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Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – svarbus dokumentas, įrodantis, kad esi 

VDA studentas ir suteikiantis teisę naudotis Akademijos paslaugomis.  LSP taip 

pat suteikia teisę Tau naudotis šalies viešojo transporto lengvatomis bei įvairio

mis tik studentams skirtomis nuolaidomis visoje Lietuvoje ir užsienio šalyse. 

Norint įsigyti LSP reikia registruotis lsp.lt ir užsisakyti pažymėjimą.  

Kilus klausimams kreiptis el. paštu sa@vda.lt.

Gauk studento pažymėjimą (LSP)

http://lsp.lt/lt
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Visam mokymosi Akademijoje laikotarpiui Tau bus skirtas vardinis VDA el. paštas, 

sudarytas iš Tavo vardo, pavardės ir @stud.vda.lt galūnės. Šiuo pašto adresu 

gausi visą su studijomis, tvarkaraščio pakeitimais s usijusią ir bendruomenei 

svarbią informaciją. Šio el. pašto naudojimas yra privalomas.

VDA el. pašto adresas, prie kurio prisijungsi adresu mail.google.com 

arba  www.gmail.com, Tau bus sukurtas pirmųjų studijų metų pradžioje.  

Administratorius į Tavo asmeninę el. pašto dėžutę išsiųs prisijungimo duomenis. 

Negavus prisijungimo duomenų ar kitais su VDA el. paštu susijusiais klausimais 

kreiptis el. p. it@vda.lt.

Su akademiniu el. paštu Tu gauni galimybę naudotis ir tokiomis Google aplika

cijomis kaip Google Diskas, Google Dokumentai, Google Kalendorius, Google 

Formos. Taip pat tik su šiuo el. paštu galėsi jungtis prie nuotolinių studijų 

 plat formų Google Classroom, vaizdo susitikimų platformos Google Meet 
ar  VDA  Moodle virtualios mokymosi aplinkos.

VDA AIS (web.liemsis.lt/vdais/stp_prisijungimas) – tai Akademijos informacinė 

sistema, kurioje Tu galėsi sekti savo studijų rezultatus, matysi sukauptų kreditų 

skaičių bei rinksiesi pasirenkamuosius dalykus. Kiekvieno semestro registravi

mosi į pasirenkamuosius dalykus terminai nurodomi studijų grafike.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti į Tavo sutartyje nurodytą el. paštą.   

Pamiršęs (usi) prisijungimo slaptažodį, kreipkis el. p. ais.pagalba@vda.lt.

VDA Moodle (moodlevda.lt/moodle/login) – tai virtuali mokymosi aplinka, kurioje 

studentai gali pasiekti dėstytojų patalpintą mokomąją medžiagą. Prie sistemos 

junkis savo VDA el. pašto duomenimis.

Norėdamas (a) naudotis VDA wi-fi turi susipažinti su VDA kompiuterinės 

 sistemos resursų naudojimo tvarka ir užpildyti prašymą 

vda.lt/lt/studentams/wi-fi/prasymas.

Veik elektroninėje VDA erdvėje

http://web.liemsis.lt/vdais/stp_prisijungimas
http://moodlevda.lt/moodle/login/index.php
http://www.vda.lt/lt/studentams/wi-fi/prasymas
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Studijuok!

Sek tvarkaraštį ir laikykis studijų plano 

Bakalauro studijų tikslas – suteikti Tau bendrąsias specialybės kompetencijas, 

reikalingas profesinei kvalifikacijai, leidžiančiai savarankiškai dirbti dailės, dizaino, 

architektūros, medijų meno, menotyros srityse arba tęsti studijas magistrantūroje. 

Visų bakalauro studijų programų apimtis – 240 kreditų (išskyrus Architektūros 

vientisąsias studijas, kurių apimtis yra 300 kreditų). Per vieną semestrą Tau reikia 

surinkti 30 kreditų, todėl turi sekti savo studijų planą VDA AIS ir susiskaičiuoti, 

ar netrūksta kreditų. 

