
ATMINTINĖ VERSLO FAKULTETO STUDENTUI (-EI) 

 

Fakulteto administracija:  

▪ Dekanatas – 2-54 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 751 127 

Dekanė – Dalia Ilevičienė, el. p. dalia.ileviciene@go.kauko.lt 

Prodekanė – Gelmina Motiejūnė, el. p. gelmina.motiejune@go.kauko.lt 

▪ Verslo katedros vedėja – dr. Raminta Andrėja Ligeikienė, el. p. raminta.ligeikiene@go.kauko.lt 

▪ Katedros administratorė – Karolina Žemaitytė, el. p. karolina.zemaityte@go.kauko.lt 

3-18 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 281 272 

▪ Verslo katedros dėstytojai – 3-17, 3-29 kab. Pramonės pr. 20 

▪ Vadybos ir teisės katedros vedėja – Aušra Arminienė, el. p. ausra.arminiene@go.kauko.lt 

▪ Katedros administratorė – Agnė Ražanauskaitė, el. p. agne.razanauskaite@go.kauko.lt  

2-33 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 209 442 

▪ Vadybos ir teisės katedros dėstytojai – 2-34 kab. Pramonės pr. 20 

▪ Apskaitos ir finansų katedros vedėjas – dr. Ričardas Butėnas, el. p. ricardas.butenas@go.kauko.lt 

▪ Katedros administratorė – Karolina Kukcinavičiūtė, el. p. karolina.kukcinaviciute@go.kauko.lt 

4-31 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 208 431 

Apskaitos ir finansų katedros dėstytojai – 4-28 kab. Pramonės pr. 20 

▪ Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros vedėjas – dr. Andrius Brusokas, el. p. 

andrius.brusokas@go.kauko.lt 

▪ Katedros administratorė – Paula Grikietė, el. p. paula.grikiete@go.kauko.lt  

4-23 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 761 316 

▪ Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedros dėstytojai – 4-42, 4-55 kab. Pramonės pr. 20 

▪ Komunikacijos katedros vedėja – Viktorija Navickienė, el. p. viktorija.navickiene@go.kauko.lt  

▪ 3-46 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 751 140 

▪ Komunikacijos katedros dėstytojai – 3-46 kab. Pramonės pr. 20 

▪ Studijų administratorės: 

▪ Gintarė Laurinavičienė (Buhalterinė apskaita, Finansai, Įstaigų ir įmonių administravimas, Teisė, 

Sporto vadyba), el. p. gintare.laurinaviciene@go.kauko.lt  

2-9 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 281 275. 

▪ Rita Gliebutė (Logistika, Tarptautinis verslas, Pardavimai ir marketingas, Turizmo ir viešbučių vadyba, 

Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba, Taikomoji komunikacija, Kultūrinės veiklos organizavimas, 

Verslo vadyba), el. p. rita.gliebute@go.kauko.lt 

2-10 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 751 122  

▪ Tarptautinės veiklos koordinatorius – Modestas Riauka, el. p. modestas.riauka@go.kauko.lt 

4-21 kab., Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 751 146 

▪ Studijų vedėja – Sigita Danilevičienė, el. p. sigita.danileviciene@go.kauko.lt 

2-32 kab. Pramonės pr. 20, tel. (8-37) 200 717 

▪ Fakulteto studentų atstovybė: pirmininkas – Lukas Gudeliauskas, el. p. 

kksa.vefpirmininkas@go.kauko.lt  

3-12 kab., Pramonės pr. 20 

 

Studijų administratorės (pažymų apie studijas išdavimas, studentų sąrašų sudarymas, registravimas į 

studijas, studentų asmens bylų tvarkymas, pažangumo suvestinių rengimas, prašymų priėmimas, įsakymų 

studentų klausimais rengimas, akademinės atostogos, studijų pertrauka ir kt.). 

 

Katedrų administratorės (informacija apie studijų programos dalykus ir jų įskaitymo galimybes, praktikų 

sutarčių rengimas, registravimas ir išdavimas, informacija apie laisvai pasirenkamus studijų dalykus ir kt.). 
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Apskaitos ir finansų katedroje realizuojamos studijų programos: 

BA* – Buhalterinė apskaita 

FN* – Finansai 

 

Komunikacijos katedroje realizuojamos studijų programos:                                                   

KVO*  – Kultūrinės veiklos organizavimas 

TK* – Taikomoji komunikacija 

 

Turizmo ir laisvalaikio vadybos katedroje realizuojamos studijų programos: 

TV* – Turizmo ir viešbučių vadyba 

THM *– Turizmo ir viešbučių vadyba              

(anglų kalba)                

SV* – Sporto vadyba 

SPV *– Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba 

 

Vadybos ir teisės katedroje realizuojamos studijų programos: 

AD* – Įstaigų ir įmonių administravimas 

TS*– Teisė 

 

Verslo katedroje realizuojamos studijų programos: 

LO* – Logistika   

TRV* – Tarptautinis verslas   

PM* – Pardavimai ir marketingas 

VV * – Verslo vadyba     

 

Nuolatinių studijų programų studentų grupės žymimos taip: pvz.: LO-9 (Logistika), TK-9 (Taikomoji 

komunikacija) ir t.t. 

Ištęstinių studijų programų grupės žymimos su raide „I“, pvz.: LOI-9 (Logistika), ADI-9 (Įstaigų ir 

įmonių administravimas) ir t.t. 

 

*Studijų programų sutrumpinimai 
 

 


