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AKTUALI INFORMACIJA PIRMAKURSIAMS 

✓ Elektroninis paštas 

Studijų laikotarpiu visi studentai privalo naudotis Kolegijos elektroniniu paštu: @go.kauko.lt, 

registruotis KK internetiniame puslapyje. Su suteiktu vardu galėsite prisijungti prie virtualios mokymosi 

aplinkos Moodle, taip pat į šį paštą gausite prisijungimo duomenis prie studijų valdymo sistemos 

LiemSIS. 
 

✓ Studentų pažymėjimas 

Studentų pažymėjimus registruoja ir išduoda www.lsp.lt. arba sutarties pasirašymo dieną Kauno 

kolegijoje. 

Studijų metu bus reikalinga banko kortelė. Ją galima užsisakyti pasirašant studijų sutartį. 

 
✓ Bendrabutis  

Norint gauti vietą gyventi bendrabutyje, registruojamasi per Kauno kolegijos intraneto sistemą. 
 

✓ Pažymos 

Pažymos apie studijas išduodamos nuo rugsėjo 1 d. Studentas turi prisijungti naudodamas Kolegijos 

pašto (@go.kauko.lt) duomenis ir pažymą užregistruoti pateikiamoje formoje. Užsakytą pažymą apie 

studijas galėsite pasiimti po 3 darbo dienų Kauno kolegijos Medicinos fakultete K. Petrausko g. 15, 

pirmame aukšte pas budinčią. Atsakingas asmuo – administratorė Vitalija Bizimavičienė: el.p. 

vitalija.bizimaviciene@go.kauko.lt 

 

✓ Studijų tvarkaraščiai 

Studijų grafikas ir tvarkaraščiai skelbiami Medicinos fakulteto interneto svetainėje. Kilus klausimams 

dėl tvarkaraščių, kreiptis į Studijų vedėją Danguolę Mieldažienę, el. p. 

danguole.mieldaziene@go.kauko.lt ar adresu K. Petrausko 15, 204 kab., tel. (8 37) 33 02 31.  
 

✓ Studijų dalykų įskaitymai 

Jei esate ankščiau studijavęs kitoje aukštojoje mokykloje, galite prašyti įskaityti pasikartojančius studijų 

dalykus. Iki rugsėjo 15 d. kreipkitės į katedros vedėją pagal studijuojamą programą ir pristatykite 

studijų pažymą arba diplomo priedėlį. 
 

✓ Mokėjimas už studijas 

Studijų kaina (valstybės nefinansuojamose vietose) mokama pagal studijų sutartyje pateiktas sąlygas iki 

rugpjūčio mėn. 24 d. arba sutarties pasirašymo dieną. Įmokų rekvizitai, kuriuos galima rasti ir sutartyje. 

Pirmo kurso studentas, studijuojantis pirmame semestre ir pretenduojantis gauti valstybės 

remiamą paskolą, turi sumokėti studijų kainos dalį ne mažesnę nei 150 Eur iki studijų sutartyje 

numatytos datos. Prašymą paskolai reikia pateikti Valstybiniam studijų fondui nuo rugpjūčio 19 d. iki 

rugsėjo 13 d. Sekite Valstybinio studijų fondo pateikiamą informaciją svetainėje https://www.vsf.lt 
 

 

✓ Finansinė parama neįgaliesiems studentams 

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems 

aukštosiose mokyklose. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo 

lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal 

neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys 

įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų. 

 

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės: 

1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti; 

2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti; 
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3. Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę 

išmoką (168 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama per Valstybinį 

studijų fondą: https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f 

4. Tiek pirmo, tiek vyresnių kursų studentai, norintys gauti finansinę paramą prašymus užpildo ir 

pateikia neįgaliojo pažymėjimo (ne pažymos) kopiją iki rugsėjo 5 d. K. Petrausko g. 15, 204 kab., tel. 

(8 37) 33 02 31. 

