daktarai.

Universiteto 
turtas:

apie	910	ha	žemės	ploto,	8	mokomieji	korpusai,	dau-
giau kaip 500 tūkst. bibliotekos leidinių fondas, lauko 
laboratorijos,	 sporto	 aikštynas,	 parodų	 paviljonas,	
5 bendrabučiai (daugiau nei 1350 vietų). Bendras 
patalpų plotas – daugiau nei 140 560 kv. metrų.

Universiteto 
biudžetas

apie 24,3 mln. eurų per metus.



23

? Kuo unikalus Aleksandro Stulginskio universitetas?
Esame	vienintelis	šalyje	universitetas,	vykdantis	šiuolaikinius	tarp-

disciplininius	tyrimus,	rengiantis	ir	suteikiantis	Europoje	ir	pasaulyje 
pripažįstamus	mokslų	daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius 
laipsnius	ir	kvalifikacijas	tokioms	svarbioms	sritims	kaip	aprūpinimas	
maistu,	žemės	ir	miškų	ūkis,	vandens	ir	žemės	ištekliai	ir	jų	tvarkymas,	
klimato	kaita,	alternatyvioji	bioenergetika.	Šios	veiklos	susijusios	su	
pagrindiniais	gamtos	ištekliais,	kurie	yra	be	sienų.	Todėl	drąsiai	gali-
ma	sakyti	–	esame	reikalingi	kiekvienam	ne	tik	savajame	krašte,	bet	
ir kitur pasaulyje.

Universiteto moto – Valia keisti. Galia kurti – sieja mus su ke-
turiomis	gamtos	stichijomis:	žeme	(žalia	spalva	logotipe),	vandeniu	
(mėlyna),	ugnimi	 (oranžinė)	 ir	oru	 (žydra).	 	Valia	 iš	 žemės,	kaita	 iš	
vandens,	galia	–	tai	ugnis,	arba	mes	–	žmonės,	kūrimas	–	oras.

Keturios	 gamtos	 stichijos	 atsispindi	 ir	 Universiteto	 logotipe	 (žr.	
viršelyje).	ASU	fakultetams	yra	sukurti	prie	Universiteto	logotipo	de-
rantys unikalūs logotipai.
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ASU MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS
Pradėjęs	 studijuoti	 ASU,	 priklausai	 jo	 akademinei	 aplinkai.	 Ką	

turėtum	žinoti	apie	Universiteto	bendruomenę	ir	jos	vertybes?
Šalies	aukštosios	mokyklos	yra	skirtingos	pagal	savo	profilį,	stu-

dijų programas, plėtojamus mokslo tyrimus. Jos savitai supranta ir 
savąją misiją	(arba	veiklos	prasmę).

Aleksandro	 Stulginskio	 universiteto	 –	 unikalios	 aukštosios	 
mokyklos	šalyje		–	bendruomenė	savo	misiją suvokia kaip mokslo  
žinių	kūrimą	ir	sklaidą,	siekiant	užtikrinti	kiekvienam	žmogui	sau-
gų	ir	sveiką	maistą	bei	pilnavertę	gyvenimo	aplinką.

Šį	pagrindinį	tikslą	bendruomenė	įgyvendina:
 ugdydama	lyderius	ir	jų	gebėjimą	kurti	ir	dalintis	su	kitais	žmonėmis	

žiniomis,	veržlumu	bei	troškimu	nuolat	tobulėti;
 kurdama	ir	skleisdama	socialines,	biologines	ir	inžinerines	technolo-

gijas	bei	inovacijas	bioekonomikos,	tvaraus	žemės,	miškų	ir	vandens	
ūkio,	biosistemų	inžinerijos,	klimato	kaitos,	kaimo	plėtros	srityse;

 puoselėdama	 ilgametes	 Universiteto	 veiklos	 tradicijas	 bei	 pasieki-
mus, savo veikloje vadovaudamasi svarbiausiomis profesinėmis ir 
bendražmogiškomis	vertybėmis.

Ateities vizijoje	 Universitetas	 atviras	 iššūkiams	 ir	 pokyčiams,	 
taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis tarptau-
tiškumą,	 tarnaujantis	 savajam	 kraštui,	 siekiantis	 nuolatinio	 savo	
studentų	ir	dėstytojų	tobulėjimo	bei	institucijos	lyderystės.

Universiteto	veikla	grindžiama	šiomis	bendrosiomis	akademinė-
mis	ir	bendražmogiškomis	vertybėmis:	

- atvirumu,	partneryste	 ir	 integracija	 į	 tarptautinę	mokslo	 ir	 studijų	
erdvę;

- tarnavimu	savajai	valstybei,	tautiškumu;
- adekvačia	reakcija	į	pokyčius	ir	laikmečio	iššūkius;
- nuolatiniu mokymusi ir tobulėjimu;
- aukšta	kultūra,	profesine	etika	ir	atsakomybe;
- Universiteto	veiklos	tobulinimu,	kaip	nesibaigiančiu	procesu;
- dėmesiu studentui, kaip pagrindiniam Universiteto dalyviui ir  

socialiniam	partneriui;
- dėmesiu kiekvienam Universiteto bendruomenės nariui ir jo  

iniciatyvai.
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UNIVERSITETO VALDYMAS
Universitetas valdomas kolegialių valdymo organų – Universi-

teto tarybos ir Universiteto senato, taip pat vienasmenio valdymo 
organo – Universiteto rektoriaus.

Taryba formuojama vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pa-
gal	kurį	į	valstybinių	aukštųjų	mokyklų	valdymą	įtraukiami	ne	tik	aka-
deminės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Tarybai priklauso 
ir Universiteto Studentų atstovybės skirtas atstovas. Taryba numato 
strateginius	Universiteto	tikslus,	renka	rektorių,	užtikrina	atskaitingumą	
ir	ryšį	su	visuomene	bei	steigėjais.	Tarybos	kadencija	–	5	metai.

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo 
organas.	Jis	kolegialiai	svarsto	 ir	sprendžia	Universitetui	 iškylančius	
klausimus, siūlo jų sprendimus, kurie atitiktų Universiteto interesus. 
Senatas nustato studijų tvarką; tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės	 (socialinės,	 kultūrinės)	 plėtros	 programas,	 vertina	
atliktų	tyrimų	rezultatus	ir	visos	mokslo	ir	studijų	veiklos	kokybę;	tvir-
tina	 vidinę	 studijų	 kokybės	užtikrinimo	 sistemą	 ir	 kontroliuoja,	 kaip	
ji įgyvendinama; nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių 
kvalifikacinius	reikalavimus,	jų	atestavimo	tvarką;	teikia	Universiteto	
garbės	 ir	 kitus	 vardus,	 sprendžia	kitus	Universitetui	 svarbius	klausi-
mus bei sudaro komisijas jiems nagrinėti. Senato nariais, kurie ren-
kami 5 metams, gali būti Universiteto akademinės bendruomenės ir 
administracijos	atstovai,	studentai	bei	kitų	mokslo	ir	studijų	institucijų	
mokslininkai.

Universiteto vienasmenis valdymo organas – rektorius. Jis 
vadovauja	Universitetui,	veikia	jo	vardu	ir	jam	atstovauja,	atsako	už	
Universiteto	 finansinę	 veiklą,	 tinkamą	 turto	 valdymą,	 rūpinasi	 visa	
Universiteto veikla. Pagal statutą rektorių 5 metams renka ir skiria 
Universiteto taryba.

Rektoriui padeda jo vadovaujamas rektoratas.
Rektoratą	–	kolegialią	patariamąją	 instituciją	–	 sudaro	Senato	

pirmininkas, prorektoriai, fakultetų dekanai, universitetinio lygmens 
institutų	 ir	 centrų	 direktoriai,	 kitų	 padalinių	 vadovai,	 Studentų	 at-
stovybės deleguotas studentas. Rektoratas svarsto mokslo, studijų, 
infrastruktūros	ir	kitus	organizacinius	klausimus,	taip	pat	Universiteto	
padalinių darbą, padeda rektoriui įgyvendinti Tarybos ir Senato priim-
tus sprendimus. Rektorato svarstymo rezultatai įforminami rektoriaus įsaky-
mais, o nustatytais atvejais perduodami svarstyti Senatui ar Tarybai. Rek-
toriaus įsakymai yra privalomi visiems: studentams ir darbuotojams.
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Studentų interesams Universiteto valdymo organuose atstovauja 
Studentų atstovybės skirti	atstovai	(plačiau	žr.	1	sk.).

Fakultetų veiklą koordinuoja ir organizuoja fakulteto taryba 
ir dekanas. Fakultete dekanas vadovauja studijoms, mokslinei bei  
kitokiai	veiklai	ir	už	ją	atsako.	Dekanui	skirtas	funkcijas	atlikti	pade-
da prodekanai.

Universiteto veiklą reglamentuoja ASU statutas, kurį tvirtina Lie-
tuvos Respublikos Seimas.

Universiteto vadovybė

Tarybos pirmininkas dr. Edvardas Makelis
Senato pirmininkas prof. habil. dr. Rimantas Velička
Rektorius  prof. dr. Antanas Maziliauskas 
Prorektoriai doc.	dr.	Vidmantas	Butkus	

doc.	dr.	Laima	Taparauskienė 
dr.	Romualdas	Zemeckis

Fakultetų dekanai:
Agronomijos fakultetas 

prof.	dr.	Viktoras	Pranckietis
Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

prof.	dr.	Astrida	Miceikienė	
Miškų ir ekologijos fakultetas

prof. dr. Edmundas Bartkevičius
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

								doc.	dr.	Algis	Kvaraciejus
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

								doc.	dr.	Rolandas Domeika

Daugiau	informacijos	apie	Universitetą	rasi	tinklalapyje asu.lt
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DĖSTYTOJŲ PERSONALAS
Universitete	 dirba	 dėstytojai,	 mokslo,	 administracijos,	 studijas	

ir mokslą aptarnaujantys bei ūkio darbuotojai. Tau daugiausia teks 
bendrauti su dėstytojais, kurių pareigybės pagal mokslinius ir pe-
dagoginius	 reikalavimus	 yra	 šios:	 profesoriai,	 docentai,	 lektoriai	 ir	
asistentai. 

Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi daktaro mokslo 
laipsnį,	jis	dėsto	studentams	(dažniausiai	magistrantams	ir	doktoran-
tams), rengia jaunus mokslininkus, formuoja mokslinių tyrimų kryptis 
ir joms vadovauja, skelbia tyrimų rezultatus mokslo leidiniuose.  

Docento pareigas einantis mokslininkas turi mokslų daktaro 
laipsnį, dėsto studentams, atlieka mokslinius tyrimus, skelbia jų rezul-
tatus, vadovauja bakalauro ir magistrantūros studijų baigiamiesiems 
darbams.

Lektoriumi	dirba	mokslininkas	arba	asmuo,	turintis	ne	žemesnį	
kaip	magistro	kvalifikacinį	laipsnį	arba	jam	prilygstantį	aukštąjį	išsila-
vinimą. Lektorius dėsto studentams, vadovauja bakalaurų baigiamie-
siems darbams ir dirba metodinį darbą. 

Asistentu	dirba	asmuo,	turintis	ne	žemesnį	kaip	magistro	kvali-
fikacinį	laipsnį	ar	jam	prilygstantį	aukštąjį	išsilavinimą.	Jis	vadovauja	
studentų praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kt., 
padeda atlikti mokslinius tyrimus.
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UNIVERSITETO RŪMAI IR GEOGRAFINĖ  DISLOKACIJA 

Universiteto	mokomieji	 korpusai	 išsidėstę	Akademijos	miestelio	
teritorijoje, 5-ieji rūmai yra Kauno mieste. 
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ASU STUDIJŲ SISTEMA
Studijos	yra	mokslo	žinių,	gebėjimų	ir	kompetencijos	įgijimo	pro-

cesas.	Jos	yra	trijų	pakopų:
1) pirmosios pakopos, arba universitetinės bakalauro, studi-

jos	–	 tai	ketveri	 (kai	kuriose	programose	–	 treji	 su	puse,	 ištęstinėse	
studijose	–	iki	šešerių)	studijų	metai	(kursai),	skirti	bendrai	erudicijai	
ugdyti,	teoriniams	studijų	krypties	pagrindams	perteikti	ir	savarankiš-
kam	darbui	reikalingiems	profesiniams	įgūdžiams	formuoti.	Į	baka-
lauro studijų pirmąjį kursą priimami asmenys, turintys vidurinį arba jį 
atitinkantį	 išsilavinimą.	Baigus	studijas	 įgyjamas bakalauro laipsnis, 
liudijantis	universitetinį	aukštąjį	išsilavinimą,	ir	išduodamas	šį	laipsnį	
patvirtinantis diplomas;

2) antrosios pakopos, arba magistrantūros, studijos –	dveji	(iš-
tęstinėse	studijose	iki	trejų)	studijų	metai	(kursai).	Į	studijas	konkurso	
būdu	priimami	asmenys,	turintys	ne	žemesnį	kaip	bakalauro	kvalifi-
kacinį	laipsnį	arba	profesinio	bakalauro	kvalifikacinį	laipsnį.	Pastarie-
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ji privalo	turėti	vienų	metų	darbo	stažą	po	koleginių	studijų	baigimo	
ir	turi	būti	baigę	papildomąsias	studijas,	atitinkančias	magistrantūros	
studijų programas, pagal kurias pageidaujama studijuoti.

Baigusiajam	 magistrantūros	 programą	 ir	 įgijusiajam	 specialųjį	
pasirengimą	 bei	 mokslinio	 darbo	 įgūdžių	 suteikiamas	 atitinkamos	
studijų krypties magistro laipsnis ir jį patvirtinantis diplomas;

3) trečiosios pakopos, arba doktorantūros, studijos – ketve-
ri	 studijų	 metai.	 Asmeniui,	 tobulinusiam	 žinias	 pagrindinės	 ir	 kitų	
mokslo sričių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių moks-
linių	tyrimų	rezultatų	ir	apgynusiam	daktaro	disertaciją,	suteikiamas	 
daktaro mokslo laipsnis. 

Studijos Universitete yra dviejų formų:
• nuolatinės – įprastinės studijos dienos metu, kai mokomasi 5

dienas	per	savaitę;
• ištęstinės –	iki	pusantro	karto	mažiau	intensyvios	studijos,	orga-

nizuojamos mokymo sesijomis, savaitgaliais, vakarais ar kitu su
studentais suderintu būdu. Studijų metų pagrindines datas tvirtina 
Senatas,	o	kalendorinius	studijų	grafikus	-	dekanai.	Sudaręs	indi-
vidualų	studijų	grafiką,	ištęstinių	studijų	studentas	gali	studijuoti
ir kartu su nuolatinių studijų studentais. Studentas, papildomai
sudaręs	dalinių	studijų	sutartį,	 taip	pat	gali	 studijuoti	 ir	didesnį
negu studijų grafike numatytą kreditų skaičių.
Baigus	 skirtingų	 studijų	 formų	 studijas,	 įgytas	 išsilavinimas	 yra

lygiavertis.
Universitete vykdomos ir dalinės studijos. Tai atskirų dalykų 

studijos arba mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią 
žinių	 ir	 gebėjimų,	 kurie	 įvertinami	 pagal	 Senato	 nustatytus	 studijų	
rezultatų	įvertinimo	kriterijus	ir	patvirtinami	pažymėjimu.	Universitete	
Senato	nustatyta	tvarka	gali	būti	įskaitomi	studijų	kitose	aukštosiose	
mokyklose rezultatai.

Ištęstinių	studijų	studentai	kai	kuriuos	dalykus,	kurie	yra	pritaikyti	
nuotolinėms studijoms, studijuoja mišriu nuotoliniu būdu. Palyginti 
su	 tradicinėmis	 studijomis	 nuotoliniu	 būdu	 besimokantys	 studentai	
mažiau	akivaizdžiai	bendrauja	su	dėstytoju,	jie	gali	dažniau	būti	to-
liau nuo studijų vietos, sudaromos geresnės sąlygos pasirinkti studijų 
laiką. Nuotolinis mokymas(is) vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje 
Moodle.	Dalis	užsiėmimų	vyksta	virtualiai:	 skaitomos	bei	 įrašomos	
tolesnei	peržiūrai	vaizdo	paskaitos,	konsultuojama,	atliekami	grupi-
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niai	ir	individualūs	darbai,	pateikiami	ir	vertinami	studentų	savarankiški	
darbai,	besimokantieji	už	atliktus	darbus	turi	galimybę	atsiskaityti	vaiz-
do	konferencijų	būdu.	Tačiau	įvadinės	paskaitos,	laboratoriniai	darbai	
vyksta tik tiesiogiai kontaktuojant su dėstytoju. Studentai, studijuojantys 
mišriu	nuotoliniu	būdu,	egzaminus	ir	įskaitas	laiko	įprasta	tvarka.	

Nuolatinėse studijose nuoseklus auditorinis mokymas nuotoliniu 
būdu nekeičiamas – gali būti naudojami tik kai kurie virtualaus ben-
dravimo aspektai, apie kuriuos informuos dėstytojai.

Prisijungimo prie ASU virtualios mokymosi aplinkos Moodle ins-
trukcijas	 ir	 dalykus,	 kuriuos	 reikės	mokytis	mišriu	 nuotoliniu	 būdu,	
rasi adresu moodle.asu.lt.	Už	nuotolinių	studijų	organizavimą	atsako	
Studijų skyrius.

STUDIJŲ PROGRAMOS

Studijos vyksta pagal studijų programas. Tai tam tikros krypties 
studijų turinio, metodų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitel-
kiamo	akademinio	ir	profesinio	personalo	visuma	ir	jos	aprašymas.	
Studijų programose nurodomi kiekvieno semestro privalomųjų, alter-
natyviųjų ir laisvai pasirenkamųjų dalykų rinkiniai.

Studijų dalykas	–	tai	santykinai	savarankiška	studijų	dalis,	skirta	
vienam	arba	keliems	artimiems	objektams	pažinti,	nagrinėti,	 turinti	
mokslo	žiniomis	grindžiamą	turinį	ir	metodus	bei	siekianti	studijų	pro-
gramos	tikslų.	Studijų	dalykas	dažniausiai	dėstomas	vieną	semestrą,	
o jo studijos baigiamos egzaminu. Keli giminingi studijų dalykai gali
būti sujungti į studijų modulį.

Pirmosios pakopos studijų programą sudaro kelios dalykų gru-
pės:	 1)	 bendrieji	 universitetinių	 studijų	 dalykai,	 skirti	 pasaulėžiūros,	
bendrosios	erudicijos	tolesniam	lavinimui,	jie	nėra	tiesiogiai	susiję	su	
pasirinktos	krypties	studijų	turiniu;	2)	studijų	pagrindinės	krypties	(ša-
kos)	ir	su	ja	susiję	studijų	dalykai,	praktikos,	baigiamieji	atsiskaitymai;	
3) Universiteto	 nustatyti	 ir	 studento	 pasirenkami	 dalykai,	 skirti	 išsa-
mesnei	specializacijai	toje	pačioje	kryptyje	(šakoje),	arba	kitos	krypties
(šakos)	dalykai,	arba	bendrieji	universitetinių	studijų	dalykai,	praktika,
taip pat studento laisvai pasirenkamieji studijų dalykai. Taigi studijų
programos	gali	būti	sudaromos	gana	lanksčiai,	atsižvelgiant	į	darbo
rinkos ir studentų poreikius.
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Studijų	programų	aprašų	ir	studijų	dalykų	sąrašų	ieškok	adresu asu.lt 
[Studijos	/	Studijų	sistema	/	Studijų	programos]

! Rinkdamasis dalykus, skirtus nuodugnesnei specializa-
cijai, ir laisvai pasirenkamuosius dalykus gali sudaryti savo
individualųjį studijų planą.

? Kas yra gretutinės studijos
Universitete organizuojamos ir gretutinės studijos, kai studentams 

sudaromos	galimybės	greta	pasirinktos	pagrindinės	studijų	krypties	 (ša-
kos)	programos	studijuoti	kitos	studijų	krypties	(šakos)	programą	ir	 įgyti	
dvigubą bakalauro laipsnį. 

Šiuo	metu	gretutinės	studijos	įkomponuotos	Žemės	ūkio	technologijų	
ir vadybos bei Apskaitos ir finansų studijų programose. 