Pagal turinį Tavo studijų programą sudaro bendrieji universitetiniai studijų dalykai 

(ne mažiau kaip 15 kreditų), studijų krypties dalykai (ne mažiau kaip 120 kreditų), 

praktika (ne mažiau kaip 15 kreditų) ir pasirenkamieji dalykai gilesnei specializa

cijai įgyti ir (arba) kitos krypties dalykams studijuoti.

Daugelio programų pirmo kurso antrame semestre jau reikia rinktis pasirenkamuo

sius dalykus. Studijų grafike numatytu pasirenkamųjų dalykų registracijos laikotar

piu prisijunk prie savo paskyros VDA AIS ir rinkis pagal studijų plane numatytą 

dalykų ir kreditų skaičių. Paskaitų tvarkaraštį rasi vda.lt/lt/schedule.

http://vda.lt/lt/schedule
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Egzaminai ir vertinimas 

Už visus studijų programoje numatytus semestro darbus atsiskaitoma semestro 

metu. Egzaminų sesija vyksta pagal VDA studijų prorektoriaus patvirtintą tvarka

raštį, kurį sudaro semestro kūrybinių darbų peržiūros ir egzaminai, vykstantys 

nustatytose vietose nurodytu laiku. Kursinius darbus analizuoja ir vertina kated

ros komisija. 

Apie neatvykimo į egzaminus ar peržiūras priežastį privalai pranešti programos 

vadovui arba katedros vedėjui pateikdamas(a) neatvykimą pateisinantį dokumentą. 

Tokiu atveju galėsi atsiskaityti kitu semestro studijų grafike numatytu laiku, bet ne 

vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo semestro pradžios.

Pateisinamomis neatvykimo priežastimis laikoma liga ar kitas sveikatos sutriki

mas (su gydytojo pažyma), svarbios asmeninės priežastys (pvz., artimo giminaičio 

liga ar mirtis, tapimas nusikaltimo auka, turto netekimas), dalyvavimas Akademijai 

reikšmingoje veikloje (pvz., atstovavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose ar 

kituose renginiuose).

Esant neigiamam humanitarinių, socialinių ar kt. mokslų srities dalykų įvertinimui, 

galima vieną kartą  perlaikyti egzaminą sesijos metu pagal dekano patvirtintą 

egzaminų tvarkaraštį. Sesijos metu perlaikomi egzaminai nelaikomi akademi

nėmis skolomis.
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Apeliacija

Jei nesutinki su semestro darbo(ų) arba egzamino įvertinimu(ais), Tu turi teisę 

ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo rezultatų paskelbimo, raštu pateikti prašymą fakul

teto dekanui peržiūrėti įvertinimą. Apeliacinei komisijai įvertinus rašto darbą, 

kūrybinį projektą arba egzamino žodžiu perlaikymą, Tau bus pateiktas komisijos 

sprendimas.

Akademinė skola

Neperlaikius egzamino arba neišlaikius egzamino antrą kartą gaunama aka

deminė skola. Skolą leidžiama likviduoti per vienerius metus, mokant dalyko 

kartojimo įmoką.

Studentas, turintis daugiau negu dvi akademines skolas ir perlaikymo laiku 

be  pateisinamos priežasties neatsiskaitęs bent už vieną dalyką, laikomas ne

pažangiu ir braukiamas iš Akademijos studentų sąrašų.

Studijų programos keitimas

Jei supratai, kad Tavo pasirinkta studijų programa ne Tau, gali teikti prašymą 

keisti studijų programą. Tai gali padaryti ne anksčiau kaip sėkmingai baigęs (usi) 

pirmojo kurso pirmo semestro programą ir jei kitoje programoje yra laisvų vietų. 

