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STUDENTO ATMINTINĖ
2020/2021 s.m.
MOKĖJIMAS UŽ STUDIJAS
Pagal studijų sutartį už studijų semestrą (pusmetį)
turite susimokėti: ➔iki rugsėjo 5 d. (už rudens semestrą); ➔iki vasario 5 d. (už pavasario semestrą);
pervedant mokėjimą į jums patogią banko sąskaitą:
VšĮ Lietuvos verslo kolegija, Įm. kodas 291828430
AB Luminor Bank, A.s. LT224010042300548986
AB SEB bankas, A.s. LT657044060000506626
!!!Laiku nesumokėjus už studijas skaičiuojami 0,2% delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo
nesumokėtos sumos!!!
* Studentas iki einamojo mėnesio 5 d. turi teisė kreiptis į administraciją dėl mokėjimo tvarkos pakeitimo.
INFORMACIJA APIE IŠMOKAS, PASKOLAS STUDENTAMS
• Studijų stipendija - valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas
studijų vietas. Prašymų išmokėti studijų stipendiją pateikimo terminas yra nuo rugsėjo 9 d. iki
rugsėjo 20 d.
• Valstybės remiamos paskolos. Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos
paskolos; Iki rugsėjo 25 d. 15 val. galima užpildyti prašymą - anketą dėl valstybės remiamų
paskolų.
• Tikslinės išmokos - turintiems 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį. Paraiškų priėmimo
terminai: rudens semestrą - 2020 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. Pavasario semestrą – nuo vasario 1
d. iki kovo 16 d. (įskaitytinai) . Studentas turi užpildyti valstybiniam studijų fondui nustatytos
formos prašymą.
• Socialinė stipendija. Paraiškos priimamos du kartus per metus:
Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d.
• Sekite aktualią informaciją studentams: https://www.ltvk.lt/lt/m/naujienos/aktuali-informacijastudentams/
Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/
Kilus klausimams, rašykite pavaduotoja@ltvk.lt
STUDENTO PAŽYMĖJIMAI
Studento pažymėjimą galite užsisakyti tik internetu:
• LSP - Lietuvos studento pažymėjimas https://lsp.lt
• ISIC- Tarptautinis studento pažymėjimas www.isic.lt/uzsakyk
PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS:
• Klaipėdos ir nuotolinių studijų studentų prašymai priimami 106 kab. arba siunčiami el. p.
studijos@ltvk.lt;
• Vilniečių studentų prašymai priimami 215 kab. arba siunčiami el. p. vilnius.studijos@ltvk.lt
PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
➔Paskaitų tvarkaraštį rasite: https://www.ltvk.lt/
Prašome tikrinti tvarkaraščius kiekvieną kart prieš paskaitas, nes tvarkaraščiai gali būti koreguojami
(dėstytojui perkėlus paskaitą).
GRUPIŲ KODAI
Pirmoji raidė nurodo studijų programą;
Antroji raidė, I raidė* - reiškia ištęstinių studijų programą;
Skaičiai (18,19,20 ir pan.) - reiškia stojimo metus;
N raidė priekyje - reiškia nuotolinė studijų forma;
V raidė pabaigoje - reiškia studijų vietą – Vilnius;
Pavyzdžiai:
• V-18 Išmanioji vadyba, nuo 2018 m., nuolatinės, Klaipėda;
• V-18V Išmanioji vadyba, nuo 2018 m., nuolatinės Vilnius;
• NV-18 Išmanioji vadyba, nuo 2018 m., nuotolinės.
*T – Teisė, nuolatinės; TE – Teisė, ištęstinės.
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Studijų programų trumpiniai
Į – Įstaigų ir įmonių administravimas
P – Pardavimų ir logistikos vadyba
V – Išmanioji vadyba
S – Statybos verslo vadyba
E – Ekonimika
VE – Verslo įmoniu ekonomika
B – Buhalterinė apskaita
R – Turizmo ir pramogų verslo industrijos
T– Teisė
TT – Teisė ir Teisėsaugos institucijos
NTTP Teisė ir Teisėsaugos institucijos
(pareigūnai)
VT – Verslo ir investicijų teisė
TI – Taikomoji informatika ir programavimas
M – Multimedijos ir verslo informacinės
sistemos
SD – Skaitmeninio dizaino technologijos.

