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 Nuolatinių ir ištęstinių studijų administratorė – Justina Pilkauskienė, 230 kab., Pramonės pr. 20, tel.
(8-37) 751 122, el. p. justina.pilkauskiene@go.kauko.lt
(pažymų apie studijas išdavimas, studentų sąrašų sudarymas, registravimas į studijas, studentų asmens
bylų tvarkymas, pažangumo suvestinių rengimas, prašymų priėmimas, įsakymų studentų klausimais
rengimas ir kt.)
 Tarptautinės veiklos koordinatorius – Modestas Riauka (tarptautiniai studentų mainai) 413 kab.,
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SVARBU:
 Visi studentai studijų laikotarpiu privalo naudotis Kolegijos elektroniniu paštu @go.kauko.lt
(registruotis https://my.kauko.lt/). Su suteiktu vardu galėsite prisijungti prie virtualios mokymosi
aplinkos Moodle (http://moodle.kauko.lt/), registruotis pažymų apie studijas užsakymui (žr.
http://vef.kaunokolegija.lt/studentams-2/naudingos-nuorodos-studentams/ => Pažymų apie studijas
užsakymas VEF studentams). Taip pat į šį paštą gausite prisijungimo duomenis prie studijų valdymo
sistemos Liemsis (https://studijos.liemsis.lt).
 Paskaitų,
konsultacijų
ir
egzaminų
sesijos
tvarkaraščiai
skelbiami
internete
http://vef.kaunokolegija.lt/studentams-2/tvarkarasciai/
 Pagalba neįgaliesiems studentams: kviečiame registruotis http://goo.gl/forms/QxDJ3YGZTd
Daugiau info žr. http://vef.kaunokolegija.lt/studentams-2/naudingos-nuorodos-studentams/akademinepagalba-2-2/

