
Vadybos katedros dėstytojų budėjimo laikas 

 

2020/2021 m. m. pavasario semestras 

 

 Dėstytojas Budėjimo laikas Auditorija 

Katedros vedėja prof. dr. 

Ilona Skačkauskienė 

Pirmadienis 

 

1400 – 1500 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

ilona.skackauskiene@vilniustech.lt 

Trečiadienis  1100 – 1200 val. Konsultacija vyks per Zoom programą Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu 

ilona.skackauskiene@vilniustech.lt 

Prof. dr. Renata Korsakienė 

Pirmadienis 

 

1620 – 1720 val. 

 

 

Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

renata.korsakiene@vilniustech.lt 

Antradienis 1620 – 1720 val. 

 

Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

renata.korsakiene@vilniustech.lt 

Prof. dr. Laima Jesevičiūtė –

Ufartienė 

Pirmadienis 

 

1300 – 1400 val.  Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

laima.jeseviciute-ufartiene@vilniustech.lt 

Doc. dr. Rolandas Drejeris Pirmadienis  

 

1400 – 1500 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

rolandas.drejeris@vilniustech.lt 

Pirmadienis  

 

1200 – 1300 val. 

(1 savaitė) 

Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

rolandas.drejeris@vilniustech.lt 

Pirmadienis  

 

1100 – 1200 val. 

(2 savaitė) 

Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

rolandas.drejeris@vilniustech.lt 

Doc. dr. Živilė Jezerskė Trečiadienis 

 

1210 – 1310 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

zivile.jezerske@vilniustech.lt 

Ketvirtadienis 1325 – 1425 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

zivile.jezerske@vilniustech.lt 

Doc. dr. Monika Paulė Penktadienis 1300 – 1400 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

monika.paule@vilniustech.lt 

Doc. dr. Valentina 

Peleckienė  

 

Trečiadienis 

 

1100 – 1200 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

valentina.peleckiene@vilniustech.lt 

Penktadienis 1500 – 1600 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

valentina.peleckiene@vilniustech.lt 

Doc. dr. Asta Radzevičienė Ketvirtadienis 1620 – 1720 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

asta.radzeviciene@vilniustech.lt 

Doc. dr. Danguolė Oželienė Antradienis  1630 – 1730 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

danguole.ozeliene@vilniustech.lt 

Doc. dr. Andrius 

Tamošiūnas 

Antradienis  1605 – 1705 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai el. paštu: 

andrius.tamosiunas@vilniustech.lt 
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Ketvirtadienis 1605 – 1705 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai el. paštu: 

andrius.tamosiunas@vilniustech.lt 

Doc. dr. Vilma Tamulienė Ketvirtadienis  1100 – 1200 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

vilma.tamuliene@vilniustech.lt 

Penktadienis 1600 – 1700 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

vilma.tamuliene@vilniustech.lt 

Docentė-partnerė Živilė 

Šimkienė 

Trečiadienis  1200 – 1300 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

zivile.simkiene@vilniustech.lt 

Lekt. Sigitas Davidavičius  

 

 

Pirmadienis  

 

1100 – 1200 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

sigitas.davidavicius@vilniustech.lt 

Antradienis 1100 – 1200 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

sigitas.davidavicius@vilniustech.lt 

Lekt. Liudmila Lobanova Pirmadienis  

 

1200 – 1300 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

liudmila.lobanova@vilniustech.lt 

Penktadienis 1800 – 1900 val.   Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

liudmila.lobanova@vilniustech.lt 

Lekt. Julija Nekrošienė Ketvirtadienis 1400 – 1500 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

julija.nekrosiene@vilniustech.lt 

Lekt. dr. Bahman Peyravi Pirmadienis 1200 – 1300 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai el. paštu: 

bahman.peyravi@vilniustech.lt 

Lekt. Vida Pipirienė Antradienis 830 – 930 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

vida.pipiriene@vilniustech.lt 

Ketvirtadienis 830 – 930 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

vida.pipiriene@vilniustech.lt 

Lekt. Viktorija Podgaiskytė Trečiadienis 1010 – 1110 val. 

(1 savaitė) 

Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai el. paštu: 

viktorija.podgaiskyte@vilniustech.lt) 

915 – 1015 val. (2 

savaitė) 

Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai el. paštu: 

viktorija.podgaiskyte@vilniustech.lt 

Lekt. Mindaugas Samoška Antradienis 915 – 1015 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai el. paštu: 

mindaugas.samoska@vilniustech.lt 

Dokt. – lekt. Juliana 

Smirnova 

Pirmadienis  1350 – 1450 val. 

(1 savaitė)  

Konsultacija vyks per Zoom program. Prašome 

registruotis konsultacijai  el. paštu: 

juliana.smirnova@vilniustech.lt 

1200 – 1300 val. 

(2 savaitė) 

Konsultacija vyks per Zoom program. Prašome 

registruotis konsultacijai  el. paštu: 

juliana.smirnova@vilniustech.lt 

Dokt. – lekt. Jurga Vestertė Pirmadienis 1330 – 1430 Prašome registruotis konsultacijai el. paštu 

jurga.vesterte@vilniustech.lt. 
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Trečiadienis  1630 – 1730 Prašome registruotis konsultacijai el. paštu 

jurga.vesterte@vilniustech.lt. 

Dokt. Monika Bužavaitė Pirmadienis 1400 – 1500 val.  Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

monika.buzavaite@vilniustech.lt) 

Dokt. Paulius Šūmakaris Antradienis 1400 – 1500 val. Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

paulius.sumakaris@vilniustech.lt) 

Dokt. Povilas Švogžlys  Pirmadienis 1400 – 1500 val.  Konsultacija vyks per Zoom programą. Prašome 

registruotis konsultacijai iš anksto el. paštu: 

povilas.svogzlys@vilniustech.lt 

 

 

 

 

Vadybos katedros vedėja                                                                                            prof. Ilona Skačkauskienė 
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