? Kaip matuojama studijų dalyko apimtis
Studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų re-

zultatai ir studento darbo krūvis, yra kreditas. 60 kreditų skiriama 
už	 vienerių	 nuolatinių	 studijų	metų	 darbo	 krūvį,	 susijusį	 su	 studijų	
programos siekiniais (rezultatais). Mūsų Universitete yra nustatytas 
studentų darbo krūvis 1600 val. per studijų metus, o vieno kredito 
apimtis – 26,7 val.

Studijų 
forma

Studijų apimtys kreditais ir trukmė

Semest-
ras

Vieneri 
studijų 
metai

I pakopos 
studijų programa 

II pakopos 
studijų programa 

Nuolatinės 
studijos 30 kr. 60 kr.

240 arba 210 
kr.

(4 arba 
3,5 metų)

120	arba	90	kr.
(2 arba 1,5 

metų)

Ištęstinės	
studijos 

20–25 
kr. 45 kr.

240 arba 
210 kr.

(6 arba 5 metai)

120 arba 
90		kr.
(3 arba 
2 metai)
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? Kaip vyksta studijos
Studijos Universitete vyksta sistemingai derinant studentų mokymą 

su	savarankišku	mokymusi	pagal	iš	anksto	sudarytą	studijų	grafiką	ir	
tvarkaraščius.	Jos	vyksta	bendrosiose	ir	specializuotose	auditorijose,	
laboratorijose, bibliotekos skaityklose. Pagrindinės mokymo(si) for-
mos:
• Paskaita	 –	mokslu	 grįstų	 žinių	 perteikimas	 iškart	 visam	 studentų

kursui ar didesniam jų srautui.
• Pratybos – studento individualus ar grupinis su kitais studentais
darbas,	siekiant	išsiugdyti	numatytas	pažintines	ir	kitas	kompetenci-
jas,	betarpiškai	prižiūrint	ir	padedant	dėstytojui.

• Laboratoriniai darbai –	studentų	pažintinių	ir	mokslinio	darbo	ge-
bėjimų	ugdymas	atliekant	laboratorijoje	objektų	ir	reiškinių	tyrimus
su	specialia	įranga.

•	 Seminarai –	betarpiškas	ir	aktyvus	studentų	įtraukimas	į	nagrinėjamo
objekto	pažinimą,	taikant	specialius	jų	darbo	aktyvinimo	metodus.

• Mokomoji praktika	 –	 studentų	 pažintinių	 gebėjimų	 ir	 praktinių
įgūdžių	ugdymas	praktinėje	ar	gamtinėje	aplinkoje,	taip	pat	jas	imi-
tuojančiose	aplinkose	betarpiškai	prižiūrint	ir	padedant	dėstytojui.

Studento kontaktinis darbas – tai mokymasis tiesiogiai kontak-
tuojant	su	dėstytoju	pagal	paskaitų,	egzaminų	ir	konsultacijų	tvarka-
raščius.	Kontaktinį	darbą	sudaro	paskaitos,	seminarai,	laboratoriniai	
darbai,	pratybos,	mokomosios	praktikos,	konsultacijos,	savarankiškų	
ir baigiamųjų darbų gynimas, egzaminų ir įskaitų laikymas. Kontakti-
nis darbas gali būti atliekamas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu.

Studento savarankiškas darbas – mokymasis pagal dėstytojų 
pateiktas	užduotis	ir	nurodytą	literatūrą	be	tiesioginės	dėstytojų	prie-
žiūros.	 Tai	–	 pasirengimas	 seminarams,	 laboratoriniams	 ir	 kontroli-
niams	 darbams,	 egzaminams,	 individualių	 ir	 grupinių	 savarankiškų		
užduočių	atlikimas,	 savarankiškas	mokslinis	 tiriamasis	darbas,	 refe-
ratų, kursinių, baigiamųjų (bakalauro) darbų ar projektų rengimas.

Konkretūs	mokymo	ir	studentų	savarankiško	mokymosi	būdai	bei	
jų	apimtys	 yra	nurodomi	 studijų	programos	apraše	 ir	 studijų	dalykų	
aprašuose.

!Dėmesio! ASU	bakalauro	ir	magistro	studijų	programų	aprašus,
dalykų	aprašus	ir	net	dėstytojų	gyvenimo	aprašymus	(CV)	galima	ras-
ti Universiteto tinklalapyje asu.lt [Studijos / Studijų sistema / Studijų
programos].
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?  Kas ir kaip organizuoja studijų procesą
Studijas	organizuoja,	studentų	ugdymu	rūpinasi	ir	už	absolventų	

parengimo	kokybę	atsako	fakultetai. Fakultetai studijas vykdo pagal 
skirtingas studijų programas, jų fakultete gali būti kelios.

Studijos	organizuojamos	laikantis	studijų	programų	ir	tvarkaraš-
čių.	Ir	dėstytojai,	ir	studentai	privalo	jų	laikytis.	Tvarkaraščius	galima	
surasti dekanatų skelbimų lentose ir fakultetų interneto svetainėse.

Studijų programų dalykus rengia ir dėsto fakultetų institutų ir 
universitetinio lygmens centrų	 dėstytojai.	 Institutai	 ir	 centrai	 jungia	
dėstytojų	grupes,	kurias	 sieja	panašūs	dėstomi	dalykai	 ir	mokslinių	
tyrimų tematikos. Studijų programų tobulinimą ir stebėseną vykdo 
studijų programų komitetai, kurie sudaromi kiekvienai studijų pro-
gramai,	o	už	jų	organizavimą	atsako	fakulteto	dekanas.	

Studijų programų įgyvendinimą ir tobulinimą Universitete koordi-
nuoja prorektorius ir Studijų skyrius.

? Ar galima iškart studijuoti dvi studijų programas
Jei	turi	noro,	laiko	ir	gebėjimų,	gali	iškart	studijuoti	ne	vieną,	bet	

dvi studijų programas. Tie patys studijų dalykai, kurie yra įtraukti į abi 
studijuojamas programas, tinka abiem studijų programoms. Skirtin-
gus programų dalykus reikia studijuoti visus, kaip ir parengti abiems 
studijų	programoms	baigiamuosius	darbus.	Suprantama,	kad	už	an-
tros programos studijas reikia papildomai mokėti, netgi jei ir esi vals-
tybės	finansuojamoje	vietoje.	Studijuoti	iškart	dvi	programas	sunku	ir	
brangoka,	bet	taip	„nušausi	du	zuikius“:	gausi	du	bakalauro	diplo-
mus, padidinsi sėkmingo įsidarbinimo ir tolesnės karjeros galimybes. 

Jei nori keisti studijų programą ...
Jei Tave nuvylė profesinis pasirinkimas ar dėl kitų labai  svarbių 

priežasčių	nori	keisti	studijų	programą,	gali	tai	padaryti	tokiu	būdu:

jei pageidaujama 
studijų programa yra 
tos pačios studijų 
srities –

turi	 pateikti	 prašymą	 rektoriaus	 vardu	
per pirmas dvi semestro savaites arba 
pabaigęs	 pirmųjų	 studijų	 metų	 pirmąjį	
semestrą

jei pageidaujama 
studijų programa yra 
kitos studijų srities –

turi	 stoti	 į	pirmą	arba	aukštesnius	kursus	
(semestrus)
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jei pageidaujama 
studijų programa yra tos 
pačios studijų  srities, 
bet kitame fakultete –

kaip	 ir	 pirmuoju	 atveju	 prašymą	 turi	
suderinti  su abiejų fakultetų dekanais

Pakeitus tos pačios studijų srities studijų programą, finansavimo 
pobūdis nesikeičia:

- jei	 esi	 valstybės	 finansuojamoje	 vietoje,	 išlieka keičiamos
studijų programos valstybinis finansavimas. Vadinasi,  jeigu
naujai pasirinktos studijų programos studijų kaina didesnė
nei keičiamos, tai studijų kainų skirtumą turi padengti pats;

- jei esi mokamoje vietoje, pakeitus studijų programą, reikia
mokėti studijų kainą, nustatytą naujai pasirinktai programai.

Studijų programų skirtumus turėsi likviduoti dalinių studijų būdu, 
mokėdamas	už	šias	studijas	visą	kainą.	Pakeitus	studijų	programą,	
būtina įforminti studijų sutarties pakeitimus. 

? Jei nori keisti studijų formą...
Per	pirmas	2	 semestro	 savaites	 turi	pateikti	prašymą	 rektoriaus	

vardu. Fakulteto dekanas, lygindamas programos planus pagal stu-
dijų formas, nustatys, į kurį kursą ir semestrą gali pretenduoti, ir ati-
tinkamai	perskaičiuos	likusią	studijų	trukmę.	

! Studijų formos keitimo metu finansavimo pobūdis nesi-
keičia.

Valstybės finansuojamose vietose esantys studentai studijų for-
mos	 keitimo	metu	 negali	 turėti	 akademinių	 skolų	 už	 paskutinį	 pa-
baigtą semestrą. Mokamose vietose esantiems studentams, studijų 
formos keitimo metu turintiems akademinių skolų, yra įforminamas 
studijų dalykų kartojimas.

Studijų formos pakeitimas įforminamas rektoriaus įsakymu. Pa-
keitus studijų formą, atliekami ir būtini studijų sutarties pakeitimai. 
Studijų programų neatitikimus turėsi likviduoti dalinių studijų būdu.

? Kaip gali prisidėti prie studijų kokybės

Universiteto vadovybei ir dėstytojams rūpi, kad studijų progra-
mos	 tenkintų	visų	 suinteresuotų	 šalių,	 ypač	–	 studentų	–	esamus	 ir	
numanomus poreikius bei lūkesčius. Studijų kokybei gerinti organi-
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zuojamos sisteminės studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių ap-
klausos,	kurias	vykdo	Studijų	kokybės	ir	inovacijų,	Karjeros		centrai,	
Tarptautinis skyrius, fakultetų dekanatai. 

Ir Tu gali prisidėti prie studijų programų bei dalykų tobulinimo:

Kada? Kas apklausiami? Kodėl?

Pirmaisiais studijų 
mėnesiais

Pirmakursiai Nustatyti pradedančiųjų 
studijuoti lūkesčius ir 
motyvaciją

Pasibaigus semestrui 
(anketą pildymui rasi 
E-rezultatų duomenų
bazėje,	kai	norėsi	suži-
noti egzamino laikymo
rezultatą)

Visų studijų pakopų ir 
formų studentai

Įvertinti	studentų	požiūrį	
į studijuotus dalykus, 
mokymo metodus, 
studentų	žinių	ir	gebėjimų	
vertinimus

Grįžus	iš	studijų	užsienio	
universitetuose

Studijavusieji pagal 
tarptautines studijų 
mainų programas

Įvertinti studentų 
nuomones apie studijų 
mainų organizavimą, 
studijų organizavimo ir 
kokybės skirtumus

Grįžus	iš	profesinės	
veiklos praktikų (PVP)

Paprastai trečiakursiai, 
atlikę	PVP

Įvertinti studentų nuo-
mones apie PVP naudą, 
organizavimą, praktikos 
vietų tinkamumą

Apgynus bakalauro 
(magistro) baigiamąjį 
darbą

I ir II studijų pakopų 
paskutiniojo kurso 
studentai

Išsiaiškinti	studentų	
lūkesčių	išsipildymą	per	
visą studijų laikotarpį

Be to, studijų kokybės klausimai nagrinėjami Studijų programų 
komitetuose,	fakultetų	tarybose,	Senate.	Klausk	studentų	atstovų	šio-
se valdymo struktūrose, kelk su studijų kokybe susijusias problemas, 
teik pasiūlymus.

Užsienio kalbų studijos
Darbdaviai,	 priimdami	 specialistus	 į	 darbą,	 ypatingą	 dėmesį	

skiria	 užsienio	 kalbų	mokėjimui,	 tarptautinės	 komunikacijos	 gebė-
jimams.	 Todėl	 studijų	 metais	 reikia	 skirti	 daug	 pastangų	 užsienio	
kalbos	 mokėjimų	 „šlifavimui“,	 naujų	 užsienio	 kalbų	 įsisavinimui,	
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dalinėms	studijoms	ir	praktikoms	užsienyje,	bendravimui	su	užsienio	
studentais. 

Prasidėjus pirmojo kurso studijoms bus organizuotas pirmakursių 
užsienio	kalbų	testavimas.	Jeigu	testas	parodo,	kad	pirmakursio	už-
sienio kalbos mokėjimo lygis nepakankamas, jam rekomenduojami 
kompensaciniai	kalbos	kursai,	kurie	vykdomi	pirmame	semestre.	

Antrame	 ir	 trečiame	 semestruose	 būsi	mokomas	 užsienio	 spe-
cialybės	 kalbos	 ir	 verslo	 užsienio	 kalbos	 (anglų,	 vokiečių,	 prancū-
zų).	Šie	dalykai	dėstomi	pagal		mokėjimo	lygių	sistemą.	Ketvirtame,	
penktame	ir	šeštame	semestruose	gali	pasirinkti	ir	kitą	užsienio	kalbą	
(anglų,	vokiečių,	prancūzų,	ispanų	ar	rusų)	per	laisvai	pasirenkamuo-
sius dalykus. 

Kartu	 su	užsienio	 studentais	galima	 ir	 tikslinga	 studijuoti	užsie-
nio kalbomis bent kai kuriuos studijų programos dalykus. Apie tokias 
galimybes	geriausia	aiškintis	 studijų	metų	ar	semestro	pradžioje	su	
fakultetų prodekanais. 

? Ar yra galimybė dalyvauti mokslinėje veikloje
Universitete skatinama mokslinė veikla. Jei nori tobulinti savo 

žinias,	 domina	 studijuojamų	dalykų	naujovės,	 turi	 potraukį	 ieškoti,	
tirti	nežinomus	procesus	ar	įvykius,	kreipkis	į	Universiteto	dėstytojus,	
kurie	padės	renkantis	mokslinio	tyrimo	kryptį	ir	žengiant	pirmuosius	
žingsnius.	

Universitete	yra	daug	modernių	tyrimų	centrų	ir	mokslinių	labo-
ratorijų. Atviros	 prieigos	 Jungtiniame	mokslinių	 tyrimų	 centre veikia 
specializuotos,	 šiuolaikiškai	 įrengtos	 laboratorijos,	 sudarytos	 sąlygos	
atlikti tarptautinius standartus atitinkančius tyrimus. Jame studentai gali 
atlikti praktinius darbus, tyrimus baigiamiesiems darbams ir diserta-
cijoms	 rengti.	 Jungtinis	 tyrimų	 centas	 yra	 Integruoto	mokslo,	 studijų	
ir	verslo	centro	(slėnio)	„Nemunas“,	kuriame	dalyvauja	ASU	kartu	su	
parteriais, dalis.

Pasirinkęs	mokslininko	kelią,	po	pirmosios	pakopos	studijų	turėsi	
baigti magistrantūros studijas, tuomet konkurso būdu galėsi preten-
duoti	į	doktorantūrą	–	profesionalių	mokslininkų	rengimo	„kalvę“	(žr.	
asu.lt/mokslas/ [Mokslininkų	rengimas]).	Šią	veiklą	gali	pradėti	ir	nuo	
pirmųjų	 studijų	 metų	 kartu	 su	 studentų	 mokslinio	 klubo	 nariais	 (žr.	 
1 sk.).
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STUDIJŲ KALENDORIUS 
Studijų laikotarpis yra skirstomas į akademinius studijų metus – 

kursus. Kiekvienas kursas skirstomas į rudens ir pavasario semes-
trus. Dalis semestro laiko skiriama studijų rezultatams įvertinti. Tai 
rudens ir pavasario semestrų egzaminų sesijos. Jei studijų dalykų 
paskaitos ir pratybos vyksta intensyviai (blokais), egzaminų sesija gali 
būti	išskaidyta	į	kelias	dalis,	atsižvelgiant	į	blokų	skaičių.

Kalendorinis studijų grafikas sudaromas pagal taisykles:
- studijų trukmė per kalendorinius metus – 40 savaičių;
- semestro	trukmė	–	20	savaičių.	Ne	mažiau	kaip	4	semestro	sa-

vaitės skiriamos egzaminų sesijai;
- rudens	semestro	pradžia	–	rugsėjo	mėnesio	pirmoji	darbo	diena;

pavasario	semestro	pradžia	–	pirmoji	darbo	diena	po	rudens	se-
mestro pabaigos;

- studentų	atostogų	trukmė	per	kalendorinius	metus		–		ne	mažiau	kaip
7	savaitės	(2	savaitės,	kurios	apima	šv.	Kalėdų	ir	Naujųjų	metų
šventes,	1	savaitė	prieš	šv.	Velykas;	ne	mažiau	kaip	vienas	mėnuo
nenutrūkstamų vasaros atostogų);

- pavasario	 semestro	 ir	 studijų	metų	pabaiga	–	birželio	mėnesio
paskutinis penktadienis;

- studentų nenutrūkstamos vasaros atostogos – nuo rugpjūčio 1 iki
31 d. Liepos mėnesį studentai atlikinėja įvairias praktikas arba
atostogauja.
Kiekvienų studijų metų studijų kalendorius skelbiamas Universi-

teto tinklalapyje  asu.lt [Studentams / Studijų organizavimas / Studijų 
kalendorius]

Ar žinai, kad ...
 studijuoti	turėsi	ne	mažiau	kaip	40	val.	per	savaitę,	5	darbo	dienas.	Į	šį

laiką	įeina	ir	savarankiškas	mokymasis;
 akademinės valandos trukmė – 45 min. Tarp dviejų akademinių valandų

daroma 5 min. pertrauka, o kas dvi akademines valandas – 15 min.
pertrauka;

 darbas auditorijose nuolatinėse studijose neturi prasidėti anksčiau kaip
8	val.	ir	baigtis	ne	vėliau	kaip	19	val.;

 studijuojant	ištęstiniu	būdu	vakarais	darbas	auditorijose	dažniausiai	pra-
sideda 16.30 val. ir baigiasi ne vėliau kaip 20.30 val.
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STUDIJŲ KONTROLĖ

? Kaip kontroliuojamos studijos
Kiekvieną	dieną	Tavo	žinios	nebus	tikrinamos.	Studijos	yra	kontro-

liuojamos	periodiškai	tikrinant	atliktus	darbus.	Taip	pat	turėsi	paaiš-
kinti	ir	apginti	atliktus	laboratorinius	darbus,	rašyti	kontrolinius	darbus,	
aktyviai	dalyvauti	 seminaruose,	 rašyti	 referatus,	 rengti	kursinius	dar-
bus.	Visi	 šie	darbai	bus	vertinami,	 semestro	metu	privalėsi	 sukaupti	
atitinkamą kiekį teigiamų įvertinimų, jais remiantis bus įvertinamos 
Tavo pastangos semestro metu. Kiekvieno semestro viduryje dėstytojai 
pateikia dekanatams studentų tarpinio vertinimo rezultatus taikant 0 
(blogai)	–	1	(vidutiniškai)	–	2	(gerai	ir	labai	gerai)	balų	sistemą.

Taigi studijų kontrolės formos gali būti labai įvairios: apklausa, 
testai, kontroliniai, laboratoriniai, kursiniai darbai, referatai ir kt.

? Ar paskaitų lankomumas privalomas
Laboratorinių darbų, pratybų, seminarų, praktikų lankymas ir jų 

atlikimas yra privalomi. Paskaitų lankymas yra pageidaujamas, nes 
lankydamas	jas	sužinosi	studijuojamo	mokslo	naujoves,	lengviau	įsi-
savinsi	vadovėlių,	kitos	 literatūros	medžiagą,	pasieksi	geresnių	stu-
dijų rezultatų.

? Kaip vertinami studijų dalykų rezultatai
ASU naudojama kaupiamojo balo sistema.	Tai	reiškia,	kad	ga-

lutinį	pažymį	už	studijų	dalyką	lems	ne	tik	egzaminas,	bet	ir	semestro	
metu surinkti tarpiniai įvertinimai. Egzaminą gali laikyti tik turėda-
mas visus tarpinius įvertinimus. 

Egzaminai laikomi rudens ir pavasario  egzaminų sesijų metu. 
Jie	gali	 vykti	 raštu	arba	žodžiu.	Egzaminai	vertinami	pagal	Univer-
sitete	galiojančią	studijų	rezultatų	vertinimo	dešimties	balų	sistemą.	
Studijuojamo	 dalyko	 žinios	 yra	 teigiamos,	 jei	 įvertinamos	 nuo	 10	
(puikiai)	iki	5	balų	(silpnai).	Studijuojamo	dalyko	įgytos	žinios	ir	ge-
bėjimai	yra	nepakankami	ir	neįskaitomi,	jei	įvertinami	4	ir	mažiau.

