Norėdami apsigyventi bendrabutyje, turite:

išsirinkti labiausiai jums tinkantį pasiūlymą

kreiptis į konkretų universitetą
Išsamesnė informacija dėl apgyvendinimo el. p. greta.domaniniene@khf.vu.lt
A. STULGINSKIO UNIVERSITETAS
Studentai, norintys apsigyventi, pirmiausia turėtų:
 paskambinti 8 37 752 258
 parašyti srt@asu.lt
 atvykti iš karto pas mus.
Turi atsinešti :
 pasą
 pažymą, kad studijuoja VU (išduoda dekanatas) arba galiojantį LSP vietoje pažymos.
Dėl rezervacijos internetu: rezervuotis galės visi, nes realiam laike matys laisvus kambarius, suvedę savo duomenis, iš karto galės atsispausdinti prašymą, kurį
atvykę įteiks bendrabučio valdytojui ir galės iš karto sumokėję užstatą ir pasirašę sutartį apsigyventi.
Studentų reikalų tarnyba
Adresas:
Studentų g. 5 (2 bendrabutis), Akademija, Kauno raj.
Telefonas 8 37 752 258
El. paštas srt@asu.lt
http://www.bendrabuciai.lt/

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Dėl išaugusio KTU bendrabučių vietų poreikio šiuo metu vietos bendrabutyje studentams pasiūlyti negalime, tačiau visi norintieji gali būti įtraukti į laukiančiųjų
sąrašus, tam užtenka paskambinti ar parašyti mums ir nurodyti
 vardą, pavardę
 tel. numerį.
Esant galimybei, iš šio sąrašo studentams bus skambinama ir jie bus kviečiami apsigyventi. Jeigu studentas atvyksta apsigyventi ir pasirašyti apgyvendinimo
sutartį, jis su savimi turi atsinešti pažymą iš raštinės apie studijas VU.
Adresas:
Gričiupio g. 13, LT-51376, Kaunas
Telefonas, faksas 8 37 353 528
El. paštas bendrabuciai@ktu.lt
www.bendrabuciai.ktu.lt

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

HOSTELIS
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, bendradarbiaudamas su Kauno centre įsikūrusiu hosteliu „Extra hostel“, siūlo apsigyventi įkurtuose
kambariuose. Kiekviename numeryje rasite svetainės zoną ir rašomąjį stalą. Kai kuriuose numeriuose įrengti vonios kambariai ir tualetai. Pro numerių langus
atsiveria miesto vaizdai, veikia nemokamas belaidis internetas.
Adresas:
K. Donelaičio 61–4, Kaunas.
Kontaktai rezervavimui:
r_hostel@yahoo.com

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS
Bendrabutis yra Kaune, Jonavos gatvėje prie Neries upės.
Dėl vietos bendrabutyje teirautis
Telefonu 8 37 454 313
El. paštu info@mpcentras.lt
https://www.facebook.com/jonavos178
Daugiau informacijos http://www.mpcentras.lt/2012-2013/?page_id=267
Kainos http://www.mpcentras.lt/?p=9886

VILNIAUS KOOOPERACIJOS KOLEGIJA
Kviečiame apsigyventi Kauno skyriaus bendrabutyje. Bendrabutyje yra skaitykla, nemokamas internetas. Bendrabučio tipo kambariai – dviviečiai, triviečiai,
keturviečiai.
Adresas:
Pramonės pr. 30 (prie „IKI“ prekybos centro)
tel.: 312 069, 8 612 81 655