LANKOMUMAS
Nuolatinių studijų studentams lankomumas yra privalomas.
Pateisinti paskaitas už einamąjį mėnesį turite iki kito mėnesio 3 d. (pvz. už rugsėjo mėnesį iki spalio 3 d.).
Praleidus 3 vieno dalyko paskaitas gaunate įspėjimą.
Praleidžiate dar 3 to paties dalyko užsiėmimus gaunate direktorės įsakymu patvirtintą įspėjimą.
Nedalyvavimas paskaitose pateisinamas dėl ligos, pateikiant gydytojo išrašą ir dėl kitų rimtų priežasčių,
pranešant iš kart.
Apie neatvykimus į paskaitas ir egzaminus privalote informuoti el.paštu studijos@ltvk.lt arba
vilnius.studijos@ltvk.lt .
EGZAMINŲ IR PERLAIKYMŲ SESIJA
Egzaminų ir perlaikymų sesija vyksta po paskaitų sesijos, sausio ir birželio mėnesiais.
Kad egzaminas būtų laikomas išlaikytų, jis turi būti įvertinas ne mažiau kaip 5 balais.
Galutinis balas vedamas iš egzamino balo ir tarpinių atsiskaitymų.
Neatsiskaičius tarpinių atsiskaitymų galite būti neprileidžiami prie egzamino.
Egzaminą perlaikyti galite 2 kartus:
· Pirmą kartą per perlaikymų savaitę skolos lapelis nemokamas
· Antrą kartą asmeniškai tariantis su dėstytoju skolos lapelis 30 eur.
Už skolos lapelį susimokate pas buhaleterę grynais (tik Klaipėda) arba pavedimu į vieną iš kolegijos
sąskaitų ir screen shot‘ą siunčiate el.paštu studijos@ltvk.lt arba vilnius.studijos@ltvk.lt, tuomet studijų
administratorė paruoš skolos lapelį ir perduos dėstytojui.* Tris kartus neišlaikius egzamino mokate už
dalyko kreditus. 1 kr. vertė 30 eur (pvz. Praktinė teisė 4 kr. kaina už dalyką 120 eur.).
STUDENTŲ AKADEMINĖ BAZĖ—SAB
Savo SAB sistemoje rasite savo galutinius egzaminų įvertinimus, akademines ir finansines skolas, būtent
jums priskirtus dalykus, mokėjimų sumas, asmeninius duomenis.
Kaip prisijungti:
1. https://www.ltvk.lt/ 2. SAB
3. Pasirinkite Filialai: Klaipėda ir Vilnius
Prisijungimo vardas: pirmos trys Tavo vardo, pavardės raidė ir gimimo diena (be nulio priekyje, jei yra)
Pavyzdžiui: Ąžuolas Jonaitis, gim. data 1998-01-29,
tuomet prisijungimo vardas : ąžujon29
Pirminis slaptažodis: asmens kodo paskutiniai 4 skaičiai
Pvz. Asmens kodas 12345678912, tai pirminis slaptažodis 8912.
Po prisijungimo būtina pasikeisti slaptažodį.
P.S. Turint finansinę skolą – negalite naudotis SAB sistema
* Jei nepavyksta prisijungti ar pamiršote slaptažodį kreipkitės el.paštu it@ltvk.lt
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NUOTOLINIO MOKYMOSI SISTEMA MOODLE
Moodle – tai virtuali mokymosi aplinka, kurioje vyksta paskaitos, dėstytojai kelia paskaitų medžiagas,
atsiskaitymo užduotis. Jose studentas atlieka užduotis arba įkelia jau atliktas užduotis.
1)https://www.ltvk.lt/ 2)E-mokymosi sistema 3) Viršuje dešinėje prisijungti.
Vartotojo vardas (angl. username): jūsų vardas ir pavardė be lietuviškų raidžių
Pvz. Vardaspavarde; Slaptažodis (angl. password): asmens kodas. Pvz. 01234567891.
P.s. Po prisijungimo turite pasikeisti slaptažodį.
Nepavykus prisijungti ar pamiršus slaptažodį kreiptis el.paštu it@ltvk.lt
PRAKTIKOS
Praktika – studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje.
Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą
savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu. Kreiptis dėl
praktikų vykdomų:
➔Lietuvoje el.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt
➔Užsienyje (Erasmus+) el. p. projektai@ltvk.lt
ERASMUS +
Paraiškos pavasario semestro studijoms priimamos:
RUGSĖJO – SPALIO MĖN.
Paraiškos rudens semestro studijoms priimamos:
VASARIO – KOVO MĖN.
El. paštu projektai@ltvk.lt .
Atrankos kriterijai:
· Studijų rezultatai (negalite turėti akademinių skolų);
· Užsienio kalbos žinios (anglų kalba);
· Pirmenybė teikiama primą kartą dalyvaujientiems ERASMUS + programoje.
Studijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių
Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių
KONTATAI
Steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė
angele.lileikiene@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Steigėja doc. dr. Genovaitė Avižonienė
genovaite.avizoniene@ltvk.lt ; Tel. (8 46) 31 10 99
Direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė
El.p. jurgita.martinkiene@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė El.p. pavaduotoja@ltvk.lt; Tel. (8 46)
31 10 99
Sekretorė-referentė Anastasija Švetova
El.p. info@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Studijų skyriaus administratorė Emilija Samulionytė
El. p. studijos@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 43 20
Nuotolinių studijų koordinatorė Ingrida Sirvydaitė
El. p. nuotolines@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 43 20
Tarptautinių ryšių ir projektų vadovė Samanta Štraupaitė
El.p. projektai@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Praktikų vadovė Rasa Romerytė-Šereikienė
El.p. rasa.sereikiene@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 43 20
Vyr. Buhalterė Asta Sedleckienė
El.p. finansai@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
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Teisininkė Vilija Šlajienė
El.p. teisininke@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 43 20
Strateginės plėtros ir komunikacijos sk. vadovas Modestas Vaikšnoras, El.p. rinkodara@ltvk.lt; Tel. (8 46)
31 10 99
IT Administratorius Karolis Venclovas
El.p. it@ltvk.lt; Tel. (8 64) 31 07 93
Bibliotekos vedėja Vilma Pipirienė
El. p. biblioteka@ltvk.lt ; Tel. (8 46) 31 10 99
Bibliotekininkė lekt. Birutė Povilianskienė
El. p. birute.povilianskiene@ltvk.lt ; Tel. (8 46) 31 10 99
Vilniaus padalinio vadovė Gabija Kalendraitė
El.p. vilnius@ltvk.lt ; Tel. (8 65) 99 07 77
Studijų skyriaus administratorė Justina Oleškevičiūtė
El.p. vilnius.studijos@ltvk.lt; Tel. (8 65) 99 07 77
Studentų atstovybės prezidentė Klaipėdoje
Lidija Kukarinaitė, El.p. prezidentas@ltvk.lt
Studentų atstovybės viceprezidentė Vilniuje
Kamilė Rausytė, El. p. raustyte.kamile@gmail.com
KATEDRŲ VEDĖJŲ KONTAKTAI
Teisės katedros vedėja Doc. Renata Šliažienė
El.p. renata.sliaziene@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Ekonomikos katedros vedėja Doc. dr. Izolda Skruibytė
El.p. izolda.skruibyte@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Vadybos katedros vedėja Lekt. Alvinija Venckuvienė
El.p. alvinija.venckuviene@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 43 20
Turizmo ir komunikacijos katedros vedėjas
Putinas Bielskis
El.p. pustinas.bielskis@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
Technologijų katedros vedėja doc. dr. Simona Grigaliūnienė
El.p. simona.grigaliuniene@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 43 20
KLAIPĖDA
Turgaus g. 21, LT-91249, Klaipėda
El.p. info@ltvk.lt; Tel. (8 46) 31 10 99
I-V 8:00 - 17:30; Pietų pertrauka 12:00 - 13:00
BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS (Klaipėda)
Pirmadienis 16.30 val. iki 19.00 val.
Nuo antradienio iki penktadienio 8.30 val. iki 19.00 val.
Šeštadienis
9.00 val. iki 16.00 val.*
VILNIAUS PADALYNYS
Žirmūnų g. 70, LT-09124 Vilnius
El.p. vilnius@ltvk.lt ; Tel. (8 65) 99 07 77
I-V 8:00 - 17:00; Pietų pertrauka 12:00 - 13:00

