
Sveikiname, pasirinkus studijuoti ateitį 
ir tapus VILNIUS TECH studentu!

Tavo kelionė į ateitį su VILNIUS TECH prasideda.

SUTARTIS JAU PASIRAŠYTA, O KAS TOLIAU?

Į el. paštą, kurį nurodei stojimo anketoje, atsiųsime prisijungimo duomenis prie 
VILNIUS TECH informacinės sistemos Mano VILNIUS TECH (toliau – mano.vilniustech.lt).

Užsiregistravęs mano.vilniustech.lt, galėsi naudotis savo vardiniu el. paštu, jungtis prie 
vidinio universiteto interneto tinklo, belaidžio interneto, rasti VILNIUS TECH bibliotekos, 
leidyklos ar kitų padalinių elektroninių paslaugų sąrašą. 

Sistemoje rasi informaciją apie savo studijų programą, dėstytojų kontaktus 
ir dar daug studijoms naudingos informacijos. Sužinosi paskaitų ir egzaminų tvarkaraštį, 
o prasidėjus sesijai – egzaminų įvertinimus. Taip pat čia galėsi pateikti prašymus, 
užsakyti pažymas, rasi visus dekano ir rektoriaus įsakymus, mokesčio už mokslą kvitą, 
apklausas apie studijų kokybę ir kitus tau svarbius dalykus.

Tikrink savo VILNIUS TECH el. paštą. Kiekvienam studentui sukuriama jo asmeninė 
pašto dėžutė – vardas.pavarde@stud.vilniustech.lt. Į savo VILNIUS TECH el. paštą gausi 
svarbiausią studijų informaciją ir pranešimus iš dekanato, jį naudosi bendraudamas 
su dėstytojais. 

STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

Kad gautum:
•  Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), užsiregistruok lsp.lt, 
•  International Student Identity Card (ISIC), užsiregistruok isic.lt.

Iki pasimatymo rugsėjo 1, 
Tavo VILNIUS TECH komanda

https://lsp.lt/lt
https://isic.lt/


NORI GYVENTI VILNIUS TECH BENDRABUTYJE?
Gavęs prisijungimo duomenis, informacinėje sistemoje mano.vilniustech.lt turi užpildyti 
prašymą skirti vietą bendrabutyje:

I pakopos (bakalauras) I etapu pakviestieji studijuoti prašymus turi pateikti 
iki rugpjūčio 18 d. 12 val. Apie paskirtą vietą bendrabutyje studentai bus informuojami 
rugpjūčio 18-19 dienomis.

I pakopos (bakalauras) II etapu pakviestieji studijuoti prašymus turi pateikti iki rugpjūčio 
25 d., 15 val. Apie paskirtą vietą bendrabutyje studentai bus informuojami rugpjūčio 
26-27 dienomis.

Atkreipiame dėmesį, kad pildant prašymus reikia nurodyti gyvenamosios vietos adresą 
bei,abiejų ar vieno iš tėvų (globėjų) adresus ir kontaktinius duomenis. Pažymos, kurias 
turi pateikti (įkeliant į sistemą) studentai, pageidaujantys gauti vietą bendrabutyje 
(papildomų/konkursinių balų surinkimui):

• apie tėvų uždarbį ir visas kitas gaunamas šeimos pajamas per paskutinius 3 
mėnesius (pensijas, pašalpas, įvairias išmokas ir pan.);

• apie studento deklaruotą gyvenamąją vietą;
• apie šeimos sudėtį (šeimą sudaro tik nepilnamečiai vaikai ir vaikai, kuriems nėra 

suėję 25 m., kurie studijuoja ar mokosi) iš Gyventojų registro tarnybos, seniūnijos 
         ar savivaldybės;
• tėvų mirties liudijimo kopijas (jeigu našlaitis);
• teismo nutarimo dėl globos/rūpybos suteikimo kopija (jeigu studentas iki studijų 

laikotarpio gyveno vaikų globos namuose);
• pensininko pažymėjimo kopijos (jei tėvai pensininkai);
• apie socialiai remtino asmens statusą iš Socialinės paramos centro.

Informaciją apie paskirtą vietą VILNIUS TECH bendrabučiuose galima pasitikrinti 
informacinėje sistemoje mano.vilniustech.lt esančiame el. pašte 
(vardas.pavarde@stud.vilniustech.lt) ir skiltyje ĮSAKYMAI.

Kiekvienas būsimas gyventojas turės paskirtą individualų laiką atvykimui 
ir apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties pasirašymui.

Pirmieji VILNIUS TECH bendrabučių gyventojų atvykimo ir sutarčių pasirašymo laikai 
bus skelbiami tinklapyje bonodomo.lt/vilniustech-bendrabuciai ne anksčiau 
kaip 2022 m. rugpjūčio 19 d. Vėliau sąrašai su atvykimo laikais bus atnaujinami 
kiekvieną dieną.

Studentų priėmimas ir sutarčių pasirašymas pradedamas 2022 m. rugpjūčio 23 d. 
Atvykimo adresas – Saulėtekio al. 25, Vilnius, 2 kabinetas.

http://mano.vilniustech.lt
http://mano.vilniustech.lt
https://bonodomo.lt/vilniustech-bendrabuciai