Laikant egzaminą reikia turėti asmens dokumentą. 
Jei negali atvykti į egzaminą arba kontrolinį darbą dėl pateisi-

namų	priežasčių,	 pranešk	apie	 tai	 dekanatui	 ir	 egzaminuojančiam	
dėstytojui	iš	anksto.	
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DEŠIMTBALĖ STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO SISTEMA

Išlai-
kymo 
slen-
kstis

Pažymys	ir	
trumpas	žinių	
ir gebėjimų 

apibūdinimas*

Išsamus	žinių	ir	supratimo	
apibūdinimas

Išsamus	gebėjimų	
apibūdinimas

Iš
la
ik
yt
a

10 (puikiai)
Puikios, 
išskirtinės	žinios	
ir gebėjimai

Puikios,	 išskirtinės,	 visapusiš-
kos	žinios	ir	jų	taikymas	spren-
džiant	 sudėtingas	 praktines	
problemas.
Savarankiškai	 studijavo	papil-
domą	medžiagą.
Puikiai supranta ir vartoja 
sąvokas, geba analizuoti jas 
platesniame dalyko kontekste. 
Originaliai ir nepriklausomai 
mąsto. 
Puikūs analitiniai ir vertinimo 
įgūdžiai,	įžvalga.
Puikus pasirengimas toles-
nėms studijoms.

Puikiai taiko teorines 
žinias.
Puikiai atlieka sudė-
tingas nestandartines 
užduotis.
Nepriekaištinga,	
išskirtinė	atlikimo	
kokybė.
Puikūs	 raiškos	 ir	 pri-
statymo	įgūdžiai.		
Gerai supranta, ką ir 
kodėl daro.

Pasiekti visi studijų tikslai

9	(labai	
gerai)
Tvirtos, geros 
žinios	ir	
gebėjimai

Tvirtos,	geros,	visapusiškos	ži-
nios	ir	jų	taikymas	sprendžiant	
sudėtingas praktines proble-
mas.
Savarankiškai	 studijavo	papil-
domą	medžiagą.
Puikiai supranta studijuojamą 
medžiagą,	 sąvokas	 vartoja	
tinkamai.
Originaliai ir nepriklausomai 
mąsto.
Labai geri analitiniai, vertini-
mo	ir	sintezės	įgūdžiai.
Labai geras pasirengimas to-
lesnėms studijoms.

Labai gerai taiko te-
orines	žinias.
Lengvai atlieka su-
dėtingas	 tipines	 už-
duotis.
Labai gera atlikimo 
kokybė.
Labai	 geri	 raiškos	 ir	
pristatymo	įgūdžiai.
Supranta, kokius 
metodus,	 technikas	
taiko ir kodėl.

Pasiekta	ne	mažiau	kaip	90		proc.	studijų	tikslų
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Išlai-
kymo 
slen-
kstis

Pažymys	ir	
trumpas	žinių	
ir gebėjimų 

apibūdinimas*

Išsamus	žinių	ir	supratimo	
apibūdinimas

Išsamus	gebėjimų	
apibūdinimas

Iš
la
ik
yt
a

8 (gerai)
Geresnės 
nei vidutinės 
žinios	ir	
gebėjimai

Geresnės	 nei	 vidutinės	 žinios	 ir	
jų	 taikymas	 sprendžiant	 praktines	
problemas.
Susipažino	 su	 privaloma	 medžia-
ga.
Geba	savarankiškai	dirbti	su	papil-
doma	medžiaga.	
Supranta	sąvokas	ir	principus,	juos		
taiko tinkamai.
Gerai argumentuoja ir argumentus 
pagrindžia	faktais.	
Geras pasirengimas tolesnėms 
studijoms.

Gerai	taiko	žinias.
Teisingai atlieka 
vidutinio sudėtin-
gumo ir sunkesnes 
užduotis.
Gera atlikimo ko-
kybė.
Geri	 raiškos	 ir	 pri-
statymo	įgūdžiai.
Žino,	 kokius	 me-
todus,	 technikas	
taikyti.

Pasiekta	ne	mažiau	kaip	80	proc.	studijų	tikslų

7 (vidutiniškai)
Vidutinės 
žinios	ir	ge-
bėjimai, yra 
neesminių 
klaidų

Geresnės	 nei	 vidutinės	 žinios	 ir	 jų	
taikymas	 sprendžiant	 praktines	 pro-
blemas.
Susipažino	su	privaloma	medžiaga.
Geba	savarankiškai	dirbti	su	papildo-
ma	medžiaga.	
Supranta	 sąvokas	 ir	 principus,	 juos		
taiko tinkamai.
Gerai argumentuoja ir argumentus 
pagrindžia	faktais.	
Geras pasirengimas tolesnėms studi-
joms.

Gerai	taiko	žinias.
Teisingai atlieka 
vidutinio sudėtin-
gumo ir sunkesnes 
užduotis.
Gera atlikimo ko-
kybė.
Geri	 raiškos	 ir	 pri-
statymo	įgūdžiai.
Žino,	 kokius	 me-
todus,	 technikas	
taikyti.

Pasiekta	ne	mažiau	kaip	70	proc.	studijų	tikslų

6 (patenkina-
mai)
Žinios	ir	gebė-
jimai	(įgūdžiai)	
žemesni	nei	
vidutiniai, yra 
klaidų

Žemesnės	 negu	 vidutinės	 žinios,	
yra klaidų. 
Žinias	taiko	nesudėtingoms	prakti-
nėms	problemoms	spręsti.
Susipažino	su	pagrindine	medžia-
ga. 
Patenkinamai suvokia sąvokas, 
geba	 savais	 žodžiais	 apibūdinti	
priimamą	informaciją.	
Analizuojant susitelkiama į keletą 
aspektų, tačiau nesugebama jų 
susieti. 
Patenkinamas pasirengimas toles-
nėms studijoms

Žinios	 taikomos	
vadovaujantis pa-
teiktais	pavyzdžiais.
Patenkinama atliki-
mo kokybė. 
Moka veikti pagal 
analogiją. 
Teisingai atlieka 
lengvas	 užduotis,	
bet nesuvokia su-
dėtingesnių.
Patenkinami	 raiš-
kos ir pristatymo 
įgūdžiai

Pasiekta	ne	mažiau	kaip	60		proc.	studijų	tikslų
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5 (silpnai)
Žinios	ir	
gebėjimai 
(įgūdžiai)	
tenkina 
minimalius 
reikalavimus

Žinios	 tenkina	 minimalius	 reikalavi-
mus. 
Žinias	 taiko	 nesudėtingoms	 prakti-
nėms	problemoms	spręsti.	
Paprastas įsisavintų sąvokų vardiji-
mas, teksto atpasakojimas. Atsaky-
mas sutelktas į vieną aspektą. 
Minimalus pasirengimas tolesnėms 
studijoms.

Minimalūs pakan-
kami gebėjimai 
problemoms	 spręsti	
vadovau-jantis pa-
vyzdžiais.
Geba veikti pagal 
analogiją. 
Patenkinami	 raiš-
kos ir pristatymo 
įgūdžiai.

Pasiekta	ne	mažiau	kaip	pusė	studijų	tikslų

N
ei
šl
ai
ky
ta

4
Nepaten-
kinamai

Žinios	 netenkina	minimalių	 reika-
lavimų.

Gebėjimai neten-
kina minimalių 
reikalavimų.

3

2

1

Pasiekta	mažiau	kaip	pusė	studijų	tikslų

Išlai-
kymo 
slen-
kstis

Pažymys	ir	
trumpas	žinių	
ir gebėjimų 

apibūdinimas*

Išsamus	žinių	ir	supratimo	
apibūdinimas

Išsamus	gebėjimų	
apibūdinimas

? Kur yra įrašomi ir saugomi egzaminų įvertinimai
Egzaminų	 sesijų	 vertinimo	 balus	 dėstytojas	 įrašo	 į	 Universi-

teto studijų rezultatų elektroninę apskaitos sistemą (asu.lt  
[Stojantiesiems / Studentams / El. studijų rezultatai].	Šioje	siste-
moje matysi savo individualų studijų planą (studijų dalykus, kreditus, 
įvertinimus,	tarpinių	vertinimų	rezultatus),	galėsi	peržiūrėti	gautų	sti-
pendijų	ir	sumokėtų	mokesčių	už	studijas	suvestinę;	byloje	esančius	
įsakymus, asmeninius duomenis.

E-rezultatų apskaitos sistemoje taip pat fiksuojami neatvykimai į
egzaminą,	neišlaikytų	egzaminų	įvertinimai.

Pabaigęs	studijas	Universitete,	kartu	su	diplomu	gausi	ir diplomo 
priedėlį, t. y. dokumentą, kuriame atsispindės baigtų studijų esmė, 
lygmuo ir turinys bei Tavo konkretūs studijų pasiekimai.
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Jei neišlaikei egzamino ...
Tokiu atveju turi akademinę skolą. Ją likviduoti galima pasibai-

gus egzaminų sesijai, dekano nurodytu laiku, pakartotinai jį laikant. 
Tam	dekanate	bus	išduota	egzamino perlaikymo kortelė;	išlaikęs	
arba	neišlaikęs	egzamino	ją	turi	pristatyti	į	dekanatą.	

Vieną egzaminą pakartotinai galima laikyti ne daugiau kaip du 
kartus. Antrą kartą pakartotinai laikomo egzamino rezultatus verti-
na	dekano	sudaryta	komisija.	Už	egzamino	antrą	perlaikymą	reikia	
mokėti.

Kurso ir dalykų kartojimas
Jei	studentas	egzamino	antrą	kartą	neišlaikė	arba	iš	viso	neatvy-

ko į egzamino antrą perlaikymą, jis gali kartoti dalyką (kursą). Stu-
dentas	dar	kartą	 studijuoja	neišlaikytą	 (-us)	dalyką	 (-us).	Siekiantys	
geresnio dalyko galutinio įvertinimo nei gavo egzaminų metu taip pat 
gali kartoti studijų dalyką ir naujai laikyti egzaminą – taip pagerinti 
savo	pažangumo	vidurkį.

Dalykų kartojimas – mokamas. Kaina apskaičiuojama propor-
cingai	studijuojamų	dalykų	apimčiai.	

Jei nesutinki su dėstytojo įvertinimu ... 
Pirmiausia	reikia	kreiptis	į	dėstytoją	ir	diskusijos	metu	išsiaiškinti,	

ar	tikrai	neobjektyviai	buvo	įvertintos	Tavo	žinios	ir	gebėjimai.	Jeigu	ir	
toliau	nesutinki	su	dėstytojo	parašytu	pažymiu,	gali	kreiptis	į	fakulteto	
dekaną	ir	pateikti	apeliaciją.	Dekanas	nagrinėja	egzamino	įvertinimo	
aplinkybes	 ir	prireikus	 sudaro	komisiją	apeliacijai	 išnagrinėti.	Ape-
liaciją	dėl	egzamino	ar	kito	atsiskaitymo	įvertinimo	dekanas	privalo	
išnagrinėti	per	3	darbo	dienas	ir	raštu	informuoti	studentą.	Jei	ir	de-
kano atsakymas nepakeitė Tavo nuomonės dėl egzamino ar studijų 
dalyko	galutinio	įvertinimo,	galima	raštu	kreiptis	į	Universiteto	rekto-
rių	Studentų	ir	Universiteto	administracijos	ginčų	nagrinėjimo	tvarka.

Egzaminų sesijos pratęsimas
Fakulteto	dekanas	savo	potvarkiu	pagal	studento	prašymą	ligos,	

nelaimingo įvykio, svarbaus renginio atveju, jei apie tai studentas ar 
jo	artimieji	pranešė	dekanatui	 iki	egzamino,	gali	pratęsti	egzaminų	
sesiją.

Egzaminų	sesija	pratęsiama	ir	studentams,	grįžusiems	iš	dalinių	
studijų	užsienio	aukštosiose	mokyklose.

Išsamiau	 egzaminų	 laikymo	 ir	 perlaikymo,	 apeliacijų	 teikimo	
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ir	 kt.	 tvarkos	 yra	 aprašytos	 Universiteto	 dokumentuose,	 kuriuos	
rasi adresu: asu.lt [Studentams / Studijų organizavimas /  
Pirmosios pakopos nuolatinės studijos]

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripa-
žinimas

Studentai,	kurie	turi	vidurinį	išsilavinimą,	bent	trejų	metų	prakti-
nio	darbo	patirties	ir	jos	pagrindu	įgytų	žinių	bei	nori	sutrumpinti	savo	
studijas, gali kreiptis dėl neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mo-
kymosi	pasiekimų	vertinimo,	pripažinimo	ir	studijų	dalykų	užskaitymo.	
Vertinamos	ir	pripažįstamos	kompetencijos	įgytos	dirbant,	tobulinant	
kvalifikaciją,	dalyvaujant	įvairių	organizacijų	ir	grupių	ar	savanoriš-
koje	 veikloje,	 mokantis	 savarankiškai	 ar	 institucijose,	 vykdančiose	
neformalųjį	švietimą,	mokantis	masiniuose	atviruose	internetiniuose	
kursuose	(MOOC)	ir	negavus	formalaus	šį	mokymąsi	liudijančio	do-
kumento, kitais atvejais. Kandidatas turi pagrįsti ir pateikti įrodymus, 
liudijančius apie pasiekimų atitikimą studijų programos dalyko(-ų) 
reikalavimams	ir/arba	pademonstruoti	 turimas	kompetencijas	prak-
tiškai	ar	laikydamas	specialiai	parengtus	testus.	Už	neformaliai	ir	sa-
vaiminiu	būdų	įgytų	pasiekimų	vertinimą	ir	pripažinimą	reikia	mokėti.

Išsamią	 informaciją	 apie	 neformaliuoju	 ir	 savaiminiu	 būdu	
įgytų	 pasiekimų	 vertinimo	 ir	 pripažinimo	 tvarką,	 procedūras	 ir	
kainas	 suteiks	 Studijų	 skyriaus	 vyr.	 specialistė	 Daiva	 Pugevičienė	 
(daiva.pugeviciene@asu.lt).

Paskatinimai ir drausminės nuobaudos studentams
Studentams	už	labai	gerus	mokymosi	rezultatus,	aktyvią	mokslinę	

ir	visuomeninę	veiklą	gali	būti	pareikšta	rektoriaus	arba	dekano	pa-
dėka, paskirtos vardinės, skatinamosios stipendijos jų skyrimo nuos-
tatuose nustatyta tvarka. 

Už	drausmės	pažeidimus,	studijų	programų	reikalavimų	nesilai-
kymą,	užsiėmimų	nelankymą	 ir	 kitus	pažeidimus	 studentams	 taiko-
mos	 šios	 nuobaudos: pastaba, papeikimas, stipendijos mokėjimo 
nutraukimas nepasibaigus semestrui, pašalinimas	iš	Universiteto.

Studentas	gali	būti	pašalintas	iš	Universiteto,	jeigu:
1)	 grubiai	 pažeidė	Universiteto	 statutą,	 studijų	 ir	 vidaus	 tvarką	

reglamentuojančius aktus; 
2) nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.



47

! Jeigu studentas klastojo studijų rezultatus, nuplagijavo
kitų parengtus savarankiškus darbus, grubiai pažeidė aka-
deminės etikos normas, jis gali būti pašalintas iš Universite-
to be teisės į jį sugrįžti.

Drausminės nuobaudos skiriamos rektoriaus įsakymu. Skirti nuo-
baudas rektorius gali įgalioti ir kitus asmenis. Jei drausminė nuo-
bauda	skiriama	SA	nariui,	turi	būti	gautas	šios	atstovybės	sutikimas,	
išskyrus	 tuos	 atvejus,	 kai	 drausminė	 nuobauda	 skiriama	 už	 studijų	
programos reikalavimų nevykdymą. Jeigu nėra Studentų atstovybės 
sutikimo, drausminė nuobauda atstovybės nariui gali būti paskirta 
Senato sprendimu.

Universiteto	rektorius	ar	jo	įgalioti	asmenys,	gavę	studentų	raš-
tiškus	pareiškimus	ar	skundus	dėl	LR	pagrindinio	mokslą	 ir	studijas	
reguliuojančio įstatymo ar kitų teisės aktų nustatytų jų teisių ar teisėtų 
interesų	pažeidimų,	privalo	per	30	dienų	juos	išnagrinėti	ir	raštu	at-
sakyti.

STUDIJŲ NUTRAUKIMAS IR BAIGIMAS

? Nori padaryti studijų pertrauką

Studijų pertraukos vadinamos akademinėmis atostogomis. Jos 
suteikiamos	 kalendoriniams	metams.	 Išimtiniais	 atvejais	 (pvz.,	 vai-
ko	auginimas)	jos	gali	būti	pratęstos	dar	vienerius	metus.	Studentai	
akademinių	 atostogų	metu	 už	 studijas	 nemoka,	 neturi	 teisės	 gauti	
skatinamųjų ir kitų stipendijų.

Studentas	 turi	 rašyti	 prašymą	 rektoriaus	 vardu	 ir	 pridėti	
akademinių atostogų būtinumą įrodančius dokumentus. Akademinės 
atostogos	gali	būti	suteikiamos	dėl	šių	priežasčių:

 ligos;
 vaiko auginimo;
 blogos materialinės padėties;
 išvykimo	į	užsienį	dirbti	ilgesniam	laikotarpiui;
 išvykimo	į	užsienį	studijuoti;
 susidariusios	sudėtingos	situacijos	darbe	 (studijuojant	 ištęs-

tine forma);
 kitos	studentui	ar	klausytojui	svarbios	priežasties.
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Akademinės atostogos pirmame kurse suteikiamos tik dėl studento 
ligos.	 Baigiantis	 atostogų	 laikui	 studentas	 turi	 pateikti	 prašymą	grįžti	 iš	
akademinių atostogų.

Nenori ar negali studijuoti ...
Studijos	nutraukiamos	ir	studentas	išbraukiamas	iš	studentų	są-

rašų:
•	 paties	prašymu;
•	 jei	laiku	neužsiregistravo	į	studijas;
•	 už	nepažangumą	(trys	ir	daugiau	akademinių	skolų);
•	 laiku	negrįžus	iš	akademinių	atostogų;
•	 jei perėjo studijuoti kitur;
•	 jei negynė (neapgynė) baigiamojo darbo;
•	 jei	nevykdė	mokėjimo	už	studijas	sutarties;
•	 jei klastojo studijų rezultatus;
•	 jei	šiurkščiai	pažeidė	drausmę;
•	 jei	pažeidė	Lietuvos	Respublikos	įstatymus.
Jei	studijų	metu	išlaikei	kai	kurių	dalykų	egzaminus,	Tau	bus	iš-

duota apie tai liudijanti akademinė	pažyma, kuri gali būti naudinga 
studijuojant	kitose	aukštosiose	mokyklose	ar	vėliau	grįžus	studijuoti	
Universitete.	Dėl	akademinės	pažymos	reikia	kreiptis	į	dekanatą.

! Jei studijavai valstybės finansuojamoje vietoje, nutraukęs 
studijas privalėsi grąžinti valstybės skirtas lėšas Tavo studi-
joms ar šių lėšų dalį teisės aktų nustatyta tvarka.

Grįžimas į studijas
Jei	studentas	studijavo	Universitete,	tačiau	dėl	įvairių	priežasčių	

nutraukė	 studijas,	 yra	galimybė	 jas	 vėl	atnaujinti	 (tęsti).	 Tai	galima	
padaryti	 stojimo	 į	aukštesnį	kursą	 (semestrą)	būdu.	Kartu	su	prašy-
mu reikia pateikti ankstesnių studijų rezultatus. Fakultetų prodekanai 
atlieka, o prorektorius patvirtina rezultatų įskaitymą. Pagal įskaitytus 
rezultatus	sprendžiama,	į	kurį	kursą	priimti.	Grįžimas	į	studijas	įteisi-
namas rektoriaus įsakymu.
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Ar žinai, kad ...
 kiekvienais	metais	 	semestro	pradžioje	savo	fakulteto	dekanate	 turi

užsiregistruoti į studijas (konkrečios datos nurodytos akademinia-
me kalendoriuje);

 kiekvienai akademinei grupei paskiriamas dėstytojas – kuratorius ir
aukštesnio kurso studentas – kuratorius. Tai tie	žmonės,	kurie	Tau
paaiškins	ir	padės	įvairiais	studijų	ir	buities	klausimais;

 pagrindinius	 Tavo	 studijų	 klausimus	 sprendžia	 fakulteto	 dekanas,
prodekanai,	administratoriai.	Tačiau	nepiktnaudžiauk	savo	vizitais	 į
dekanatą;

 studijoms labai padeda studento ir dėstytojo tarpusavio supratimas.

