
 

Diplomų įteikimo VU KnF absolventams iškilmės  

2019 m. birželio 14 d.  

Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčioje (Muitinės g. 8a.) 

Programa 

11.00–12.00 val. diplomai įteikiami bakalauro nuolatinių studijų programų absolventams:  

Anglų ir rusų kalbos; Audiovizualinis vertimas; Lietuvių filologija ir reklama. 

Absolventus sveikina ir diplomus įteikia Vilniaus universiteto studijų prorektorius doc. dr. Valdas 

Jaskūnas, VU Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys ir LR Akademinės etikos ir 

procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė. Absolventus sveikina (ir jų pavardes skaito) VU KnF 

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto direktorė prof. dr. Danguolė Satkauskaitė. Diplomantų 

vardu kalba lietuvių filologijos bakalaurė Indrė Zabulytė,  studijų programos Lietuvių filologija ir 

reklama absolventė. Dalyvauja VU KnF akademinių reikalų prodekanė  prof. dr. Daiva Aliūkaitė, 

prodekanas infrastruktūrai ir plėtrai doc. dr. Saulius Masteika bei Kalbų, literatūros ir vertimo 

studijų instituto dėstytojai ir renginio svečiai. 

 

13.00–14.00 val. diplomai įteikiami bakalauro nuolatinių studijų programų absolventams: 

Ekonomika ir vadyba (Verslas ir viešojo sektoriaus vadyba; Marketingas ir rinkų konkurencija; 

Finansai ir apskaita); Ekonomika (pokoleginės studijos);  Ekonomika (Finansai); Finansų ir 

apskaitos taikomosios sistemos; Kultūros vadyba; Verslo informatika (Finansų informatika). 

Absolventus sveikina ir diplomus įteikia VU studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas, VU 

Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys ir LR Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolierė dr. Loreta Tauginienė. Absolventus sveikina (ir jų pavardes skaito) VU KnF Socialinių 

mokslų ir taikomosios informatikos instituto direktorius dr. Giedrius Romeika. Diplomantų vardu 

kalba finansų bakalaurės Miglė Jusevičiūtė ir Eglė Deimantavičiūtė, studijų programos Finansų ir 

apskaitos taikomosios sistemos absolventės. Dalyvauja VU KnF akademinių reikalų prodekanė  

prof. dr. Daiva Aliūkaitė, prodekanas infrastruktūrai ir plėtrai doc. dr. Saulius Masteika bei 

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto dėstytojai ir renginio svečiai. 

15.00–16.00 val.  diplomai įteikiami magistro studijų programų absolventams:  

Lietuvių literatūra; Marketingas ir prekybos vadyba; Tarptautinio verslo vadyba, Verslo 

informatika, Viešojo diskurso lingvistika; Business Informatics. 

 



Absolventus sveikina ir diplomus įteikia VU studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas, VU 

Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys ir LR Akademinės etikos ir procedūrų 

kontrolierė dr. Loreta Tauginienė. Absolventus sveikina (ir jų pavardes skaito) VU KnF Kalbų, 

literatūros ir vertimo studijų instituto direktorė prof. dr. Danguolė Satkauskaitė ir Socialinių mokslų 

ir taikomosios informatikos instituto direktorius dr. Giedrius Romeika. Diplomantų vardu kalba 

humanitarinių mokslų magistrė Monika Triaušytė, studijų programos Viešojo diskurso lingvistika 

absolventė, ir informatikos magistras Sarafat Biswas (Bangladešas), studijų programos Business 

Informatics absolventas. Dalyvauja VU KnF akademinių reikalų prodekanė  prof. dr. Daiva 

Aliūkaitė, prodekanas infrastruktūrai ir plėtrai doc. dr. Saulius Masteika, Kalbų, literatūros ir 

vertimo studijų instituto bei Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto dėstytojai ir 

renginio svečiai. 

Iškilmėse dalyvauja VU KnF merginų choro „Veni gaudere“ (vadovė Adelė Mikalkėnienė) grupė.  

Renginio vedėja – Edita Majauskaitė. 

Vėliavnešiai: ............................ 

Tiesioginė šventės transliacija – www. knf.vu.lt 

 