✓ Kontaktai 

 

Dekanas 

Julius Dovydaitis 

K. Petrausko g. 15, 217 kab. 

Tel. (8 37) 33 01 93, julius.dovydaitis@go.kauko.lt 

Medicinos fakulteto raštinė 

 

K. Petrausko 15, 216 kab. Tel. (8 37) 33 01 49 

mf@go.kauko.lt 

Studijų administratorė 

Juventa Kručienė 

K. Petrausko 15, 208 kab. 

Tel. (8 37) 33 21 25 

joventa.kruciene@go.kauko.lt 

Prodekanė 

dr. Lijana Navickienė 

K. Petrausko g. 15, 208 kab. 

Tel. (8 37) 28 12 83, lijana.navickiene@go.kauko.lt 

Vadovas praktiniam mokymui 

Donatas Gužauskas 

K. Petrausko g. 15, 215 kab. 

Tel. (8 37) 28 12 82, 

donatas.guzauskas@go.kauko.lt 

Studijų vedėja 

Danguolė Mieldažienė 

K. Petrausko g. 15, 204 kab. 

Tel. (8 37) 33 02 31, 

danguole.mieldaziene@go.kauko.lt 

Tęstinių studijų vedėja 

Rasa Juozapavičienė 

K. Petrausko g. 15, 206 kab. 

Tel. (8 37) 33 27 78, 

rasa.juozapaviciene@go.kauko.lt 

Tarptautinės veiklos koordinatorė 

Almeda Vaidelauskaitė 

K. Petrausko g. 15, 312 kab. 

Tel. (8 37) 28 12 80, mf-international@go.kauko.lt 

almeda.vaidelauskaite@go.kauko.lt 

Projektų vadovas 

Povilas Beseckas 

K. Petrausko g. 15, 312 kab. 

Tel. (8 37) 28 12 80, mf-international@go.kauko.lt 

povilas.beseckas@go.kauko.lt 

Medicinos fakulteto studentų atstovybės 

pirmninkas: 

Monika Janušauskaitė 

K. Petrausko 15, 308 kab. 

 

kksa.mfpirmininkas@go.kauko.lt 

Farmakotechnikos katedros vedėjas 

Aurimas Galkontas 

Studijų programa: farmakotechnika (FK) 

K. Petrausko g. 15, 205 kab. 

Tel. (8 37) 33 19 71, 

aurimas.galkontas@go.kauko.lt 

Burnos sveikatos katedros vedėja 

Daiva Mačiulienė 

Studijų programos: Burnos higiena (BH), 

Odontologinė priežiūra (OP), dantų 

technologija (DT) 

K. Petrausko g. 15, 313 kab. 

Tel. (8 37) 33 19 33, daiva.maciuliene@go.kauko.lt 

Medicinos technologijų ir dietetikos 

katedros vedėja 

Ingrida Viliušienė  

Studijų programos: Dietetika (DE), 

Biomedicinos diagnostika (BD), Radiologija 

(RD) 

Muitinės g. 15, 310 kab. 

Tel. (8 37) 32 28 43, ingrida.viliusiene@go.kauko.lt 
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Kosmetologijos katedros vedėja 

Žaneta Mickienė 

Studijų programa: kosmetologija (MK) 

Puodžių g. 11, 301 kab. 

Tel. (8 37) 32 28 31, zaneta.mickiene@go.kauko.lt 

Slaugos katedros vedėja 

Vilma Rastenienė 

Studijų programos: Akušerija (AK), 

Bendrosios praktikos slauga (BPS) 

Puodžių g. 11, 201 kab. 

Tel. (8 37) 32 13 60, vilma.rasteniene@go.kauko.lt 

Reabilitacijos katedros vedėja 

Milda Gintilienė 

Studijų programos: Kineziterapija (KN), 

Ergoterapija (ET) 

Muitinės g. 15, 207 kab. 

Tel. (8 37) 32 28 47, milda.gintiliene@go.kauko.lt 

Socialinio darbo katedros vedėja 

Virginija Kondratavičienė 

Studijų programa: Socialinis darbas (SD) 

Pramonės pr. 22, 4-42 kab. 

Tel. (8 37) 28 12 84, 

virginija.kondrataviciene@go.kauko.lt 

 

Aktualią informaciją sekite: 

Medicinos fakulteto  

interneto puslapyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinos fakulteto 

Facebook‘o paskyroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinos fakulteto 

studentų atstovybės 

Facebook‘o paskyroje 
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