Draugiški patarimai
√ nuosekliai studijuodamas semestro metu didini gerų rezultatų 

pasiekimo galimybes;
√ prasti pirmų kursų rezultatai daugeliui sutrukdo įstoti į ma-

gistrantūrą;
√ darbdaviams	 reikia	ne	Tavo	diplomo,	bet	Tavo	 žinių	 ir	ge-

bėjimų;
√ dažniau	lankykis	Universiteto	tinklalapyje	asu.lt [Studentams]

ir fakultetų internetiniuose puslapiuose. Juose rasi reikiamą
informaciją	apie	studijų	tvarką	ir	ją	reglamentuojančius	do-
kumentus.

ABSOLVENTŲ KLUBAS 

Baigęs	 studijas	 ir	gavęs	diplomą,	neskubėk	užverti	Universiteto	
durų. Tapk Universiteto Alumni klubo	nariu.	Alumnai	–	tai	aukšto-
sios mokyklos auklėtiniai, globotiniai – tas pačias vertybes bei siekius 
turinti,	 tarpusavio	 bendradarbiavimą	 išlaikanti,	 mokslus	 pabaigusi	
absolventų bendruomenė. Daugiau skaityk alumni.asu.lt
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ASU BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO 
UNIVERSITETAIS

ASU yra aktyvus Bolonijos	proceso	dalyvis.	Šiuo	procesu	siekia-
ma	sukurti	bendrąją	Europos	Sąjungos	(ES)	aukštojo	mokslo	erdvę,	
stiprinti	ir	plėtoti	Europos	aukštojo	mokslo	sistemą	pasauliniu	mastu:

- įdiegiant	suprantamas	ir	palyginamas	kvalifikacinių	laipsnių
sistemas ir diplomų priedėlį;

- studijas	grindžiant	dviem	pagrindiniais	ciklais:	 ikidiplominiu
(bakalauro) ir podiplominiu (magistro, daktaro);

- taikant kreditų perkėlimo sistemą (ECTS);
- skatinant studentų, dėstytojų, jaunųjų mokslininkų mobilu-

mą;
- siekiant	sukurti	panašius	studijų	kokybės	užtikrinimo	kriterijus

ir metodologijas;
- stiprinant	tarptautines	integruotų	studijų,	stažuočių	ir	moksli-

nių tyrimų programas.
ASU studijų mainų programose bendradarbiauja su daugiau 

kaip 80 užsienio	šalių	aukštųjų	mokyklų,	dalyvauja	ES	bei	kitų	tarp-
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tautinių fondų remiamose studentų mainų programose, todėl ASU 
studentai turi puikias galimybes dalį savo studijų programos (studijų 
dalykų	ir		praktikų)	studijuoti	užsienio	šalių	universitetuose.	

Universiteto	tarptautinės	veiklos	klausimais	ir	studijomis	užsienyje	
rūpinasi Tarptautinis skyrius,	esantis	c.	r.,	202	kab.,	taip	pat	fakul-
tetų dekanatai.

ES ERASMUS+ PROGRAMA
Tai pagrindinė Europos Sąjungos (ES) studentų mainų programa, 

kurioje	dalyvauja	28	ES	šalys,	 taip	pat	Norvegija,	 Islandija,	Lichtenš-
teinas,	Turkija,	Makedonija.	Dalyvaudami	šioje	programoje,	studentai	
turi	galimybę	užsienio	universitetuose	mokytis	nuo	3	 iki	12	mėnesių,	
neįgyjant	 kvalifikacinio	 diplomo,	 t.	 y.	 dalį	 savo	 pasirinktos	 studi-
jų	programos	 įvykdyti	 svetur,	 kuri	grįžus	 į	ASU,	atitinkamai	 įskaitoma	
kaip dalis įvykdytos studijų programos. Tokios studijos vadinamos  
dalinėmis studijomis užsienyje, jos tampa sudedamąja studijų ASU 
dalimi. 

ASU sudarė galimybes savo studentams studijuoti daugiau kaip 
80	universitetų	25-iose	Europos	šalyse.	2016	m.	pradėta	įgyvendinti	
nauja ERASMUS+ programos dalis – mobilumas su trečiomis pasaulio 
šalimis.	Tokiu	būdu	ASU	įgijo	galimybę	vykdyti	studijų	mainus	su	Kini-
ja,	Indija,	Kazachstanu,	Ukraina	ir	JAV.	Studijų	organizavimas	užsienio	
universitetuose	dažnai	skiriasi	nuo	ASU,	todėl	studijuodami	pasirinktus	
dalykus	užsienyje	mūsų	studentai	kartu	ugdo	savarankiškumą,	kalbos	ir	
bendravimo,	gyvenimo	toli	nuo	savo	įprastos	aplinkos	įgūdžius.	Kartu		
jie	 turi	 puikias	 galimybes	 susipažinti	 su	 šalimis,	 jų	 tradicijomis,	 įgyti	
naujų	draugų,	praktiškai	išmokti	kalbų.

Studentai taip pat gali vykti į ERASMUS+ programos praktikas. Jų 
organizavimo	tvarka	panaši	į	ERASMUS+ programos studijų organi-
zavimo	tvarką,	tačiau	praktikos	vietą	užsienio	įmonėje	arba	instituci-
joje	studentai	turi	susirasti	patys.	Informacija	apie	praktikos	vietas	ir	
sąlygas	užsienyje	skelbiama	adresu		intern.asu.lt/erasmus. Daugiau 
informacijos	galima	gauti	Tarptautiniame	skyriuje	arba	savo	fakultetų	
dekanatuose.

? Kuo dar patraukli  ERASMUS+ programa
Ši	studijų	galimybė	patraukli	dar	ir	tuo,	kad	išvykstantys	studen-

tai	gauna	300–500	eurų/mėn.	finansinę paramą, priklausomai nuo 
šalies,	 į	kurią	vykstama.	Kai	kuriuose	užsienio	universitetuose	mūsų	
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studentai	gali	prieš	studijas	pasimokyti	tos	šalies	kalbos,	nes	dažnai	
tenka studijuoti dalykus ne tik ES populiariausia anglų kalba, bet 
ir	 nacionalinėmis kalbomis. Tai ypač būdinga bakalauro studijoms  
pietinėse	 šalyse	–	 Italijoje,	 Ispanijoje,	Graikijoje,	 Portugalijoje,	 taip	
pat	Prancūzijoje, Vokietijoje.  

? Kuo dar ypatinga ERASMUS+ programa
ERASMUS+ programa vadinama studijų mainų programa todėl, 

kad	mainais	Universitetas	priima	studentus	 iš	programos	partnerių.	
Pas	mus	 studijuoti	 dažniausiai	 atvyksta	 studentai	 iš	Čekijos,	 Slova-
kijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos, Austrijos universitetų. 

Jei	nenori	niekur	važiuoti,	 tačiau	knieti	susipažinti,	pabendrauti	
su	užsienio	studentais,	ateik	į	Studentų	atstovybę	arba	Tarptautinį	sky-
rių ir prisijunk prie tų, kurie globoja ir padeda pritapti mūsų Univer-
sitete	užsienio	studentams.	Tai	labai	patrauklus	ir	naudingas	bendra-
vimo	su	užsienio	studentais,	studijuojančiais	ASU,	būdas,	padedantis	
ugdytis	bendravimo,	užsienio	kalbos	įtvirtinimo	įgūdžius.

Pagal ERASMUS+ programą organizuojami ne tik studentų, bet 
ir dėstytojų akademiniai mainai. Mūsų universiteto dėstytojai vyksta į 
kitus	universitetus	skaityti	paskaitų,	iš	užsienio	universitetų	dėstytojai	
atvyksta	pas	mus.	Apie	užsienio	dėstytojų	paskaitas	informacija	skel-
biama fakultetų tinklalapiuose ir dekanatų skelbimų lentose. Kiekvie-
nam	 studentui	 svarbu	pasinaudoti	 šia	 galimybe,	 išgirsti	 naujausias	
žinias	iš	atvykusiųjų	dėstytojų.

? Kaip tapti ERASMUS+ programos dalyviu
Studentai	gali	vykti	studijuoti	į	užsienį	pabaigę	pirmą	kursą.	Atrenka-

mi pažangūs	ir mokantys	užsienio	kalbą	studentai.	Studentų	atranka	
į ERASMUS+ programos kitų metų studijas prasideda vasario–kovo 
mėn.	Visos	dalyvavimo	programoje	procedūros	aprašytos	tinklalapy-
je intern.asu.lt/erasmus/  taip pat Tarptautinio skyriaus bei fakulte-
tų skelbimų lentose. Tarptautiniame skyriuje visada galima pasikon-
sultuoti	dominančiais	dalinių	studijų	užsienyje	klausimais.

BOVA  – BALTIJOS MIŠKŲ, VETERINARIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO 
UNIVERSITETŲ TINKLAS

Šis universitetų	 tinklas	 vienija	 4	 Baltijos	 šalių	 universitetus:	
ASU, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademiją 
(LSMU–VA),	Latvijos	žemės	ūkio	universitetą	 (LLU)	 ir	Estijos	gyvybės	
mokslų universitetą (EMU).	Kasmet	šiuose	universitetuose	organizuo-
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jama po keletą intensyvių kursų magistrantams bei doktorantams, 
kuriuose dalyvauja visų BOVA universitetų studentai. Studijos vyksta 
anglų	kalba,	dėsto	geriausi	tų	sričių	specialistai	iš	BOVA	universite-
tų	bei	giminingo	NOVA	(Šiaurės	šalių	miškų,	veterinarijos	 ir	žemės	
ūkio universitetų) tinklo. Tai puiki galimybė studentams ne tik tobulinti 
žinias	 savo	 studijų	 bei	 užsienio	 kalbos	 srityse,	 bet	 ir	 geriau	pažinti	
kaimyninių	šalių	studentų	gyvenimą,	susirasti	naujų	draugų.	

Išsami	informacija	apie	BOVA	universitetų	tinklo	vykdomą	veiklą	
ir rengiamus kursus skelbiama tinklalapyje bova-university.org bei  
nova-university.org.

UŽSIENIO VALSTYBIŲ VYRIAUSYBINIŲ IR  
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PARAMA 
STUDIJOMS UŽSIENYJE 

Universiteto	studentai	turi	galimybę	ir	individualiai	rinktis	įvairios	
trukmės	studijas	bei	stažuotes	užsienio	universitetuose	pagal	Lietuvos	
ir	kitų	šalių	vyriausybinių	ir	nevyriausybinių	organizacijų	programas.	
Kai	 kurios	 iš	 šių	 programų	 suteikia	 galimybę	 siekti	 ir	 baigiamojo	
diplomo	 užsienio	 universitete.	 Lietuvos	 Vyriausybė	 kasmet	 pasirašo	
arba atnaujina kultūrinio ir mokslinio bendradarbiavimo sutartis su 
daugeliu	Europos,	Azijos	šalių.	Šios	sutartys	suteikia	galimybę	studi-
juoti	ar	stažuotis	tų	šalių	universitetuose.

? Kaip dalyvauti kitų šalių vyriausybių skelbiamuose kon-
kursuose

Programas	 administruoja	 bei	 atrankinius	 konkursus	 šioms	 stu-
dijoms rengia LR Švietimo	 ir	mokslo	ministerija	bei Švietimo	mainų	
paramos fondas.	 Paprastai	 į	 šias	 studijas	 gali	 pretenduoti	 studen-
tai,	 besimokantys	 baigiamuosiuose	 kursuose	 arba	 baigę	 pagrin-
dines	 studijas,	 t.	 y.	 įgiję	 bakalauro	 kvalifikacinį	 laipsnį.	 Stipendijos	
studijoms	 užsienyje	 skiriamos	 tik	 į	 tas	 aukštąsias	 mokyklas,	 kurių	
diplomai	 Lietuvoje	 yra	 pripažįstami.	 Kasmet	 šiai	 studijų	 paramai	
gauti	 skelbiami	 vieši	 konkursai.	Detali	 informacija	 apie	 tokias	 stu-
dijų galimybes bei konkursus skelbiama tinklalapiuose smm.lt,  
lmt.lt bei smpf.lt

Planuojantiems	studijuoti	ar	baigusiems	mokslus	užsienio	univer-
sitetuose	svarbu	žinoti,	kad	užsienyje	įgytas	diplomas	turi	būti	pripa-
žintas	Lietuvoje.	Šią	procedūrą	atlieka	Studijų kokybės vertinimo 
centras	(A.	Goštauto	g. 12,	LT-01108	Vilnius),	informaciją	teikiantis	
ir savo tinklalapyje  skvc.lt
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Pasinaudok Studijų užsienyje informacijos centro teikiamo-
mis galimybėmis

Daug	 pasirinkimo	 galimybių	 studijuoti	 užsienyje	 teikia	 Studijų 
užsienyje informacijos centras. Jo tinklalapyje studinfo.lt rasi in-
formaciją	apie	studijų,	mokslinių	bei	profesinių	stažuočių	ir	jų	finan-
savimo	šaltinių	paieškos	galimybes.	Čia	kaupiama	informacija	apie	
ES,	JAV	bei	kitų	pasaulio	šalių	aukštojo	mokslo	sistemas	bei	pripažin-
tas/	akredituotas	aukštojo	mokslo	institucijas.	Centras	taip	pat	ren-
gia	studentams	seminarus	stojimo	procedūrų,	dokumentų	ruošimo,	
finansavimo	paieškos	temomis.	Centre	galima	rengtis	ir	atlikti	anglų	
kalbos	testus	(TOEFL,	SAT,	LSAT,	ACT,	TOEIC	ir	kt.)	užsienio	kalbos	
pažymėjimams	gauti,	kurie	daugeliu	atvejų	būtini	ruošiantis	studijuoti	
užsienyje.

Draugiški patarimai:
 Dalines	studijas	užsienyje	pradėk	rinktis	studijuodamas	pirmame

studijų kurse.
 Dar	daugiau	galimybių	dalinėms	studijoms	užsienyje	suteiks	įgy-

tas bakalauro diplomas.
 Nuo	Tavo	studijų	rezultatų	ASU	ir	užsienio	kalbos	žinių	lygio	pri-
klausys	galimybė	išvykti	laikinai	studijuoti	užsienio	šalies	univer-
sitete.

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS
Liberalėjanti	studijų	organizavimo	sistema	suteikia	galimybę	stu-

dijuoti	kai	kuriuos	studijų	programos	dalykus	kitose	šalies	ar	užsienio	
aukštosiose	mokyklose.	

Jei studijavai kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje 
pagal dalinių studijų ar kitu teisėtu pagrindu sudarytą sutartį, 
suderinus studijų turinį, rezultatai įskaitomi be apribojimų. Turi pa-
teikti	individualių	dalinių	studijų	plano	įvykdymą	liudijantį	pažymėjimą.	
Jei	šio	plano	pilnai	neįvykdei,	bus	įskaityti	ne	visi	plane	numatyti,	bet	
tik	tie	studijų	dalykai,	kurių	išlaikei	egzaminus.	Įskaitomi	ir	papildomai	
išklausyti	dalykai,	jei	buvo	atsiskaityta	už	juos	ir	jei	jie	yra	suderinami	
su studijuojama programa.

Jei studijavai kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje 
pagal nesuderintą studijų sutartį, tai studijų rezultatai įskaitomi, 
įvertinus studijų rezultatų formaliuosius reikalavimus ir pageidauja-
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mos studijų programos dalykinių reikalavimų atitikimą. Fakulteto de-
kanui	reikia	pateikti	prašymą	ir	dokumentus,	liudijančius	apie	studijų	
rezultatus:	diplomo	ir	priedo	prie	diplomo	kopijas	arba	akademinę	
pažymą.	Fakulteto	prodekanas	įvertina	studijuoto	dalyko	apimtis,	tu-
rinį ir rezultatus. Kilus abejonėms, ar dalykiniai reikalavimai tenkina-
mi, gali būti atliekama dalyko ekspertizė.

Studijavus neuniversitetinio aukštojo mokslo (koleginių) 
studijų programą kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje moky-
kloje, nesudarius dalinių studijų sutarties, reikia pateikti studijų 
rezultatus įrodančius dokumentus ir dalykų programas, patvirtintas 
aukštosios	mokyklos	vadovo	arba	fakulteto	dekano.	Sudaryta	komisi-
ja	atlieka	neuniversitetinės	studijų	programos	ar	jos	dalykų	ekspertizę,	
kurios metu įvertinama, kiek studijuoti dalykai atitinka studijuojamos 
programos dalykus. Pagal ekspertizės rezultatus atrenkami įskaitomi 
dalykai.

Įskaitomi	neuniversitetinio	aukštojo	mokslo	studijų	programų	da-
lykai	gali	sudaryti	ne	daugiau	kaip	pusę	studijuojamos	arba	pagei-
daujamos studijuoti universitetinės studijų programos apimties.

Kolegijų	absolventai	turi	teisę	nuosekliuoju	būdu	išsilaikyti	studijų	
programos dalykų skirtumus ir stoti į pagrindinių studijų 3-ią kursą 
arba	dalyvauti	papildomose	studijose	ir	įgyti	teisę	stoti	į	magistrantū-
rą.	Išlyginamųjų	dalykų	kursai	ir	papildomosios	studijos	yra	mokami.

Studijavus ASU kituose fakultetuose arba tame pačiame 
fakultete ir atnaujinus studijas, įskaitomi per paskutiniuosius 10 
metų	išlaikyti	bendrojo	universitetinio	lavinimo	dalykai,	nepriklauso-
mai nuo to, kokiai studijų sričiai ir studijų programai buvo priskirti, 
o	studijų	pagrindų	ir	specialaus	lavinimo	dalykai	–	pagal	tos	pačios	
studijų srities universitetines ir kolegines studijų programas. 

Visais klausimais dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos kreipkis į 
fakulteto prodekaną.

STUDENTŲ VASAROS DARBAS UŽSIENYJE
Universiteto	 studentai	 turi	 galimybę	 pagal	 įvairias	 tarptautines	

programas	 išvykti	 į praktikas	užsienyje. Tai ne tik puiki proga susi-
pažinti	su	tų	šalių	praktiniu	žemės	ūkio	darbų	organizavimu	ir	jame	
dalyvauti,	bet,	kaip	ir	studijų	užsienyje	metu,	patobulinti	užsienio	kal-
bos	žinias,	įgyti	bendravimo	patirties,	pažinti	šalies	gyvenimo	būdą	ir,	
žinoma,	šiek	tiek	užsidirbti.
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? Kokios yra vasaros darbo užsienyje programos
Populiariausias vasaros darbų programas studentams adminis-

truoja	Pasaulio	 lietuvių	centras	(PLC),	esantis	Kaune,	S.	Daukanto	g.	
11,	 taip	pat	 filialuose	Vilniuje	 ir	Šiauliuose.	PLC	administruoja	Work 
and Travel USA, Work Travel UK ir	kitas	darbo	programas.	Išsamesnę	
informaciją	apie	šias	programas	galima	rasti	tinklalapyje	lwc.lt/

EURES Lietuva tarnyboje galima rasti patrauklių sezoninio darbo 
užsienio	šalių	ūkiuose	pasiūlymų	(ldb.lt	[EURES	Europa]). Dalyvavimo 
taisykles	sužinosi	kreipdamasis	tiesiogiai	į	šias	organizacijas.

? Jei planuoji ilgiau padirbėti užsienyje ...
Norintys padirbėti vasarą nuolatinių studijų studentai savo planus 

turi	derinti	prie	studijų	proceso.	
Jeigu	turi	didelių	finansinių	problemų	ir	dirbti	užsienyje	vasaros	

atostogų nepakanka, tikslinga metams formintis akademines atosto-
gas.	Tada	laiko	užteks	ir	užsidirbti,	ir	pailsėti.

Visais	atvejais	reikia	nepamiršti	savo	planus	iš	anksto	suderinti	su	
savo fakulteto dekanatu.

? Kaip galiu kaupti praktinę patirtį
Dirbdamas	vasaros	atostogų	metu	Lietuvoje	ar	užsienyje,	atlikda-

mas	praktikas,	kaupi	neįkainojamą	darbo	patirtį.	Ji	pravers	 ieškant	
darbo pabaigus studijas ar kuriant savo verslą, jei to norėsi. Verslo 
pradžiamokslį	gali	išeiti	ir	ASU.

Universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete, veikia Imitacinė	
verslo praktinio mokymo įmonė (IVPMĮ) „Agroverslo	korporacija“	(evf.
asu.lt/lt/padaliniai/verslumo-ugdymo-centras/apie-centra/). Joje stu-
dentai atlieka verslumo ugdymo praktikas, kurių metu įtvirtina teo-
rines žinias, ugdosi įgūdžius, būtinus sprendžiant verslo planavimo, 
organizavimo, kontrolės, vadovavimo bei įmonės veiklos vertinimo 
uždavinius ir t. t. 

Tame pačiame fakultete organizuojami Studentų socialinių ir 
verslo planų turnyrai. Jais siekiama aktyvinti studentus ir telkti kūrybi-
nei veiklai, ugdyti jų verslumą ir novatoriškumą, sudaryti galimybes 
pristatyti savo projektines idėjas. Šiuose turnyruose „susikauna“ visų 
fakultetų studentų geriausios verslo idėjos; jos pristatomos Universi-
teto bendruomenei.
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Aukštoji	mokykla,	atsižvelgdama	į	su	studijų	vykdymu	susijusias	
išlaidas,	nustato	studijų	kainą.	Tos	pačios	studijų	krypties	studijų	pro-
gramų	kainos	skirtingose	aukštosiose	mokyklose	gali	skirtis.	Aleksan-
dro Stulginskio universitete 2016–2017 studijų metams patvirtintos 
tokios pirmosios pakopos (bakalauro) studijų kainos įstojusiems į 
valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Studijų sritis, studijų programos Studijų forma
Metinė studijų 

kaina Eur

Biomedicinos	mokslų	studijų	sritis
nuolatinė 1810 

ištęstinė 1206

Socialinių	mokslų	studijų	sritis
nuolatinė 1230

ištęstinė 820

Technologijos	mokslų	studijų	sritis
nuolatinė 2150

ištęstinė 1434
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? Kas moka už studijas
Visą studijų kainą moka studijuoti mokamose vietose sutinkantys 

studentai.
Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba že-

mesnės pakopos studijų programą,	 jeigu	 daugiau	 kaip	 pusę	 tos	
studijų	programos	 kreditų	 įgijo	 valstybės	biudžeto	 lėšomis,	 išskyrus	
Vyriausybės	 numatytus	 atvejus.	 Pavyzdžiui,	 jei	 esi	 baigęs	 kolegiją,	
tai studijuodamas Universitete pirmosios pakopos (bakalauro) pro-
gramą turėsi mokėti visą studijų kainą, nepriklausomai nuo studijų 
rezultatų.

Studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pa-
čios pakopos studijų programas,	jeigu	jų	studijos	pagal	bent	vieną	iš	
šių	 studijų	programų	 finansuojamos	 valstybės	biudžeto	 lėšomis	 (jie	
moka	už	antrąją	ir	kitas	studijų	programas).

Užsienio valstybių, su kuriomis nesudarytos tarpvalstybinės su-
tartys, piliečiai.

Už	studijas	kainą,	proporcingą	dalyko	apimčiai,	moka:
- kartojantieji studijų programos dalykus;
- studijuojantieji	 pagal	 kvalifikacijos	 kėlimo	 ar	 kitas	 neformaliojo
švietimo	programas;

- studijuojantieji papildomus dalykus, kurie neįeina į studijų programą;
- įstojusieji į dalines ir papildomąsias studijas.

Tiems studentams, kurie studijas ASU pradeda nuo 2016 m.
rugsėjo, nustatytos pirmosios pakopos studijų vieno kredito kaina:
- biomedicinos	mokslų	studijų	srities	dalykų	–	37,47	eurai	už	kreditą;
- socialinių	mokslų	studijų	srities	dalykų	–	21,18	eurų	už	kreditą;
- technologijos	mokslų	studijų	srities	dalykų	–	37,47	eurai		už	kreditą.

? Kas nemoka už studijas
Tam tikram skaičiui būsimų pirmakursių, geriausiai išlaikiusių 

brandos egzaminus,	studijų	kainą	sumoka	valstybė	biudžeto	lėšomis.	
Kasmet Vyriausybė nustato atitinkamos studijų srities geriausiųjų skai-
čių	 ir	 apskaičiuoja	 didžiausią	 lėšų	 sumą,	 kurią	 valstybė	 per	metus	
ketina	skirti	vieno	studento	studijoms	(kitaip	ši	suma	dar	vadinama	
normine studijų kaina, arba	maksimaliu	studijų	krepšeliu). 
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Studijų	kainą	arba	jos	dalį	už	valstybės	nefinansuojamose	studijų	
vietose studijuojančius asmenis gali apmokėti studijuojančiojo darb-
daviai, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys.

? Ar galima netekti valstybės finansuojamos vietos
Taip,	galima.	Po	vienerių	studijų	metų	peržiūrėjus	studijų	rezulta-

tus, studentas gali netekti valstybės finansavimo, jei jo studijų rezul-
tatų	vidurkis	bus	daugiau	kaip	20	procentinių	punktų	mažesnis	negu	
atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojan-
čiųjų rezultatų vidurkis.

Valstybės	 finansavimo	 netekęs	 asmuo	 už	 studijas	 turės	 mokėti	
Universiteto nustatytą studijų kainą, o jo valstybės finansuojamą vietą 
užims	geriausiai	nefinansuojamoje	vietoje	besimokęs	studentas.

! Tik nuo Tavęs priklauso, ar studijuosi valstybės finansuo-
jamoje vietoje.

Daugiau	informacijos	rasi asu.lt		[Studentams	/	Studijų	rėmimas]

? Ar galima tikėtis studijų kainos kompensavimo
Daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos studijų 

vietose geriausiai besimokančių studentų bus kompensuojama stu-
dijų kaina, bet ne didesnė kaip valstybės nustatyta norminė studijų 
kaina.	Po	pirmųjų	dvejų	studijų	metų	(ištęstinių	studijų	–	baigus	pusę	
studijų programos) bus kompensuojama per atitinkamą laikotarpį 
studento sumokėta studijų kaina; baigus studijas – likusioji dalis.

Valstybė nustato, kokiai daliai geriausių studentų bus kom-
pensuojama	 studijų	 kaina.	 Daugiau	 informacijos	 ieškok	 
asu.lt [Studentams / Studijų rėmimas / Finansinė parama /  
Rotacija	ir	studijų	kainos	kompensavimas/] ir vsf.lt/lt/studiju-kainos- 
kompensavimas.

? Kam studijų kaina gali būti sumažinta
Fakulteto dekano teikimu Universiteto rektorius gali taikyti individu-

alias studijų kainų nuolaidas visų sričių studijų programų studentams. 
ASU	nustatyta	studijų	kainų	nuolaidų	sistema	–	50	proc.	studijų	kainos	
vienam	semestrui	–	pažangiems	(neturintiems	akademinių	skolų)	stu-
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dentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose:
- pirmosios	 pakopos	 studijų	 programų	 antro	 ir	 aukštesnių

kursų	 20	 studentų	 (po	 4	 studentus	 iš	 kiekvieno	 fakulteto).
Studentai atrenkami pagal praėjusio semestro dalykų studijų
galutinių įvertinimų svertinius vidurkius;

- 5 studentams, pasiekusiems geriausių rezultatų studentų vi-
suomeninėje veikloje	ir	atstovaujant	Universitetui	už	jo	ribų;

- 5 studentams, pasiekusiems geriausių rezultatų meninėje
raiškoje	ir	atstovaujant	Universitetui	už	jo	ribų;

- 5 studentams, pasiekusiems geriausių rezultatų sportinėje
raiškoje	ir	atstovaujant	Universitetui	už	jo	ribų.

Daugiau	informacijos	ieškok	adresu asu.lt [Studentams / Studijų 
rėmimas / Finansinė parama / Kainos ir nuolaidos / Studijų kainų 
nuolaidos]

? Kur ir kada reikia susimokėti studijų kainą
Geriausia mokėti naudojantis internetinės bankininkystės paslau-

gomis į nurodytą Universiteto sąskaitą studijų sutartyje nurodytais ter-
minais.	Galima	mokėti	ir	Universiteto	kasoje,	tačiau	šiuo	atveju	teks	
susimokėti ir paslaugos mokestį. 

? Ar gali būti atidėtas mokėjimas už studijas
Studento	raštišku	prašymu	dėl	labai	svarbių	priežasčių	fakulteto	

dekanas	mokėjimo	 už	 studijas	 terminą	 gali	 atidėti.	 Tuomet	 studijų	
kainą reiktų susimokėti dviem etapais:

1) 30	proc.	 studijų	 kainos	 sumos	 sumokėti	 	 kiekvieno	 semestro
pradžioje	(per	14–20	d.);

2) likusią	sumą	–	iki	semestro	egzaminų	sesijos	pradžios.
Nesumokėjus	už	studijas	iki	sesijos	pradžios,	gali	būti	neleidžia-

ma laikyti egzaminų, ginti baigiamųjų darbų.
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Studijų	 procesą	 įgyvendinti	 padeda	 akademinės	 bei	 ūkinės	 ir	 
socialinės	infrastruktūros	padalinai,	teikiantys	paslaugas	studentams.	
Susipažink	su	jų	veikla	ir	naudokis	jų	paslaugomis.

STUDENTŲ INFOCENTRAS
Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų infocentras – tai 

„vieno	langelio“	principu	veikiantis	Studentų reikalų tarnybos (SRT) 
skyrius,	sprendžiantis	įvairius	studentų	klausimus	bei	padedantis	plė-
toti studentų dialogą su Universiteto padaliniais.

Infocentro	darbuotojai	padės	iškilus	klausimams,	susijusiems	su	
studijomis,	gyvenimu	bendrabučiuose,	buitimi,	aplinka,	integracija	į	
Universiteto	bendruomenę.	Kartu	 su	Studentų	atstovybe	 jie	 rūpina-
si studentų laisvalaikio organizavimu, sveikos gyvensenos skatinimu 
studentų ir dėstytojų tarpe. Organizuoja įvairias apklausas ir apskri-
tojo stalo diskusijas studentų gyvenimo, laisvalaikio klausimais, pa-
siūlymus teikia Universiteto vadovybei ir studijų skyriui.
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Iškilus	 klausimams,	 įsitraukiant	 į	 akademinės	 bendruomenės	 ir	
studijų	erdvę,	skambink	telefonu	752	258,	rašyk srt@asu.lt, skaipink 
ASUsrt, naviguok asu.lt [Studentams / Studentų reikalų tarnyba /
Studentų	infocentras]	arba	užsuk	į	2	bendrabutį	(Studentų	g.	5,	102	
kab.), kuriame yra Studentų reikalų tarnyba.

BIBLIOTEKA

? Kaip surasti biblioteką
Biblioteka įsikūrusi Centriniuose rūmuose (Studentų g. 11) ir  

trečiuosiuose rūmuose (Universiteto g. 10).

? Kada dirba biblioteka
Centrinė	 biblioteka	 dirba	 darbo	 dienomis	 8–19	 val.,	Mokymo	

literatūros	(III	r.)	–	8–18	val.,	ištęstinių	studijų	studentų	priėmimo	šeš-
tadieniais	9–14	val.	Paskutinį	mėnesio	penktadienį	bibliotekoje	gali	
būti tvarkos diena kai skaitytojai neaptarnaujami.

? Ką pirmiausia reikia daryti
Rugsėjo mėnesį dalyvauti pirmo kurso studentų mokymuose, ku-

riuose	sužinosi,	kaip	naudotis	biblioteka,	ir	pasirašysi,	kad	susipaži-
nai su bibliotekos taisyklėmis. Mokymų	tvarkaraštis	skelbiamas	rug-
sėjo	pradžioje.	Jį	galima	rasti	bibliotekoje	ir	fakultetų	dekanatuose.

? Kokių dokumentų reikia, norint pasinaudoti bibliotekos 
paslaugomis

Norint pasiskolinti knygas į namus būtina turėti asmens tapatybės 
kortelę	arba	skaitytojo	pažymėjimą,	kuris	išduodamas	Centrinių	rūmų	
bibliotekoje.  

? Kokios yra bibliotekos paslaugos. Ką Tu gali veikti  
bibliotekoje  
•	 Gali pasiskolinti knygas į namus nustatytam laikotarpiui. Va-

dovėlius ir mokomuosius leidinius galima pasiskolinti trečiųjų 
rūmų bibliotekoje, kitas knygas – Centrinių rūmų bibliotekoje. 

•	 Gali skaityti knygas, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius 
Centrinių ir trečiųjų rūmų bibliotekoje.
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•	 Gali skaityti elektroninius vadovėlius, mokslo žurnalus ir kitus
leidinius atvirosios prieigos ir prenumeruojamose duomenų bazė-
se	(daugiau	informacijos	bibliotekos	svetainės	tinklalapyje	Duome-
nų bazės).

•	 Gali naudotis bibliotekos kompiuteriais ir internetu,	 įsirašyti
informaciją	į	elektronines	laikmenas,	spausdinti,	skenuoti	bei	nau-
dotis savo kompiuteriais ir prijungti juos prie bevielio interneto.

•	 Gali konsultuotis ir lankyti seminarus, kursus apie	informacijos
paiešką,	 elektroninių	 leidinių	 skaitymą	 duomenų	 bazėse,	 studijų
rašto	darbų	rašymą,	literatūros	sąrašų	sudarymą	ir	kt.

•	 Gali naudotis mokamomis kopijavimo ir spausdinimo paslau-
gomis.

•	 Gali ruoštis paskaitoms, bendrauti bei praleisti laiką grupinio
darbo skaityklose.

? Kokios paslaugos teikiamos specialiųjų poreikių skaity-
tojams

Judėjimo negalią ir stuburo problemų turintiems lankytojams 
įrengtos 3 darbo	vietos	Centrinėje	bibliotekoje	(c.r.)	ir	2	darbo	vietos	
Mokymo literatūros bibliotekoje (III r.).

	Sutrikusio	regėjimo	lankytojai	kviečiami	naudotis	stacionariomis	
elektroninėmis vaizdo didinimo priemonėmis. Centrinės ir Mokymo 
literatūros	bibliotekų	kompiuteriuose	 įdiegtos	 specialios	programos	
analizuoja	 informaciją	 ekrane	 ir	 perduoda	 ją	 kalbos	 sintezatoriui,	
kuris verčia tekstą garsu.

? Kaip pasiskolinti knygų į namus
Gali pasirinkti knygų atviruose bibliotekos fonduose ir pateikti jas 

bibliotekos	darbuotojui,	kad	išduotų	į	namus	arba	pasinaudoti	savi-
tarnos	 sistema.	Greitai	knygų	paieškai	gali	pasinaudoti	bibliotekos	
elektroniniu katalogu biblioteka.asu.lt	[Katalogas] (daugiau – biblio-
tekos svetainės tinklalapyje Pagalba visiems).

? Kaip rasti elektroninius vadovėlius ir šaltinius rašto dar-
bams rašyti

ASU virtualioje bibliotekoje biblioteka.asu.lt [ASU virtuali  
biblioteka] rasite	bibliotekos	leidinius,	mokomuosius	leidinius	iš	ASU	
elektroninės talpyklos, elektroninius vadovėlius ir mokslo straipsnius 
iš	prenumeruojamų	duomenų	bazių,	kitus	šaltinius	iš	Lietuvos	atviro-
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sios	prieigos	duomenų	bazių.	 Leidinius	 iš	ASU	el.	 talpyklos	galima	
skaityti prisijungus	 su	Universiteto	 el.	 pašto	 prisijungimo	 duomeni-
mis,	šaltinius	iš	prenumeruojamų	duomenų	bazių	–	esant	Universiteto	
interneto tinkle arba prisijungus prie jo per VPN (daugiau apie tai 
bibliotekos svetainės tinklalapyje Pagalba visiems).

? Ką daryti, kai trūksta informacijos apie biblioteką
Klausti	 bibliotekos	 darbuotojų,	 rašyti	 laišką	 adresu	 biblioteka@

asu.lt,	 skaityti	 bibliotekos	 interneto	 svetainę	 biblioteka.asu.lt ir  
Facebook puslapį.

? Kas yra ASU elektroninė talpykla
Tai – duomenų bazė, kurioje saugomi Universiteto  mokslininkų, 

kitų darbuotojų bei studentų mokslo ir mokymo darbai, kiti doku-
mentai. Elektroninės talpyklos adresas: dspace.lzuu.lt. Joje rasi daug 
studijoms	būtinos	informacijos	ir	medžiagos.	Elektroninėje	talpykloje	
knygų	 ir	 kitų	 leidinių	 paiešką	 gali	 atlikti	 visi,	 o	 skaityti	 juos	 gali	 tik	
Universiteto	darbuotojai	 ir	 studentai,	prisijungę	su	savo	Universiteto	
pašto	prisijungimo	duomenimis.	Jeigu	nežinai	prisijungimo	duomenų,	
asmeniškai	nuvyk	į	Informatikos	skyrių	(c.r.	135	kab.).

LEIDYBOS CENTRO PASLAUGOS

Leidybos centras,	veikiantis	nuo	1992	m.,	leidžia	monografijas,	
vadovėlius,	mokomąsias	knygas,	studijų	ir	kitą	metodinę	medžiagą,	
mokslinius	žurnalus,	mokslinių	konferencijų	pranešimų	rinkinius,	in-
formacinius,	proginius	Universiteto	leidinius.	Taip	pat	teikia	šias	mo-
kamas paslaugas:
• spausdinimo, skenavimo, kopijavimo,
• studijų	rašto	darbų,	baigiamųjų	darbų,	disertacijų	maketavimo	ir

jų spausdinimo,
• baigiamųjų	ir	kitų	darbų	rišimo,
• spalvotų lankstinukų, skrajučių, plakatų, atvirukų, bukletų, kalen-
dorių	ir	pan.,	vizitinių	kortelių	maketavimo,	paruošimo	spaudai	ir
spausdinimo,

• diplomų įdėklų, sveikinimų įdėklų gamybos, kitas paslaugas.
Leidybos	 centro	 išleistų	 vadovėlių,	mokomųjų	 knygų	 ir	 kt.	 gali

įsigyti	pačiame	centre	bei	III	rūmuose	esančiame	knygyne.	Leidybos	
centras	įsikūręs	c.r.	115,	123	kab.
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INTERNETAS IR KOMPIUTERIAI 
Studijoms	 naudingos	 informacijos	 rasi	 Universiteto	 ir	 fakultetų	

tinklalapiuose. Svetainės asu.lt meniu [Studentams]	pateikiama	visa	
svarbiausia	informacija	apie	studijas	(studijų	programos,	laisvai	pa-
sirenkamieji	dalykai,	dalykų	aprašai	ir	kt.)	ir	jų	organizavimo	tvarką	
(laisvų	valstybės	finansuojamų	studentų	vietų	užėmimo	tvarkos,	egza-
minų	laikymo	ir	perlaikymo	tvarkos,	studijų	kaitos,	apeliacijų	tvarkos	
aprašai	ir	kt.).	Šiame	puslapyje	taip	pat	rasi	informacijos	apie	ben-
drabučius, paramą studijoms ir studijų įmokas, galėsi patekti į kitus 
svarbius Universiteto internetinius puslapius (Studentų atstovybės, 
Karjeros	centro	ir	pan.).

Iš	 pagrindinės	 ASU	 svetainės	 gali	 patekti	 į	 socialinį	 tinklaraštį	 
Facebook,	kuriame	fakultetai	skelbia	„karštas	naujienas“,	o	studentai	
dalijasi	jiems	aktualia	informacija	ir	gandais,	komentuoja	Universite-
to įvykius, pateikia savo nuotraukas, diskutuoja ir t. t.

Kiekvienas fakultetas ir institutas turi savo internetinį puslapį, 
kuriame rubrikose [Studijos]	 bei	 [Informacija	 studentams]	 pateikia	
fakultetų	 administracijos	 skelbimus,	 įsakymus,	 naujienas,	 dėstomų	
dalykų	 medžiagą,	 studijų	 tvarkaraščius,	 absolventų	 ir	 magistrantų	
baigiamųjų	darbų	reikalavimus	bei	kitą	aktualią	informaciją.

Studentai Universiteto bendrabučiuose ir mokymo korpusuose 
gali naudotis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis.

! Tapk aktyviu ASU tinklalapio naršytoju ir būsi geriausiai
informuotas pirmakursis.

