
 

VIRTUALI  STUDIJŲ MUGĖ  KAUNO FAKULTETE 
Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (VU KnF) KVIEČIA DALYVAUTI virtualioje studijų mugėje,  
kuri vyks balandžio 1 d. nuo 13 val.  

Studijų mugės metu moksleiviai galės susipažinti su studijomis VU Kauno fakultete, dalyvauti paskaitose 
ir informatyviose diskusijose. Norintieji daugiau sužinoti apie konkrečias studijų programas, susipažinti su 
būsimais dėstytojais ir jų dėstomais dalykais bei norintys pasikalbėti apie priėmimo reikalavimus turės 
galimybę prisijungti į atskiras konsultavimo erdves. Šiose erdvėse moksleivių lauks ir esami studentai, kurie 
ne tik atvirai papasakos apie studentiško gyvenimo ypatumus, bet ir pristatys laisvalaikio bei 
savirealizacijos galimybes fakulteto bendruomenėje! 

RENG IN IO  PROGRAMA 
13.00–13.45 KAUNO FAKULTETAS PRISISTATO. 

Dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys, Akademinių reikalų prodekanė 
Prof. dr. Daiva Aliūkaitė, Studentų atstovybės Kaune pirmininkė Neda Žutautaitė 

14.00–14.45 STUDIJUOSI EKONOMIKĄ AR VADYBĄ! RIMTAI? Doc. dr. Rasa Pušinaitė-Gelgotė 

15.00–15.45 KAIP PASLĖPTI SAVO DUOMENIS? Doc. dr. Vytautas Rudžionis 

16.00–16.45 SENIAI SENIAI ARBA KODĖL SUAUGUSIEMS VIS DAR REIKIA PASAKŲ?  
Doc. dr. Aistė Vitkūnė 

 

14.00–17.00        KONSULTACIJŲ ERDVĖ   

 
 
  

 

 
 
 

 
 
 
 

Norint dalyvauti renginiuose būtina registracija: http://vustudijumuge.zoomtv.lt/prisijungimas ➔  

Daugiau informacijos apie Vilniaus universiteto studijų mugę rasite čia: https://www.vu.lt/studiju-muge ➔  
 

KAUNO FAKULTETE VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS: 

  • Ekonomika ir vadyba ➔ 

  • Lietuvių filologija ir reklama ➔ 

  • Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos ➔ 

  • Anglų ir kita užsienio (švedų) kalba ➔ 

 

  • Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga ➔ 

  • Audiovizualinis vertimas ➔ 

  • Marketingo technologijos ➔ 

STUDIJUOJAM IR STUDENTAUJAM: 
KONSULTUOJA ADMINISTRACIJA IR STUDENTAI 

Moksleivių lauks studentai, kurie ne tik atvirai 
papasakos apie studentiško gyvenimo ypatumus, bet 
ir pristatys laisvalaikio bei savirealizacijos galimybes 
fakulteto bendruomenėje! 

Apsilankyk čia, jeigu:  
  • sieki tapti geriausiu IT technologijų ekspertu; 
  • nori tapti kibernetikos saugumo pasaulio asu; 
  • turi verslo idėją ir galvoji, kaip sėkmingai ją parduoti; 
  • nori tapti sėkmingiausiu marketingo srities specialistu. 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS: 
KIBERNETINĖ SAUGA IR MARKETINGO TECHNOLOGIJOS 

Apsilankyk čia, jeigu: 
  • nori tapti ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų kalbų ekspertu; 
  • mėgsti žiūrėti filmus ir įdomu, kaip jie įgarsinami; 
  • tau nepatinka matomos reklamos, nes žinai, kad galėtum 
    geriau; 
  • esi kūrybiška asmenybė ir nori tobulinti šį gebėjimą; 
  • sieki tapti žodžio / teksto meistru. 

HUMANITARAI:  
VERTĖJAI, FILOLOGAI IR REKLAMOS KŪRĖJAI 

Apsilankyk / užsuk čia, jeigu: 
  • save laikai skaičių pasaulio žmogumi; 
  • tau patinka skaičiuosi savo ir kitų pinigus; 
  • mėgsti galvosūkius, kurie reikalauja tavo analitinio 
    mąstymo; 
  • sieki suprasti, kaip vadovauti komandai; 
  • nori tapti ekonomikos profesionalu. 

EKONOMISTAI IR FINANSININKAI 
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