Keičiant studijų programą ar fakultetą susidarę išklausytų dalykų skirtumai 

akademiniais įsiskolinimais nelaikomi. Susidariusius skirtumus būtina likviduoti 

sudarant klausytojo sutartį ir mokant sutartyje nustatytą įmoką.  

Programą keičiančiam studentui išlieka likusi valstybinio studijų finansavimo 

dalis, bet iš bakalauro studijų programos perėjus studijuoti į architektūros 

vientisąsias studijas, penktieji studijų metai finansuojami savo lėšomis.
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Valstybės finansuojama vieta

Jei studijuoji valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, bet pasiekei puikius 

studijų rezultatus, Tu gali būti perkeltas(a) į laisvą tos pačios studijų programos, 

studijų formos ir kurso valstybės finansuojamą vietą, jeigu LR teisės aktų nusta

tyta tvarka tuo laikotarpiu turi teisę į valstybės finansuojamas studijas. Jei į šią 

vietą pretenduoja daugiau studentų, kurių pažymių vidurkis vienodas, perkelia

mas tas studentas, kurio praėjusio semestro vidurkis yra aukščiausias.

Studijas nutraukusiam ar pašalintam valstybės finansuojamam studentui gali 

tekti grąžinti lėšas į valstybės biudžetą.

Akademinės atostogos ir studijų nutraukimas

Jei laikinai negali tęsti studijų dėl asmeninių priežasčių, ligos, nėštumo ar kūdikio 

priežiūros ir gali pateikti tai įrodančius dokumentus (ligos bei nėštumo ar kūdikio 

priežiūros atveju) – Tau bus suteikiamos akademinės atostogos. Dėl nėštumo ir 

kūdikio priežiūros atostogos suteikiamos iki vaikui sukanka 3 metai, dėl asmeni

nių priežasčių – ne ilgiau kaip vieneriems metams ir tik vieną kartą per studijų 

laikotarpį.

Akademinėse atostogose esantis studentas išsaugo Socialinį draudimą. Nutrau

kus studijas būnant akademinėse atostogose nuo studijų krepšelio grąžinimo 

neatleidžiami tik tie studentai, kuriems akademinės atostogos buvo suteiktos  

dėl asmeninių priežasčių.

Grįžus po akademinių atostogų, ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki studi

jų  semestro pradžios, privaloma pateikti prašymą rektoriaus vardu studijoms 

tęsti ir pristatyti jį į katedrą arba dekanatą. Kilus klausimams, kreipkis 

el. p. studijos@vda.lt.
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Studijos nutraukiamos šiais atvejais:

•  studento prašymu

•  turint daugiau negu dvi akademines skolas

•  dėl nesąžiningumo studijų arba studijų rezultatų vertinimo metu 

 (nusiraši nėjimo, plagiato ir pan.)

•  laiku negrįžus po akademinių atostogų

•  neapgynus baigiamojo projekto ar darbo (baigiamąjį projektą ar darbą 

įvertinus neigiamai)

•  nustatytu laiku nesumokėjus už studijas

•  už šiurkščius Lietuvos Respublikos įstatymų ar Akademijos statuto 

 pažei dimus.
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Studijuodamas VDA gali išvykti dalinėms studijoms ar praktikai pagal Erasmus+ 

ir Nordplus programą į daugiau nei 200 užsienio dailės ir dizaino aukštųjų 

mokyklų.

Jau vasario mėnesį galėsi dalyvauti Erasmus+ atrankos konkurse studijoms 

užsienyje, rinkdamasis (i) iš 37ių šalių nuo Islandijos iki Izraelio. Erasmus+ 

praktikos atrankos konkursas startuoja balandžio mėnesį. Svarbiausias konkursų 

atrankos kriterijus – ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai.

Išsamią informaciją apie Erasmus+ ir Nordplus studijas, praktiką užsienyje 

ir valstybinių stipendijų programą rasi vda.lt/lt/tarptautiniai-rysiai.