Kompiuterių klasės
Užsiėmimų	metu	kompiuterių	klasės,	be	abejo,	bus	naudojamos	

mokymo(si)	 tikslais.	Laisvu	nuo	užsiėmimų	laiku	gali	naudotis	kom-
piuterių	klase	ir	asmeniniais	tikslais:	parašyti	elektroninį	laišką,	atlikti	
namų	užduotis,	rašto	darbus	ir	pan.	Kai	kuriose	kompiuterių	klasėse	
yra galimybė ir atsispausdinti savo darbus.

Internetas ir elektroninis paštas
ASU	naudojasi	LITNET	plačiajuosčiu	interneto	ryšiu.	LITNET – tai 

akademinis kompiuterių tinklas,	jungiantis	aukštųjų	mokyklų,	mokslo 
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institutų,	kitų	švietimo	įstaigų	kompiuterių	tinklus.	Universiteto	rūmuo-
se, bibliotekoje, kompiuterinėse klasėse interneto prieigomis galima 
naudotis nemokamai. Visuose Universito rūmuose veikia bevielis 
Eduroam tinklas.	Studentai,	pagal	nurodytas	 instrukcijas	sukonfigū-
ravę	savo	nešiojamus	kompiuterius	bei	mobiliuosius	įrenginius,	gali	
naudotis bevieliais tinklais ne tik ASU, bet ir kituose universitetuose. 

Visiems Universiteto studentams yra sukurtos asmeninės 
pašto dėžutės.	 ASU	 tarnybos	 savo	pranešimus	 siuntinės	 tik	 į	 uni-
versitetines	 pašto	 dėžutes.	 Pirmakursiams	 šios	 dėžutės	 sukuriamos	
studijų	metų	pradžioje	ir	galioja	visu	studijų	laikotarpiu.

Norėdami naudotis ASU kompiuterių tinklo paslaugomis (el. 
paštas,	E-rezultatai,	Moodle,	kompiuterių	tinklo	prieiga,	bibliotekos	
resursai) studentai privalo aktyvuoti savo paskyras ASU elektroninių 
tapatybių sistemos savitarnos svetainėje  https://tapatybes.asu.lt. 
Aktyvavę	paskyrą	gaus		pirminę	prisijungimo	prie	ASU	kompiuterių	
tinklo	 informacija	 (vartotojo	vardas	/	pašto	adresas	 ir	 slaptažodis).	
Ši	 informacija	būtina	 registruojantis	ASU	bibliotekoje,	per	 Informa-
tikos	dalyko	užsiėmimus,	jungiantis	prie	interneto	bendrabučiuose	ir	
mokymo klasėse. 

Išsamesnę	 informaciją	 apie	 kompiuterių	 tinklą	 rasi asu.lt  
[Studentams	 /	 Kompiuterių	 tinklas].	 Tikimės,	 jog	 esi	 susipažinęs	 su	
darbo	internete	kultūra	ir	taisyklėmis	apie	el.	pašto	ir	bylų	nuosavybę.

KARJEROS PLANAVIMAS 
Studijos	 Universitete	 bei	 dalinės	 studijos	 užsienyje,	 profesinės	

veiklos ir kitos praktikos, dalyvavimas Studentų atstovybėje, visuome-
ninėje, mokslinėje, meninėje ir sporto veikoje – visa tai yra pasiruo-
šimas	būsimai	profesinei	veiklai.	Sukauptos	žinios	ir	įgyti	gebėjimai,	
išsiugdytos	asmeninės	savybės	–	tai	Tavo	KAPITALAS,	kuris	bus	verti-
namas darbo rinkoje.

Jei	manai,	kad	trūksta	kai	kurių	sričių	žinių	ir	gebėjimų,	kaip	an-
tai,	mokėti	 save	pristatyti,	užmegzti	 ir	 išlaikyti	draugiškus	 santykius,	
spręsti	konfliktus,	valdyti	asmeninius	finansus	ir	pan.	–	gali	pasinau-
doti Karjeros centro (KC) teikiamomis paslaugomis ir pagalba. Kar-
jeros	centre	Tu	gali:
- dalyvauti karjeros valdymo seminaruose,	skirtuose	pažinti	save,

supantį darbo pasaulį bei realiai suplanuoti ir įgyvendinti savo kar-
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jeros kelią;
- individualiai konsultuotis su KC profesijos konsultante dėl CV ir

motyvacinio	 laiško	 rašymo,	 įsidarbinimo	pokalbio	modeliavimo,
informacijos	paieškos	ir	kitais	klausimais;

- dalyvauti susitikimuose su  darbdavių atstovais;
- dalyvauti ekskursijose	į	įmones,	žemės	ūkio	bendrovių	ir	ūkininkų

ūkius,	kur	susipažįstama	su	darbo	specifika,	karjeros	galimybėmis.
Kasmet fakultetuose organizuojamos Karjeros dienos, jų metu

studentai	turi	galimybę	susipažinti	su	didžiausiomis	šalies	žemės	ūkio	
įmonėmis, valstybinio sektoriaus ir visuomeninėmis įstaigomis, tikslin-
gai ir apdairiai investuoti į savo ateitį.

Apsilankyk ASU KC internetiniame puslapyje adresu karjera.asu.lt – 
jame	rasi	ne	tik	išsamesnės	informacijos	apie	teikiamas	paslaugas	ir	
organizuojamus	renginius,	bet	ir	motyvacinio	laiško	pavyzdžių,	darbo	
ir praktikos pasiūlymų.

Karjeros	centras	įsikūręs	III	rūmuose	614a	kab.	Rūpimus	karjeros	
klausimus	gali	pateikti	raštu	karjera@asu.lt arba telefonu 75 23 68. 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Individualių	pokalbių	metu	psichologas	padeda	rasti	atsakymus	

į klausimus, kaip įveikti stresą, mokymosi sunkumus, kaip nugalėti 
atsiskaitymų	baimę,	išmokti	labiau	pasitikėti	savimi,	užmegzti	ryšį	su	
kitu,	padeda	susivokti	asmeninėse	problemose	ir	jas	spręsti.	Psicho-
loginė	pagalba	ASU	studentams	teikiama	nemokamai	(III	rūmų	619	
kab.).	Būtina	išankstinė	registracija	el.	paštu	dovile.jonusiene@asu.lt

STUDENTŲ SIELOVADA 
Vien	mokslo	žiniomis	gyvas	nebūsi,	žmogui	svarbūs	ir	aukštesni	

siekiai,	pamatinės	gyvenimo	vertybės	–	dvasingumas,	išmintis,	tikėji-
mas. Nuo pat ASU įsikūrimo Universitete didelis dėmesys skiriamas 
studentų doros, dvasingumo ugdymui. Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę,	kunigo	P.	Račiūno	iniciatyva	buvo	įsteigta Universiteto ben-
druomenės koplyčia (Jaunimo g. 4). 

Dvasinę	atgaivą	 rasi	 ir	gėrio	pamokas	gausi	 iš	ASU	kapeliono	
kun.	Rimanto	Baltrušaičio.	Universiteto	koplyčioje	mišios	studentams	
laikomos trečiadieniais nuo 18 val., o po jų galima pabendrauti, pa-
sitarti su kapelionu (tel.	8	680	58	950;	el.	p.	krimbalt@yahoo.com).
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2001 m. koplyčioje įkurtas Dvasinio ugdymo centras, skirtas 
Universiteto	 bendruomenės	 sielovadai,	 krikščioniškosioms,	 žmogiš-
kosioms ir tautinėms vertybėms ugdyti. Centras organizuoja renginius 
religine,	kultūrine,	etnologine	tematika,	rengia	konferencijas,	paskai-
tas,	diskusijas	su	žymiais	visuomenės,	dvasininkijos,	meno,	politikos	
veikėjais,	ugdant	studentų	pilietiškumą,	atsakingumą,	pagarbą	tau-
tos	istorijai,	kultūrai	ir	tradicijoms.

FINANSINĖ PARAMA
Finansinės paramos sistemą sudaro studentams skiriamos stipen-

dijos,	papildoma	parama	socialiai	 remtiniems	 ir	neįgaliesiems	 stu-
dentams,	valstybės	teikiamos	paskolos,	lengvatos	ir	išmokos.

Stipendijos
Skatinamoji stipendija	 –	 tai	 negrąžinama	 finansinė	 parama	

geriausiai besimokantiems ir Universiteto veikloje aktyviems studen-
tams.	Skatinamosios	stipendijos	yra	dvejopo	pobūdžio:	už	mokymosi	
rezultatus ir vienkartinės.

Skatinamosios stipendijos už mokymosi rezultatus skiriamos 
konkurso	tvarka	geriausiai	besimokantiems	pažangiems	studentams	
pagal praėjusio semestro egzaminų sesijoje nustatytu laiku pasiektus 
visus	studijų	rezultatus.	Minimali	stipendija	už	mokymosi	rezultatus	–	
1	bazinė	socialinė	išmoka	(BSI),	maksimali	–	4	BSI.	Šiuo	metu	BSI	yra	
38	eurai.		Ši	stipendija	skiriama	vienam	studijų	semestrui.	Pirmosios	
pakopos pirmo kurso studentams, nesant jų studijų rezultatų, skatina-
mosios stipendijos rudens semestre neskiriamos.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos studentams 
už	 deramą	 atstovavimą	Universitetui	 įvairaus	 lygio	 renginiuose,	 už	
išskirtinius	mokslinius,	 visuomeninės,	projektinės	veiklos,	 sportinius,	
meninės	 raiškos	 rezultatus	 tarptautinėje	 ir	 nacionalinėje	 erdvėje,	
taip	pat	už	universitetinio	lygio	laimėjimus.	Vienkartinių	skatinamųjų	
stipendijų	dydžius	 iš	Universiteto	vienkartinių	skatinamųjų	stipendijų	
fondo nustato ir jų skyrimą įsakymu patvirtina rektorius.

Iš fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondų skiriamos iki 
2	BSI	dydžio	vienkartinės	stipendijos	už	padalinio	lygmens	reikšmin-
gus	mokslinės,	visuomeninės	veiklos,	sporto,	meninės	raiškos	laimė-
jimus,	kitus	fakultetui	svarbius	darbus.	Prašymai	vienkartinėms	skati-
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namosioms stipendijoms derinami su atitinkamų fakultetų studentų 
tarybų pirmininkais; jų dydį nustato fakulteto dekanas.

Metų	pabaigoje	sistemingai	studijuojantiems	studentams	už	mo-
kymosi	rezultatus	gali	būti	išmokėtos	papildomos vienkartinės skati-
namosios stipendijos,	kurių	maksimalus	dydis	–	2,5	BSI.	Šios	stipen-
dijos įforminamos rektoriaus įsakymu.

Visos	vienkartinės	stipendijos	skiriamos	pagal	studentų	prašymus.	
Tas	pats	studentas	per	semestrą	gali	gauti	vienkartinę	stipendiją	ne	
daugiau kaip vieną kartą.

Kasmet skiriamos ASU rėmėjų vardinės stipendijos:
1) LR prezidentų vardinės stipendijos. Pagrindinių studijų studen-

tams	šios	vardinės	stipendijos	siekia	5	BSI/mėn.;
2) Lietuvių fondo Igno Kaunelio vardinė vienkartinė stipendija 

(220–350 JAV dol.);
3) Lietuvos	socialdemokratų	partijos	vardinė	stipendija	(kasmet	

skiriamos	2	vienkartinės	145	eurų	dydžio	stipendijos);
4) Baltijos	labdaros	fondo	stipendija	(iki	724	eurų	už	metus).
Fakultetai turi vardinių ir rėmėjų stipendijų, kurias skiria atitinka-

mos mokslo krypties studentams pagal fakultetų nustatytus kriterijus.
Ateities lyderio stipendijos
Tai	–	negrąžinama	finansinė	parama	visų	studijų	programų	nuo-

latinių	ir	ištęstinių	studijų	studentams,	geriausiais	konkursiniais	balais	
įstojusiems į pirmos pakopos studijų pirmą kursą ir toliau gerai besi-
mokantiems bei aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, spor-
te, meno saviveikloje. Jiems taip pat garantuojamas semestras studijų 
užsienyje,	verslo	lyderio	mokykla,	pasiruošimas	konkrečiai	darbo	vei-
klai,	 sutartys	 su	darbdaviais,	 įsidarbinimas	pažangiausiose	 įmonėse.	
Stipendija mokama tik pirmą studijų semestrą. Gaunantys Ateities lyde-
rio	finansinę	paramą	nepraranda	teisės	į	kitų	rūšių	stipendijas.	

Tikslinis finansavimas
Siekiant,	kad	valstybei	svarbiose	srityse	dirbtų	kvalifikuoti	speci-

alistai,	Švietimo	ir	mokslo	ministerija	kasmet	patvirtina	tiksliniu	būdu	
valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių. Mūsų Universitetui skirtų 
tikslinių	vietų	didžiąją	dalį	studijų	kainos	finansuoja	Žemės	ūkio	mi-
nisterija	 (kitą	 dalį	 apmoka	 Švietimo	 ir	mokslo	ministerija).	 Tikslinis	
finansavimas	gali	būti	paskirtas	ir	nuo	antro	ar	aukštesnio	kurso.
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Socialinės stipendijos
Socialines stipendijas gali gauti	socialiai	remtini	studentai,	stu-

dijuojantys	tiek	valstybės	finansuojamose	vietose,	tiek	už	studijas	mo-
kantys	savo	lėšomis,	kurie	yra	(turi	atitikti	bent	vieną	iš	šių	kriterijų):	

- iš	 nepasiturinčių	 šeimų	ar	 vieni	 gyvenantys	 asmenys,	 turin-
tys	 teisę	 gauti	 arba	 gaunantys	 socialinę	 pašalpą	 pagal	 LR
piniginės	 socialinės	 paramos	 nepasiturinčioms	 šeimoms	 ir
vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

- turi	teisės	aktų	nustatyta	tvarka	nustatytą	45	procentų	ar	ma-
žesnį	darbingumo	lygį	arba	sunkų	ar	vidutinį	neįgalumo	lygį;

- yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų
nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai
(turėtas	vienintelis	iš	tėvų)	yra	mirę.

Socialinės	 stipendijos	 dydis	 –	 3	 BSI	 (114	 eurų).	 Studentui	 gali	
būti	 skiriama	 viena	 socialinė	 stipendija	 per	 studijų	 semestrą.	 Pa-
raiškos	 socialinėms	 stipendijoms	 gauti	 yra	 teikiamos	 elektroniniu	
būdu	 šias	 stipendijas	 administruojančios	 institucijos Valstybi-
nio stipendijų fondo interneto tinklalapyje  (vsf.lt/lt/socialines- 
stipendijos).	Paraiškos	pildomos	du kartus per metus:

- rudens	semestrui	(įskaitant	žiemos	atostogų	laikotarpį):	einamų-
jų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
- pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį):
einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.
Socialinė	 stipendija	 yra	 pervedama	 į	asmeninę studento sąs-

kaitą.
Studentai,	kuriems	paskirta	socialinė	stipendija	ir	kurie	studijuoja	

valstybės	nefinansuojamose	vietose,	turi	 teisę	pretenduoti	 į	skatina-
mąją	stipendiją	už	mokymosi	rezultatus.	

Plačiau apie stipendijas ir jų skyrimo tvarką – 
	asu.lt	[Studentams	/	Studijų	rėmimas	/	Finansinė	parama]

Parama neįgaliems studentams
Vyriausybės	nustatyta	 tvarka	 iš	 valstybės	biudžeto	 lėšų	aukštųjų	

mokyklų	studentams	gali	būti	teikiama	ir	kita	parama.	Viena	iš	jų	–	
parama neįgaliesiems studentams,	turintiems	nustatytą	45	procentų	
ar	mažesnį	darbingumo	lygį	arba	sunkų	ar	vidutinį	neįgalumo	lygį:

- specialiesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį skiriama
50	proc.	(šiuo	metu	56	eurai)	valstybinės	socialinio	draudi-
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mo	bazinės	pensijos	dydžio	tikslinė	išmoka;
- studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – studijuojantiems vals-

tybės	 biudžeto	 lėšomis	 nefinansuojamose	 vietose	 kiekvieną
semestrą	skiriama	3,2	BSI	(t.	y.	121,6	eurai)	dydžio	tikslinė	iš-
moka.

Norintieji	gauti	šias	išmokas	negali	turėti	įsiskolinimų	ir	drausmi-
nių nuobaudų. 

Negalią	 turintys	studentai	dėl	vyriausybės	 išmokų	 turi	kreiptis	 į	
Studijų	skyriaus	vyriaus.	specialistę	Silvą	Guldikauskienę	(c.	r.	232	
kab., tel. 75 23 15, el. p. Silva.Guldikauskiene@asu.lt).

Valstybės teikiamos išmokos 
Šalies	įstatymai	numato	lengvatų,	kuriomis	gali	pasinaudoti	ir	Tu.	

Pateikiame aktualiausias.
Studentams našlaičiams ir/ar likusiems be tėvų (įtėvių) globos tol, 

kol	studijuoja	aukštojoje	mokykloje,	bet	ne	 ilgiau	nei	 jam	sukanka	
24 metai, skiriama ir mokama 4 BSI (152 eurai) dydžio	per	mėnesį	
pašalpa.	Šios	išmokos	gavėjas	turi	teisę	gauti	skatinamąją	stipendiją	
ar kitą paramą.

Studentai	našlaičiai	ar	likę	be	tėvų	(įtėvių)	globos	ASU	yra	atlei-
džiami	nuo	bendrabučio	nuomos	mokesčio.

Nėštumo arba gimdymo išmoka, kuri yra 2	BSI	dydžio,	skiriama	
nėščiai	moteriai,	neturinčiai	teisės	gauti	motinystės	pašalpos,	likus	70	
kalendorinių	dienų	iki	gimdymo.	Gimus	vaikui,	išmokama	vienkarti-
nė	11	BSI	dydžio	(418	eurų)	išmoka,	o	iki	jam	sukaks	2	m.	mokama	
vaiko	išmoka.	Dėl	išmokų	nėščiai	moteriai	reikėtų	kreiptis	į	deklaruo-
tos	gyvenamosios	vietos	savivaldybę	(seniūniją).

Daugiau	informacijos		socmin.lt.

Paskolos
Nepatekę	į	valstybės	finansuojamas	vietas	(arba	netekę	valstybės	

finansavimo po dvejų studijų metų) gali pasinaudoti valstybės remia-
momis paskolomis	lengvatinėmis	sąlygomis.	Šalies	aukštųjų	mokyklų	
studentams	teikiamos	3	rūšių	valstybės	remiamos	paskolos	su	vals-
tybės garantija:
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1. Paskolos studijų kainai sumokėti teikiamos valstybės nefi-
nansuojamiems studentams. Maksimalus tokios paskolos dydis per 
semestrą	lygus	studento	mokamai	studijų	kainai.	Studijų	kainos	dydžio	
paskola	kas	semestrą	pervedama	į	aukštosios	mokyklos	sąskaitą.

2. Į paskolą gyvenimo išlaidoms gali pretenduoti visi studen-
tai.	Šios	paskolos	dydis	per	metus	–	1	900	eurai.	Paskola	gyvenimo	
išlaidoms	pervedama	į	asmeninę	paskolos	gavėjo	sąskaitą	lygiomis	
dalimis kas mėnesį.

3. Paskola dalinėms studijoms užsienyje teikiama studen-
tams,	 studijuojantiems	 užsienyje	 	 pagal	 tarptautines	 (tarpžinybines)	
sutartis ir susitarimus. Paskolos dydis – 60 BSI, arba 2280 eurų; ji 
pervedama	į	paskolos	gavėjo	sąskaitą	iš	karto	visa.

? Ar bus skaičiuojamos palūkanos
Taip,	už	naudojimąsi	valstybės	remiama	paskola	paskolos	gavė-

jui bus skaičiuojamos palūkanos. Palūkanas paskolos gavėjas pradės 
mokėti	nuo	paskolos	išmokėjimo	dienos.	Atsižvelgiant	į	valstybės	fi-
nansines galimybes, daliai studentų studijų metu skaičiuojamos pa-
lūkanos	bus	apmokamos	valstybės	lėšomis.	Į	šią	lengvatą	pirmiausia	
galės	pretenduoti	socialiai	remtini	studentai.

