Mielas pirmakursi!
Sveikiname įstojus į Šiaulių valstybinę kolegiją ir
linkime, kad studijų metai būtų patys geriausi tavo
gyvenime!

Išnaudok visas galimybes: sužinok, išmok, keliauk,
kurk, studijuok ir studentauk! Šioje skrajutėje –
svarbiausia informacija, kurios tau gali prireikti
pradedant studijuoti aukštojoje mokykloje.

IKI PASIMATYMO STUDIJŲ METŲ PRADŽIOS
ŠVENTĖJE
2022 m. rugsėjo 1 d. 10 val. Šiaulių valstybinės
kolegijos centrinių rūmų (Aušros al. 40) kiemelyje.
Išsamesnė renginio programa bus paskelbta www.svako.lt.

STUDIJŲ
GRAFIKAI IR
TVARKARAŠČIAI

Informacija skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje
(www.svako.lt→studentams→studijų grafikai ir tvarkaraščiai).
Ypač aktualu ištęstinių studijų studentams – rugsėjo mėnesį bus skelbiamos
pirmųjų sesijų datos!

ŠVK studentiškas el. paštas Gmail sistemoje:
vartotojas: vardas.pavarde@stud.svako.lt,
slaptažodis: gimimo data skaičiais (metai, mėnuo, diena be tarpų ir taškų,
pvz.: 20001206). Junkis tik tada, kai studijų sutartyje nurodytu asmeniniu el. pašto adresu gausi
prisijungimo duomenis.

SVAKO EL.
PAŠTAS

Lietuvos studento pažymėjimas užsisakomas svetainėje www.lsp.lt, jį gali
gauti ir nuolatinių, ir ištęstinių studijų studentai. Lietuvos aukštųjų mokyklų
nuolatinių studijų studentai svetainėje www.isic.lt gali užsisakyti tarptautinį
studento pažymėjimą, galiojantį daugiau nei 130 pasaulio šalių.

STUDENTO
PAŽYMĖJIMAS

Išsamią informaciją apie finansinę paramą (socialines stipendijas, valstybės
remiamas paskolas, finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijų kainos
kompensavimą ir kitas valstybės paramos rūšis) teikia Studijų apskaitos ir
paramos studentams skyrius: centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 209 kab., tel. (8 41) 52 37 69,
el.
p.
studijuskyrius@svako.lt.
Informacija
skelbiama
Kolegijos
interneto
svetainėje
(www.svako.lt→studentams→parama studentams).

PARAMA
STUDENTAMS

Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draudžiami tik nuolatinių studijų studentai. Klausytojai ir ištęstinių studijų
studentai turi draustumu pasirūpinti savarankiškai.

Bibliotekoje galima pasiimti studijoms reikalingos literatūros, pasinaudoti
įvairiais tradiciniais ir elektroniniais ištekliais, išsispausdinti ar nusikopijuoti
tekstą, pasinaudoti grupinio darbo kambariais. Daugiau informacijos kolegijos
interneto svetainėje (www.svako.lt→studentams→biblioteka).

BIBLIOTEKA

Studijų organizavimo, įskaitymo, pažymų išdavimo ir kitais klausimais kreiptis į fakultetų dekanatus:
Sveikatos priežiūros fakultete – el. p. dekanatas.spf@svako.lt, tel. (8 41) 52 41 66, mob. +370 615 97 116,
Verslo ir technologijų fakultete – el. p. dekanatas.vtf@svako.lt, tel. (8 41) 52 50 95, mob. +370 615 97 115.

Galimybė gyventi bendrabučiuose suteikiama visiems pageidaujantiems
studentams. Nuomos sutartys 2022–2023 m. m. bus pasirašomos rugpjūčio
29–31 d. nuo 10 iki 16 val., adresu M. K. Čiurlionio g. 20.
Bendrabučio kambario rezervacijos formą reikia užpildyti iki rugpjūčio 25 d. Daugiau informacijos tel.
8 611 15 057, el. p. bendrabutis@svako.lt.
Mėnesio mokestis už vietą bendrabutyje (dviviečiame arba triviečiame kambaryje) – 55 Eur. Ištęstinių
studijų studentams paros mokestis dviviečiame arba triviečiame kambaryje – 5,50 Eur, vienviečiame
kambaryje – 10 Eur.
Išsami informacija apie bendrabučius skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje
(www.svako.lt→stojantiesiems→bendrabučiai).

BENDRABUTIS

Pusę metinės studijų kainos reikia sumokėti per pirmąsias dvi savaites nuo
studijų arba semestro pradžios. Informacija apie studijų kainą nurodyta
studijų sutartyje. Mokėjimo rekvizitai skelbiami Kolegijos interneto svetainėje:
www.svako.lt→visuomenei→įmokų rekvizitai. Sumokėti galima per elektroninės bankininkystės
sistemas arba Kolegijos kasoje banko kortele (grynieji pinigai nepriimami).

MOKESTIS UŽ
STUDIJAS

Šiaulių valstybinės kolegijos Karjeros centras siūlo karjeros paslaugas:
individualias konsultacijas su karjera susijusiais klausimais, praktinius
mokymus, pagalbą, rengiant CV ir motyvacinius laiškus.
Kviečiame išbandyti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo informacinę sistemą
www.karjera.lt. Daugiau informacijos tel. 8 615 60 180, el. p. karjera@svako.lt. Karjeros centro
naujienas galima sekti feisbuko puslapyje Šiaulių valstybinės kolegijos Karjeros centras.

KARJEROS
PASLAUGOS

ERASMUS+

Kolegijos studentai turi galimybę išvykti į užsienio šalį dalinėms studijoms,
praktikai arba absolvento praktikai. Išsamią informaciją teikia Tarptautinių
ryšių skyrius: tel. (8 41) 43 37 93, el. p. tarptautiniai.rysiai@svako.lt.

Studentų atstovybė – tai aktyvių įvairių kursų ir studijų programų studentų
organizacija, kurios nariai prisideda prie studijų sąlygų gerinimo, padeda
studentams spręsti įvairias problemas ir Kolegijoje kuria malonią atmosferą.
Studentų atstovybė visada laukia naujų narių! Susisiek su atstovybės prezidente Skaiste Kairyte,
tel. 8 658 03 718, el. p. skaiste.kairyte@stud.svako.lt.

STUDENTŲ
ATSTOVYBĖ

Kolegijos studentai kviečiami įsitraukti į įvairių sporto šakų veiklas ir dalyvauti
sporto renginiuose, varžybose, rungtynėse, varžytis Lietuvos kolegijų
studentų žaidynėse.
Nori prisijungti? Susisiek tel. 8 650 88 318, el. p. v.padgureckas@svako.lt. Sek sportininkų naujienas
feisbuko profilyje ŠVK Sportas.

SPORTO
KOMANDOS

www.svako.lt

Pirmakursių gidas

Sek kolegijos naujienas interneto svetainėje
www.svako.lt ir socialiniuose tinkluose
„Facebook“,
„Instagram“
ir
„LinkedIn“,
pirmakursius feisbuke kviečiame burtis į grupę
ŠVK pirmakursiai 2022.

Kolegijos interneto svetainėje skelbiamas
PIRMAKURSIO GIDAS, jame sudėta
informacija, kurios prireiks norint greičiau
įsitraukti į aktyvų Šiaulių valstybinės
kolegijos gyvenimą.

