
Geros naujienos! 

Vytauto Didžiojo universitetas sveikina prisijungus prie   

 universiteto bendruomenės – tapus studentu! 

Ir kaip pilnaverčiam bendruomenės nariui suteikia visą eilę paslaugų ir priemonių, 
kurios neabejotinai pravers studijų metu: 

Vieninga autentifikavimo sistema  

Su suteiktu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu pasiek universiteto paslaugas ir priemones. Prisi-

jungimo duomenis gauk adresu pagalba.vdu.lt užpildęs laukus kaip nurodyta formos laukeliuose.  

Nuoroda prisijungimo duomenų sukūrimui bus išsiųsta į stojimo metu LAMA BPO sistemoje nu-

rodytą el. pašto dėžutę1. Šiuo adresu galėsi pakeisti arba atkurti slaptažodį jei pamirštum. 

Universitetinė elektroninio pašto ir dokumentų tvarkymo sistema w ebm ail.vdu.lt  

Net 50 GB talpos pašto dėžutėje rask visus svarbius pranešimus iš universiteto bei fakulteto, ne-

varžomai bendrauk su dėstytojais, kursiokais ir draugais. 1 TB OneDrive duomenų talpyklos tik-

rai užteks saugoti mokymosi medžiagą bei studijų metu atliktus darbus. Talpykloje išsaugotus 

Microsoft Office dokumentus redaguok tiesiog internete su Online Office programėlėmis. Nega-

na to nemokamai į savo asmeninį kompiuterį įsidiek Microsoft Office paketą. Naujasis Jūsų el. 

paštas2 — vardas.pavarde@stud.vdu.lt 

Studentų savitarnos portalas studentas.vdu.lt   

Šioje sistemoje registruokis į studijų dalykus, sužinok savo studijų rezultatus, pasitikrink savo 
individualų studijų tvarkaraštį, sužinok informaciją apie bendrabučius ir reikalingus sumokėti 
mokesčius už studijas ar kitas universiteto suteiktas paslaugas. 

VDU nuotolinių studijų aplinka moodle.vdu.lt 

Universitete studijų medžiaga skelbiama VDU Nuotolinių studijų aplinkoje. Tai - vieta, kur rasi 
visą studijų medžiagą bei kitą aktualią informaciją susijusią su studijų dalykais. 

WiFi tinklas 

Naudok universiteto suteiktą prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad prijungti savo kompiuterį, 
planšetę ar mobilų telefoną prie bevielio tinklo ir naudotis internetu universiteto ir daugumoje 
kitų Lietuvos ir užsienio universitetų patalpose įskaitant ir bendrabučius. Pirmą kartą jungiantis 
padės instrukcija adresu eduroam.vdu.lt 

VDU biblioteka biblioteka.vdu.lt  

Jei dėstytojas per paskaitą rekomendavo studijoms keletą knygų, šioje sistemoje pasitikrink ar 
tokios knygos yra universiteto bibliotekose ir rezervuok skaitymui namuose. 

Ir žinoma tai dar ne viskas. Sek naujienas universiteto www.vdu.lt ir savo fakulteto internetiniuose pus-
lapiuose ir sužinok apie visas galimybes.  

1 jei negavai prisijungimo duomenų arba susidūrei su nesklandumais kreipkis į Studentų centrą  (S. Daukanto g. 
27-206, el. paštas: studentas@vdu.lt, tel: +370 37 751175) nurodydamas savo vardą, pavardę, pašto adresą, telefo-
ną ir mes Jums mielai padėsime. 
2 esant keliems studentams su tuo pačiu vardu ir pavarde prisijungimo duomenys ir el. pašto adresas gali skirtis. 

Universiteto IT 
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