? Kaip reikės grąžinti paskolas

Paskola	pradedama	grąžinti	ne	vėliau	kaip	po	2	metų	nuo	studijų	
baigimo	ar	 jų	 nutraukimo.	 Paskolos	 grąžinimo	 trukmė	–	15	metų.	
Ši	paskola	gali	būti	apmokėta	 iš	 įstaigų,	 įmonių,	organizacijų,	 t.	y.	
darbdavių,	piniginių	išteklių.

? Kas gali tikėtis paskolos mokėjimo atidėjimo
Paskolos gavėjams, pateikusiems pateisinančius dokumentus, 

valstybės	paskolos	grąžinimo	terminas	gali	būti	pratęstas,	atidedant	
valstybės	paskolos	mokėjimą	šiais	atvejais:

1) dėl	neįgalumo,	 ligos	ar	sužalojimo	–	nedarbingumo	laikotar-
piui;

2) dėl	nėštumo	ir	gimdymo	–	nėštumo	ir	gimdymo	atostogų	lai-
kotarpiui;

3) nedirbantiems motinai ar tėvui, auginantiems vaiką, – iki vai-
kui sukaks 3 metai;

4) paskolų gavėjams, toliau studijuojantiems toje pačioje ar kito-
je studijų pakopoje, – studijų laikotarpiui;
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5) bedarbiams	–	įsiregistravimo	darbo	biržoje	laikotarpiui
6) paskolų	gavėjams,	kurių	šeimos	pajamos	per	mėnesį	vienam

šeimos	 nariui	 pastaruosius	 6	mėnesius	 buvo	 ne	 daugiau	 kaip	 50	
procentų	 didesnės	 už	 valstybės	 remiamų	pajamų	dydį,	 –	 ne	 ilgiau	
kaip metų laikotarpiui.

? Kas gali būti atleidžiamas nuo paskolos grąžinimo
Nuo	paskolos	ar	jos	dalies	grąžinimo	gali	būti	atleidžiami	asme-

nys,	 įstatymo	 nustatyta	 tvarka	 pripažinti	 nedarbingais	 ar	 negalintys	
paskolos	grąžinti	dėl	neįgalumo,	ligos	ar	sužalojimo.

? Kur kreiptis dėl paskolos
Valstybės remiamas paskolas administruoja Lietuvos valstybinis 

studijų fondas (VSF) (vsf.lt).
Kiekvienais kalendoriniais metais yra atrenkamos kredito įstai-

gos, tais metais teiksiančios valstybės remiamas paskolas. 2016 m. 
valstybės	remiamas	paskolas	teikia	šios	kredito	įstaigos:

• AB DNB bankas;
• AB Swedbankas.
Visais atvejais dėl paskolos gavimo iki rugsėjo mėnesio pabaigos

reikia	registruotis	VSF	internetinėje	svetainėje	ir	užpildyti	prašymo	for-
mą.	 Išnagrinėjus	prašymus,	kiekvienas	asmeniškai	bus	 informuotas	
apie paskolos suteikimą ir nurodomos galimos kredito įstaigos.

? Kokią paskolų sumą gali pasiimti studentas per visus
studijų metus

Siekiant, kad studijų metais studento prisiimti skoliniai įsiparei-
gojimai	netaptų	per	didele	našta	jam	pabaigus	studijas	ir	kad	būtų	
išvengta	galimų	socialinių	problemų,	bendra	maksimali	studentui	iš-
duodamų paskolų suma ribojama iki 14630 eurų. Tačiau tam tikrais 
atvejais	gali	būti	svarstoma	dėl	šio	limito	padidinimo.

Išsamesnę	 informaciją	apie	paskolų	 teikimą	galima	gauti	 savo	
fakulteto	dekanate,	Studentų	atstovybėje,	Švietimo	ir	mokslo	ministe-
rijos bei Valstybinio studijų fondo tinklalapiuose.
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UNIVERSITETO STUDENTŲ MENO SAVIVEIKLOS 
KOLEKTYVAI

Jei	mėgsti	šokti,	groti,	dainuoti	arba	įkūnyti	vieną	ar	kitą	persona-
žą,	kviečiame	į	ASU	meno	kolektyvus!	Universitete	jų	net	5:	tautinių	
šokių	kolektyvas	„Sėja“,	gatvės	šokių	studija	„ASU	Beat“,	liaudiškos	
muzikos	 kapela	 „Ūkininkas“,	 studentų	 choras	 „Daina“	 ir	 artistiškų	
studentų	 teatras	 „Jovaras“.	 Tikrai	 išsirinksi	pagal	 savo	pomėgius	 ir	
talentus.

Studentų choras  „Daina“ –	seniausias	Lietuvos	choras,	 įkur-
tas	1922	metais.	Choristai	nuolat	dalyvauja	Pasaulio	lietuvių	dainų	
šventėse,	studentų	dainų	ir	šokių	festivaliuose	„Gaudeamus“,	tarptau-
tiniuose ir respublikiniuose konkursuose, kur nuskinti laurų vainikai – 
„dainiečių“	pasididžiavimas	ir	paskata	judėti	tolyn.	Choro	repertuare	
per	60	įvairių	stilių	ir	epochų	pasaulietiškų	ir	religinių	kūrinių,	kasmet	
surengiama	apie	15–25	koncertai.	Jeigu	dainavai	mokykloje	ir	toliau	
norėtum	tai	tęsti,	o	gal	tiesiog	nori	pradėti	dainuoti	ir	pabandyti	savo	
balso	galią	–	Tavęs	laukia	„Daina“!
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Tautinių šokių kolektyvas „Sėja“ išaugo	 iš	 šokių	 ratelio,	 su-
burto	1945	m.	Kiekvienais	metais	šis	šokių	kolektyvas	didėja	ir	po-
puliarėja	ne	tik	Universitete,	bet	ir	už	jo	ribų.	Kolektyvas	koncertuo-
ja įvairiuose Universiteto renginiuose, dalyvauja respublikiniuose ir 
tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. „Sėja“ yra tautinio meno 
festivalio	„Vivat	Academia“,	kuris	 tapo	 tradicine	Baltijos	 šalių	 šokių	
kolektyvų	švente,	įkūrėja.	Tad	jeigu	esi	aktyvus	ir	tiesiog	negali	neju-
dėti,	prisijunk	prie	tautinių	šokių	kolektyvo	„Sėja“!

Gatvės šokių studija „ASU Beat“ susikūrė tik 2013 metais, 
bet	jau	yra	žinomas	ASU	bendruomenės	nariams.	Tai	pats	jauniau-
sias	 šokių	 kolektyvas,	 subūręs	 nemažai	 studentų,	 kuriems	 patinka	
gatvės	šokiai,	šiltas	bendravimas	ir	kūno	valdymas.	Šiam	kolektyvui	
vadovauja	 gatvės	 šokėjas	 –	 profesionalas,	 break	 dance,	 hip	 hop,	
popping	šokių	stilių	daugkartinis	Lietuvos	ir	Baltijos	šalių	čempionas	
ir	prizininkas	Julijus	Nosovas.	Nesi	abejingas	šokiui	ir	šypsenai?	Šok	
į	sportinius	batelius	ir	ateik	į	„ASU	Beat“	būrį!

Liaudiškos muzikos kapela „Ūkininkas“ susibūrė prie tauti-
nių	šokių	kolektyvo	1970	m.	ir	nuo	to	laiko	pritaria	„Sėjos“	klumpių	
taukšėjimui.	Kapela	linksmina	ne	tik	Universiteto	bendruomenę,	bet	
visos	 šalies	muzikos	mylėtojus.	Kolektyvas	kasmet	dalyvauja	kaimo	
kapelų	šventėse	–	varžytuvėse	„Grok,	Jurgeli!“,	respublikinėse	dainų	
šventėse,	ne	kartą	yra	pelnęs	geriausios	kapelos	vardą.	Jeigu	moki	
groti	instrumentu	arba	esi	jį	primiršęs,	prisijunk	prie	linksmo	„Ūkinin-
ko“	kolektyvo!	

Teatras „Jovaras”	 savo	veiklą	pradėjo	1950	m.	 ir	nuo	 to	 lai-
ko pasipildo vis naujais nariais, o kartu su teatru visada „keliauja“ 
ir senieji teatro artistai – Universiteto absolventai arba darbuotojai.  
Kolektyvas – Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos ir Tarptautinės laisvųjų 
teatrų sąjungos narys. Teatro repertuare patys įvairiausi pastatymai – 
komedijos, dramos, poezijos, skaitymai ir spektakliai vaikams. Kas-
met	 „Jovaras“	 pradžiugina	 žiūrovus	 premjeromis,	 kurios	 pritraukia	
pilnutėles	sales	žiūrovų.	Tad	jeigu	esi	aktyvus,	drąsus,	linksmas	–	tapk	
„Jovaro“	šeimos	nariu!

Universitete meno saviveiklos kolektyvų veiklą koordinuoja Viešų-
jų	ryšių	 ir	 rinkodaros	skyrius.	Daugiau	 informacijos	 ieškok	 internete:	 
asu.lt [Kita	veikla/Laisvalaikis].
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SPORTO KOLEKTYVAI
Mėgstančius sportą studentus vienija Kūno kultūros ir sporto 

centras. Įstojusieji	į	Universitetą	turi	galimybę	tobulintis	15-oje	spor-
to	šakų:	badmintono,	dziudo,	futbolo,	jėgos	trikovės,	graikų-romėnų	
imtynių,	krepšinio	 (vaikinų),	kulkinio	šaudymo,	 lengvosios	atletikos,	
rankinio,	aerobinės	gimnastikos,	step	aerobikos,	stalo	teniso,	šach-
matų,	tinklinio	(vaikinų	ir	merginų)	sporto	šakose.

Universiteto sportininkai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose 
turnyruose, SELL	(Suomijos,	Estijos,	Latvijos,	Lietuvos)	studentų	žaidy-
nėse,	Lietuvos	studentų	čempionatuose,	tradiciniuose	studentų	sporto	
renginiuose,	 kitose	 respublikinėse	 varžybose.	 Aukštų	 laimėjimų	 yra	
pasiekę	Universiteto	jėgos	trikovininkai,	graikų-romėnų	imtynininkai,	
šachmatininkai,	 dziudo	 imtynių	meistrai,	 šauliai	 ir	 kitų	 sporto	 šakų	
atstovai.	Daugiau	informacijos	apie	ASU	studentų	sporto	laimėjimus	
gali rasti adresu sportas.asu.lt.

Ar žinai, kad... 
 Geriausiu	2015	metų	ASU	sportininku	išrinktas	Miškų	ir	ekologijos	fakulteto

ketvirto	kurso	studentas	graikų-romėnų	 imtynininkas	Mindaugas	Šurmaits
(Lietuvos graikų-romėnų imtynių čempionatas –  II vieta; SELL  XXXI sporto
žaidynės	–	I	vieta;	Lietuvos	rinktinės	narys.	Treneris	Saulius	Liaugminas).

 2016 m. Malagoje  (Ispanija) vykusiame Europos jaunių ir jaunimo jėgos
trikovės	čempionate	mūsų	Universiteto	Miškų	ir	ekologijos	fakulteto	pirmo
kurso	studentas	Klaudijus	Malevskis	iškovojo	aukso	medalį	(treneris	Juozas
Buitkus).

 Lietuvos aerobinės gimnastikos atvirame čempionate ir Lietuvos  pirmeny-
bėse suaugusiųjų vyrų vieneto rungtyje antrąją vietą laimėjo Agronomijos
fakulteto trečio kurso studentas Ernestas Smirnovas. Slovakijoje vykusiam
tarptautiniame	aerobinės	gimnastikos	turnyre	jis	iškovojo	V	vietą		(trenerė
Roma Aleksandravičienė).

 2016 m. Lietuvos studentų svarsčio kilnojimo čempionate Agronomijos
fakulteto	 studentas	 Saulius	 Skikas	 iškovojo	aukso	medalį,	 Ekonomikos	 ir
vadybos	fakulteto	studentas	Rimantas	Praškevičius	iškovojo	bronzos	medalį
(treneris Juozas Buitkus).

 2016 m. Lietuvos universitetų studentų jėgos trikovės čempionate ASU stu-
dentų komanda tapo čempionais (treneris Juozas Buitkus).

 ASU sporto klubo „Pilėnai“ step aerobikos komanda trečiajame Lietuvos
čempionate	pasipuošė	sidabro	medaliais	(trenerė	Asta	Kuzminskienė).
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UNIVERSITETO RENGINIAI IR ŠVENTĖS

Universiteto renginiai
Akademiniai renginiai.	Didžiausia	studentų	šventė	–	studijų	metų	

pradžia	–	 rugsėjo	pirmoji arba	Mokslo	 ir	 žinių	diena.	 Ji	 tradiciškai	
pradedama	 oficialiąja	 dalimi	 Universitete,	 o	 pratęsiama	 studentų	
linksmybėmis Universiteto absolventų (Alumni klubo) dovanojamame 
koncerte.

ASU	–	vienintelis	Lietuvoje	Universitetas,	pripažintas	kaip	sveika-
tą	stiprinanti	ugdymo	įstaiga.	Tad	tradiciškai	rugsėjo	mėnesį	naujus	
studijų	metus	visa	akademinė	bendruomenė	pradeda	gražiu	renginiu	
„Sveikas	žmogus	sveikoje	aplinkoje“,	kuris	tęsiasi	visą	savaitę.	Orga-
nizuojamos	 įvairių	 sporto	 šakų	mėgėjų	 varžybos,	gyvosios	muzikos	
vakarai	„Popietė	su	gitara,	knyga,	poezija“,	mėgstantys	šokti	kviečia-
mi	į	„Šokių	akademiją“,	o	norintys	sužinoti	apie	sveiką	gyvenseną	ir	
netradicinius	gydymo	būdus	–	į	paskaitas,	kurias	skaito	visuomenei	
žinomi	asmenys.	

Reikšminga	 akademinės	 bendruomenės	 šventė	 –	 Universiteto	
rektoriaus inauguracijos	 iškilmės.	 Jų	metu	naujai	 išrinktas	 rektorius	
prisiekia Universiteto bendruomenei, jam perduodamos ASU regali-
jos	ir	toga.	Inauguracijos	iškilmės	vyksta	kas	5	arba	10	metų.	

Reikšmingus	ASU	raidos	etapus	žymi	Universiteto jubiliejai. 
Kasmetiniai renginiai ir šventės. Daugelis renginių Universitete 

vyksta	kasmet	ir	jau	tapo	neatskiriama	mūsų	tradicijų	dalimi.	Univer-
siteto bendruomenė kasmet kviečiama kartu pradėti Naujuosius me-
tus,	šiame	renginyje	teikiamos	ASU	metų	nominacijos	labiausiai	pa-
sižymėjusiems	Universiteto	darbuotojams	ir	studentams.	Tradiciniais	
renginiais tapo Lietuvos valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo	šventės,	Motinos diena, Žemės, Vandens ir Aplinkos ap-
saugos dienai skirti renginiai. Užgavėnes Universiteto bendruomenė 
švenčia	kartu	su	Akademijos	miestelio	seniūnija.	Studentų	atstovybė	
kiekvieną	gegužės	mėnesį	kviečia	visus	linksmintis	iki	paryčių	jų	orga-
nizuojamoje	gegužinėje.	

Parodos. Kasmet Aleksandro Stulginskio universitete rengiamos 
dvi	parodos:	rudenį		–	miško,	medžioklės	ir	aplinkos	paroda	„Spren-
dimų ratas“, pavasarį – tarptautinė paroda „Ką pasėsi...“, kuri tiek 
savo	ekspoziciniais	plotais,	tiek	lankytojų	skaičiumi	yra	viena	didžiau-
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sių	Baltijos	šalyse.	Parodos	–	neatsiejama	Universiteto	veiklos	dalis,	
puikiai	įprasminanti	studijų,	mokslo	ir	verslo	parterystę.

? Kokias šventes švenčia studentai
Universitete	švenčių	studentams	tikrai	netrūksta,	o	jas		noriai	ren-

gia	ASU	Studentų	atstovybė.	Įsidėmėk	svarbiausias	iš	jų	ir	pasižymėk	
savo kalendoriuje.

Studentiškų švenčių atmintinė

Kada? Kas? Kaip vyksta?

Rugpjūčio 
mėn.

Fuksų 
stovykla

Rengiamos	 įvairios	 varžybos,	 netrūks-
ta	pramogų	 ir	 žaidimų	bei	bendrų	visų	
fakultetų	 socializacijos	 vakarų.	 Apstu	
galimybių	 susipažinti,	 pabendrauti	 ir	
linksmai praleisti laiką.

Rugsėjo 
mėn.

Fuksų 
krikštynos

Visų fakultetų studentų atstovybių orga-
nizuojamas renginys, sukeliantis didelį 
susidomėjimą bei paliekantis daug gerų 
emocijų	ir	pikantiškų	prisiminimų.

Lapkričio 
mėn.

Tarptautinė 
studentų 
diena

Šventę	 rengia	 visos	 aukštosios	 moky-
klos,	siekdamos	kiekvienais	metais	įnešti	
naujų	idėjų	ir	suorganizuoti	nepamiršta-
mą renginį.

Kraujo dono-
rystės	akcija

Siekiant	 skatinti	 socialinę	 atsakomybę,	
ugdyti rūpestingumą bei kilnumą, SA 
rengia neatlygintinos kraujo donorystės 
akciją.	 Dėl	 daugybės	 geraširdžių	 stu-
dentų,	akcija	tęsiasi	bent	2	dienas.

Vasario 
mėn.

Šv.	Valentino	
diena

Kasmet SA atstovai studentams paren-
gia	 vis	 įdomesnių	 atrakcijų,	 o	 vakarą	
vainikuoja	šėlionės	klube.

Užgavėnės

Visų fakultetų studentų atstovybės nariai 
tampa	žiemos	išvarymo	persirengėliais.	
Šventė	 vyksta	 bendradarbiaujant	 su	
Ugnės Karvelės gimnazija.
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Kovo 
mėn.

Šauniausios	
studentės 
rinkimai

Žavios,	drąsios	ir	kūrybiškumo	nestoko-
jančios	 studentės	 varžosi,	 besistengda-
mos	 įrodyti	 esančios	 šauniausios	 ASU	
studentės.

Poezijos ir  
gyvosios mu-
zikos vakaras

Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai, 
ASU studentai ir dėstytojai pristato savo 
kūrybą.	Unikalūs	jaunųjų	poetų	eilėraš-
čiai,	dailininkų	piešiniai	 išleidžiami	ats-
kiru leidiniu.

Balan- 
džio	
mėn.

AF gimta-
dienis

Rengiamos	šauniausių	studentų	varžybos	
„Barakiada“,	įvairios	staigmenos,	akcijos.	
Nepamirštama	 vakarinė	 renginio	 dalis	
naktiniame klube.

EKO dienos 
Inžinierių	
dienos

Organizuojamos	 varžybos,	 turnyrai,	
vyksta apklausos apie studentus ir dėsty-
tojus, o nugalėtojai apdovanojami klu-
be rengiamoje vakaronėje

MEF 
gimtadienis

Rytinėje dalyje organizuojamos įvairios 
akcijos,	sporto	varžybos,	o	vakarinėje	–	
šėlionės	klube.	Antrosios	dienos	vakaro-
nėje	prie	laužo	sodinamas	medelis.

Gegužės	
mėn. 

SA 
gimtadienis

Trijų	dienų	šventės	metu	organizuojami	
mokymai,	 slalomas,	 sporto	 varžybos	 ir	
daug kitų renginių, kurie įrodo, kad ASU 
yra vertas „sveikatingumą skatinančio 
universiteto“	 vardo.	 Šventę	 vainikuoja	
gegužinė	lauke,	vykstanti	bet	kokiu	oru.

Birželio
mėn.

Diplomų 
įteikimo 
šventė

Mokslo metus vainikuoja ASU absolven-
tų	diplomų	 įteikmo	 šventė.	 Į	 ją	 renkasi	
diplomantai, jų artimieji, Universiteto 
dėstytojai ir svečiai,  o taip pat visi ne-
abejingi	draugiškai,	 gausiai	 ir	 linksmai	
mūsų bendruomenei. 

! Įsidėmėk: tik dalyvaudamas studentiškose šventėse pajusi visą
studentavimo „skonį“.
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LAISVALAIKIS KAUNO MIESTE
Ištisus	metus	Kaune	„verda“	aktyvus	kultūrinis	gyvenimas,	kurio	

neįmanoma trumpai apibūdinti. 

Ar žinai, kad ...
√	 Kaune	veikia	5	profesionalūs	teatrai	ir	keletas	mėgėjų.	Tai	–	nacio-

nalinis Kauno dramos, Kauno kamerinis, Kauno valstybinis muzikinis, 
Kauno	mažasis,	Kauno	valstybinis	 lėlių	 teatrai,	o	 taip	pat	–	Kauno
šokio	teatras	„Aura“,	Kauno	Kazio	Binkio	bei	Kauno	vaikų	ir	jaunimo
teatras „Vilkolakis“;

√	 bilietus	 į	 šių	 teatrų	 spektaklius	 gali	 įsigyti	 interneto	 portale
bilietai.lt;

√	 į daugelį teatrų spektaklių studentams taikomos net iki
50 proc. nuolaidos!

√	 Kaune gausu muziejų ir meno galerijų, ypač – Kauno senamiesty-
je.	Kai	kurie	 žymesni:	M.	K.	Čiurlionio	meno	 (V.	Putvinskio	g.	64),
Vytauto	Didžiojo	karo	(K.	Donelaičio	g.	64),	Velnių	(V.	Putvinskio	g.
64),	Kauno	miesto	(M.Valančiaus	g.	6)	muziejai,		M.	Žilinsko	dailės
galerija (Nepriklausomybės a. 12);

√	 Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	kiemelyje	gali	klausytis	sekmadieni-
nių	varpų	muzikos	koncertų;

√	 mieste veikia 2 kino teatrai: „Cinamon“ (Islandijos pl. 32) ir
„Forum	Cinemas“	(Karaliaus	Mindaugo	pr.	49)	bei	kino	centras	„Ro-
muva“ (Laisvės al. 54);

√	 įvairūs	 sporto	 renginiai	 ir	 varžybos	 vyksta	 „Žalgirio“	 arenoje
(Karaliaus Mindaugo pr. 50).

√	 Dažniausiai	 jaunimo	 lankoma	 ir	 pamėgta	 vieta	 –	 Kauno	 amfite-
atras	 (senojoje	 Nemuno	 prieplaukoje,	 prie	 Vytauto	 bažnyčios).
Čia	susitinkama	ne	tik	su	savo	draugais	leisti	laisvalaikio,	žiūrėti	fil-
mų,	bet	ir	apsikeisti	užrašais	bei	žiniomis.

Daugiau	informacijos	apie	Kaune	organizuojamus	renginius	ieš-
kok internete adresais: kaunastic.lt,	kaunas.lt/	[Kultūros	renginiai]	bei 
myliukauna.lt;	kaunieciai.lt arba Kauno miesto spaudoje – „Kauno 
dienoje“ (kauno.diena.lt/) ir „Laikinojoje sostinėje“ (lrytas.lt).
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Paminėsime	keletą	svarbesnių,	mūsų	nuomone,	miesto	tradicinių	
kultūros renginių:

Kada? Kas? Kur?

Balandžio	mėn. - tradiciniai	 chorų	 festivaliai	 ir	 tarptautiniai	 jau-
nųjų muzikų festivaliai (Kauno filharmonija,
Sapiegos g. 5);

- tarptautinis	džiazo	festivalis	„Kaunas	Jazz“;

Gegužės	mėn. - tarptautinė	 šventė	 „Poezijos	 pavasaris“,	 rengiama
Maironio	sodelyje	(Rotušės	a.);

- „Kauno dienos“, kurių metu visame Kauno mieste
vyksta įvairūs renginiai;

Birželio–rugpjūčio	
mėn.

- kasmetiniai	Pažaislio	muzikos	festivaliai;
- operetinės muzikos reginiai po atviru dangumi

„Operetė Kauno pilyje“;
- Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos

renginiai;

Rugsėjo–spalio 
mėn.

- 	tarptautinis	tradicinio	ir	šiuolaikinio	folkloro	festivalis
„Suklegos“	bei	modernaus	šokio	festivalis	(VDU	sa-
lėje ir Akademiniame dramos teatre).
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GYVENIMAS ASU BENDRABUČIUOSE 
ASU	studentai	gyvena	penkiuose	Universiteto	bendrabučiuose	šalia	

Universiteto mokomųjų pastatų. Čia viskas vienoje vietoje: mokymo ir gy-
venamieji	pastatai,	kavinės,	parduotuvės	ir	net	didžiulis	sporto	aikštynas.	

.
? Kas rūpinasi ir kontroliuoja gyvenimą bendrabutyje

Bendrabučiai	priklauso	Universitetui	 ir	 išlaikomi	 iš	biudžeto	 lėšų	
bei	mokesčio	 už	 bendrabutį.	 Svarbiausius	 strateginius	 bendrabučių	
valdymo,	priežiūros	(remonto)	klausimus	sprendžia	Studentų reikalų 
tarnyba (2 bendrabutis, Studentų g. 5, 102 kab.), o tvirtina prorek-
torius.

Einamuosius	klausimus	sprendžia	bendrabučių administratoriai ir 
bendrabučių seniūnai. Administratorius apgyvendina studentus kam-
bariuose,	supažindina	juos	su	taisyklėmis,	prižiūri	ir	rūpinasi	bendro	
naudojimo	patalpų	būkle,	švara,	išduoda	leidimus	įeiti	į	bendrabu-
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tį, kontroliuoja bendrabučio taisyklių laikymąsi. Administratoriams 
padeda	ir	kartu	vidaus	problemas	sprendžia	bendrabučio	seniūnai,	
kuriuos renka bendrabučio gyventojai. Bendrabutyje bet kuriuo pa-
ros	metu	patarimų	ar	 pagalbos	 sulauksi	 iš	 bendrabučio	apsaugos	
darbuotojo. 

Studentai, gyvenantys bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučių 
vidaus tvarkos taisyklių, laiku mokėti mokesčius, būti drausmingais.

.
? Kaip gauti vietą bendrabutyje

Prašymus	dėl	apgyvendinimo	bendrabutyje	studentai	gali	pateik-
ti bendrabučio administratoriui, Studentų reikalų tarnybai arba ASU 
priėmimo skyriui kartu su kitais stojimo dokumentais. Gyvenamąją 
vietą bendrabutyje gauna visi norintys juose gyventi ASU studentai. 
Pirmumo	teisę	turi	tie,	kurie	pateikia	prašymus	pirmieji.	Socialiai	rem-
tiniems ir neturintiems tėvų studentams taikomos nuolaidos bendra-
bučio	nuomos	mokesčiui.	Taigi	nepamiršk	reikalingų	dokumentų.

Galite	rinktis	iš	5	gyvenimui	siūlomų	bendrabučių.	Vieta	bendra-
butyje yra skiriama vieneriems studijų metams. Kambariuose gyve-
nama po du arba po tris. Esant laisvų vietų, kambaryje gali gyventi 
ir	vienas,	jei	sutinki	sumokėti	reikiamus	mokesčius	už	laisvas	vietas.

? Mokesčiai už bendrabutį
Studentas,	gavęs	vietą	bendrabutyje,	turi	sumokėti	užstatą,	kuris	

bus	grąžintas	vėliau,	išsikraustant	iš	bendrabučio.
Gyvenimas	bendrabučiuose	yra	mokamas	ir	susideda	iš	nuomos,	

komunalinių ir interneto (jei reikia) paslaugų mokesčių. 
Sužinok	bendrabučio	nuomos	kaią	ir	sek	kitą	informaciją	adresu	

asu.lt	[Studentams/	Bendrabučiai]

NUOMOJAMI BUTAI 
Studentams,	pageidaujantiems	daugiau	privatumo,	siūlome	išsi-

nuomoti butą vaizdingoje Akademijos gyvenvietėje arba Kauno mies-
te. Dviejų kambarių buto nuoma Akademijos mietelyje – 180 eurų 
už	mėnesį	ir	daugiau	(be	komunalinių	mokesčių),	priklausomai	nuo	
namo ir buto būklės, bute esančios įrangos ir patogumų.
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Gyvenamosios vietos deklaravimas
Mūsų	šalies	gyventojai	vienu	metu	deklaruoja	tik	vieną	gyvena-

mąją vietą, net jei gyventų keliose vietose. Todėl remiantis LR gy-
venamosios vietos deklaravimo įstatymu (2003), studentams studijų 
laikotarpiu	nereikia	iš	naujo	deklaruoti	gyvenamosios	vietos.	

Tačiau	 turėsi	 iš	 naujo	 deklaruoti	 gyvenamąją	 vietą	 tuo	 atveju,	
jeigu	nutrūktų	 ryšiai	 su	ankstesne	deklaruota	gyvenamąja	vieta,	 jei	
norėsi imti valstybės paskolą, įsigyti vairuotojo teises ir kitais atvejais, 
kurie	neišvengiamai	susiję	su	asmens	duomenų	pateikimu,	apskaita	
ir tvarkymu.

Kreipkis į Studentų reikalų tarnybą, ir ji padės susitvarkyti reikiamus 
dokumentus,	paaiškins	gyvenamosios	vietos	deklaravimo	procedūras.

MAITINIMAS
Numalšinti	alkį	galima	studentų	kavinėje	(V	rūmai),	III	ir	IV	rūmų	

kavinėse.	Picą	vakarėliui	galima	užsisakyti	iš	„Trolių	PICA“	(Pilėnų	g.	
1, Akademijos mstl.). Visai netoli nuo ASU veikia kavinė „Timėjas“, 
esantis	šalia	greitkelio	Via	Baltica	(Karkiškių	k.).
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KITOS  PASLAUGOS

Paslaugos Adresas, telefonas
Noreikiškių	policijos	
nuovada

Universiteto g. 3, 
tel.	39	73	84

Pilėnų	sveikatos	priežiūros	
centras

Studentų g. 1, 
tel. 33 74 55, 33 74 56

Kirpykla Pilėnų g. 1 / Mokyklos g. 1, 
tel.	39	72	23;	

Grožio	salonas.	
Soliariumas

Pilėnų g. 1 / Mokyklos g. 1, 
tel. 8 602 00 824 

Grožio	salonas	„Skaidra“ Pilėnų g. 1, 
tel.	39	83	01,	8	699	33	937

Skalbykla Universiteto g. 8, bendrabutyje Nr. 6

Paštas Studentų g. 5, bendrabutyje Nr. 2. 
101	kab.,		tel.	39	71	57

Bankų bankomatai
  AB SEB
  AB Swedbank

Universiteto g. 10, III rūmai
Gėlių g. 2, Ringaudai (PC „Maxima)

Tarptautinių autobusų ir 
traukinių	tvarkaraščiai

kautra.lt,  autobusai.lt, litrai.lt

Transportas.	Iš	ASU	miestelio	į	Kauno	miestą	važiuoja	autobusas	
Nr.	18	(maršrutu Geležinkelio	stotis	–	ASU)	ir	Nr.	32	(maršrutu	Ge-
ležinkelio	 stotis	 –	 Ringaudai).	 Patogus	 susisiekimas	mikroautobusu	
Nr.	56,	kuris	važiuoja	pro	autobusų	stotį	į	rytinį	Kauną	(maršrutu	Rin-
gaudai	–	Neveronys).	Autobusų,	 troleibusų	ir	mikroautobusų	marš-
rutų grafikus rasi adresu kaunas.lt/transportas ir krs.lt/portal/portal 
[Maršrutinių	taksi	maršrutai]		

Studentams, atvykusiems savo transportu, patariama jį laikyti 
mokamoje	automobilių	laikymo	aikštelėje	Žemės	ūkio	inžinerijos	fa-
kulteto (II rūmų) kieme.
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ASU ADRESAI IR TELEFONAI:

Rektorius C. r. 238 kab. 75 23 00 asu@asu.lt
Studijų skyrius C. r. 233 kab. 75 22 45 studijos@asu.lt

AF dekanatas C. r. 303, 304
kab.

75 22 03, 
75 22 66 af@asu.lt

EVF dekanatas  III r. 428 kab. 75 22 57, 
75 22 62 evf@asu.lt

MEF dekanatas C. r. 443 kab. 75 22 32, 
75 22 82 me@asu.lt

VŪŽF	dekanatas  III r. 227 kab. 75 22 60 vz@asu.lt

ŽŪIF	dekanatas  II r. 302 kab. 75 23 24 if@asu.lt
Biblioteka:
- Centrinė
- Mokymo

literatūros

C. r.  235 kab.
III r. 200 kab.

75 23 04
75 22 73

biblioteka@
asu.lt

Studentų atstovybė Bendrabutis  Nr. 2, 
Studentų g. 5–112 75 23 70 	informacija.asu.

sa@gmail.com
Studentų 
reikalų  tarnyba 
(Infocentras)

Bendrabutis  Nr. 2, 
Studentų g. 5–102 

75 22 58 
8 606 25844

srt@asu.lt

Tarptautinis skyrius C. r. 201–202 kab. 75	23	98,	
75 22 71 kontakt@asu.lt

Karjeros	centras III r. 614a kab.
75 23 68 karjera@asu.lt

KC	psichologas III	r.	619	kab.

Viešųjų	ryšių	ir	
marketingo skyrius C. r. 231 kab. 78 81 13 vrs@asu.lt

Kūno kultūros ir 
sporto	centras C.r. 128 kab. 75 22 51 kksc@asu.lt

Informatikos skyrius C.r. 135,156 kab. 75 23 01 info@asu.lt

Kompiuterių tinklų 
administratorius  III r. 114 kab.    75 23 07

Tomas.Valiukevicius@asu.lt

Kasa C. r. 223 kab. 752	349
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PRAVARTU ŽINOTI

Informaciją apie tarptautines programas suteiks:
Švietimo	mainų	
paramos fondas

Geležinio	Vilko	g.	
12, 01112 Vilnius 8~5	261	0592 smpf.lt

Studijų	užsienyje
informacijos	
centas

Saulėtekio al. 
9–107,10222	
Vilnius

8~5 236 6274 studinfo.lt

Šiaurės	Ministrų	
Tarybos biuras 
Lietuvoje 

Didžioji	g.	5,		
01128 Vilnius 8~5 212 2211 norden.lt

TOEFL testą gali laikyti ir Kaune:
Jaunimo karjeros 
centras

S. Daukanto g.
27–310,
44249	Kaunas

8~37 228 151 karjeroscentras.eu

Informaciją dėl paskolų suteiks:

Lietuvos valstybinis 
studijų fondas

A. Goštauto	g.
12–407, 01108
Vilnius

8~5	263	9155
8~5 255 3376

vsf.lt

Kreditą suteiks:
Akademinė 
kredito unija

A.Mickevičiaus
g. 15, 44310
Kaunas

8~37 40 85 
55

8~686 53 542
aku.lt

Darbo programos JAV, D. Britanijoje, kitose šalyse
Pasaulio lietuvių 
centras

S. Daukanto g.44, 
44305 Kaunas

8~37 321 320
8~612 23 315

lwc.lt
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NAUDINGI INTERNETINIAI ADRESAI
Lietuvos studentų sąjunga   –  lss.lt

Lietuvos	jaunimo	organizacijų	taryba		 –		 lijot.lt

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – jtba.lt

LR	švietimo	ir	mokslo	ministerija		 –	 smm.lt

Studijų	kokybės	vertinimo	centras	 – skvc.lt

Informacija apie savanorystę:
• zinauviska.lt
• euroguidance.lt
• buk-savanoriu.lt
• europa.eu
• savanoris.lt,	cv.lt/savanoryste,	savanoriaujam.lt
• maltieciai.lt/savanoriupasaulis
• deineta.lt/europos-savanoriu-tarnyba/tarptautines-jaunimo-

stovyklos/
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ASU PIRMAKURSIO ŽODYNĖLIS
? Ar žinai, kad ...
Tikruoju	studentu	galėsi	vadintis	tik	tada,	kai	būsi	pakrikštytas	ir	išmanysi	
studento	žodyną	kaip	savo	penkis	pirštus	…
Akvariumas – III rūmų fojė
Ateitis – laikas, kai studentai mokysis be skolų
Barakas – studentų bendrabutis
Betonofkė	–	grupės	renginys,	organizuojamas	antro	kurso	pradžioje
Cementofkė	 –	 pirmo	 kurso	 pradžioje	 organizuojamas	 grupės	 renginys,	 skirtas	

susipažinti	vieniems	su	kitais	(t.y.	susicementuoti)
Centrai (c.r.) – Centriniai rūmai
Chaosas – visa, kas liko studento galvoje po sesijos 
Egoistas –	vienintelis	žmogus	egzamine,	kuris	viską	žino,	bet	niekam	nenori	pasu-

fleruoti
Egzaminas (egzas)	–	tai	ginčas,	kuriame	gimsta	ne	tiesa,	o	pažymys
Fakas – fakultetas
Fuksas –	pakrikštytas	pirmakursis
Genijus –	studentas,	išstudijavęs	visą	papildomą	literatūrą
Ištęstiniokas –	tai	optimistas,	kuris	per	vieną	naktį	iš	svetimų	užrašų	tikisi	 išmokti	

kinų kalbos gramatiką
Kamikadzė –	studentas	iškoneveikęs	dekaną
Kolis – koliokviumas
Konspektas –	unikali	muziejinė	retenybė,	žinovų	vertinama	pusės	metų	stipendijos	

dydžio	suma
Krikštynos –	pirmakursių	tapsmas	iš	„nulio“	„fuksu“
Laboras – laboratorinis darbas
Mirusios sielos – studentai paskutinėje paskaitoje
Nežinojimas –	tai	jėga,	kuri	išmeta	studentą	iš	universiteto
Pasiaukojimas – kai visi geria alų, o vienas moka
Plaukiojimas –	vienas	iš	egzaminų	laikymo	metodų
Savaitė	–	 laiko	tarpas,	kuris	studentui	susideda	iš	šeštadienio	bei sekmadienio ir 

aktyvaus	penkių	dienų	pasiruošimo	jiems
Sesija – tūkstantis knygų ir viena naktis
Stipkė –	valstybės	skiriami	kišenpinigiai	„ant	alaus“
Studentas –	tai	žmogus,	du	kartus	per	metus	mirštantis	ir	dažniausiai	kaip	Feniksas	

sėkmingai atgimstantis
Uodas	–	studentas,	negavęs	laiku	įskaitos.	Iš	čia:	„zyzia	kaip	uodas“
Vanduo – dalykas, be kurio negali būti visaverčiai studento atsakymai per egzaminą
Žemkė	–	Aleksandro	Stulginskio	universitetas	 (buvęs	 Lietuvos	 žemės	ūkio	univer-

sitetas)

Sudarė ASU SA
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2016–2017 studijų metų nuolatinių studijų
AKADEMINIS KALENDORIUS

Studijų  metų ir rudens semestro pradžia Rugsėjo 1 d.

Studentų registracija rudens semestro 
studijoms

Rugsėjo 2–12 d.

Studentų tarpinių atsiskaitymų rezultatų 
pateikimas

Spalio 24–28 d. 

Kalėdų atostogos Gruodžio 19 – sausio 1 d.  

Rudens semestro egzaminų sesija Sausio 2–27 d. 

Egzaminų perlaikymas Sausio 30 – vasario 3 d.

Pavasario semestro pradžia Sausio 30  d.

Studentų registracija pavasario 
semestro studijoms

Sausio 30 – vasario 10 d.

Studentų tarpinių atsiskaitymų rezultatų 
pateikimas

Kovo 27–31 d.

Velykų atostogos Balandžio 10–17 d.

Pavasario semestro egzaminų sesija * Gegužės 29 – birželio 23 d.

Egzaminų perlaikymas Birželio 26–30 d. 
Rugpjūčio 28–31 d.

Vasaros atostogos** Rugpjūčio 1–31 d.

* Pavasario egzaminų sesija gali būti numatoma kitu laiku fakulteto
dekano sprendimu.

**  Kitus vasaros atostogų laikotarpius nustato fakulteto dekanas
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2016–2017 m. KALENDORIUS

P A T K P Š S P A T K P Š S P A T K P Š S

RUGSĖJIS SPALIS LAPKRITIS
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

P A T K P Š S P A T K P Š S P A T K P Š S

GRUODIS SAUSIS VASARIS
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28

30 31

P A T K P Š S P A T K P Š S P A T K P Š S

KOVAS BALANDIS GEGUŽĖ
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

P A T K P Š S P A T K P Š S P A T K P Š S

BIRŽELIS LIEPA RUGPJŪTIS
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 25 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31
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Rudens semestras
Savaitės 
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Pavasario semestras
Savaitės 

diena Laikas Užsiėmimai
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Savo tvarkaraštį rasi fakulteto internetiniame puslapyje. Atsispausdink ir įsiklijuok – 
visada turėsi po ranka.
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Užrašams
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Užrašams
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