Pajausk studijų užsienyje skonį

http://vda.lt/lt/tarptautiniai-rysiai
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Kurk ir saugok!

Meno ir dizaino laboratorijos

Meno ir dizaino laboratorijos – tai dirbtuvės, kuriose Tau sudarytos sąlygos 

realizuoti savo kūrybines idėjas, ugdyti praktinius įgūdžius, eksperimentuoti 

ir įgyvendinti kursinių ir baigiamųjų darbų projektus. Tu gali naudotis visomis 

VDA laboratorijomis, nepriklausomai nuo to, kuriame fakultete studijuoji.

Laboratorijos Vilniuje:
Dizaino laboratorija | Fotografijos ir medijos meno laboratorija 

Grafikos laboratorija | Keramikos laboratorija | Kostiumo laboratorija  

Monumentalistų laboratorija | Restauravimo laboratorija 

Metalo laboratorija | Tekstilės laboratorija | Spaudos centras

Laboratorijos Kaune:
Grafikos laboratorija | Keramikos laboratorija 

Maketavimo laboratorija | Mažosios metalo plastikos laboratorija   

Kompiuterių ir spaudos centras | Stiklo laboratorija   

Tekstilės laboratorija

Laboratorijos Telšiuose:
Kalvė | Juvelyrikos laboratorija | Medžio ir restauravimo laboratorija 

Akmens laboratorija | Siuvimo ir mezgimo laboratorija 

Skaitmeninė laboratorija

Laboratorijos Klaipėdoje:
3D ir VR laboratorija | Fotografijos ir medijų studija 

Tapybos studija | Vizualinės raiškos studija

Tikslias naudojimosi laboratorijomis sąlygas sužinosi savo fakultete.

Daugiau informacijos ieškok vda.lt/lt/laboratorijos.

http://vda.lt/lt/laboratorijos
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Intelektinė nuosavybė 

Studijų proceso metu ir/ar bendradarbiaujant su Akademijos partneriais projektų, 

užsakymų ar konkursų metu sukurti darbai yra intelektinės nuosavybės objektai, 

kuriems galioja VDA intelektinės nuosavybės valdymo nuostatai.

Turtinės autorių teisės
Autorių turtinės teisės į studijų proceso metu Tavo sukurtus kūrinius, jei šie 

kūriniai buvo sukurti Akademijoje studijų proceso metu naudojantis jos patirtimi, 

technologija, finansine parama, infrastruktūra, medžiagomis ir (arba) įranga, 

išskyrus, kai sutarta kitaip, priklauso Akademijai studijų metu ir 5 metus po stu

dijų pabaigos. Kūrinių originalai saugomi tame Akademijos padalinyje, kuriame 

studijuoja autorius. Pasibaigus 5 metų laikotarpiui po studijų pabaigos, turi per 

30 dienų pasiimti savo kūrinių originalus iš Akademijos. Neatsiėmus kūrinių 

originalų, Akademija jais disponuoja savo nuožiūra. 

Neturtinės teisės (autorystė) 
Asmeninės neturtinės teisės į intelektinės nuosavybės veiklos rezultatus  

priklauso autoriui.

Už Akademijoje sukurtos intelektinės nuosavybės turtinių teisių ir intelektinės 

nuosavybės objektų administravimą yra atsakingas Dizaino inovacijų centras, 

kurio specialistai Tau suteiks informaciją apie intelektinės nuosavybės Akademi

joje valdymą. Daugiau informacijos ieškok dic.lt arba teiraukis  

el. p. dic@vda.lt, tel. 8 5 212 68 69.

Praktika

Praktika yra studijų programos sudedamoji dalis, įrašoma į studijų programą kaip 

atskiras dalykas, kuris vertinamas pažymiu. Akademijoje skiriamos dviejų tipų 

praktikos: kūrybinė praktika ir praktika, atliekama įmonėse, įstaigose, organiza

cijose ir (arba) kitose institucijose. Praktikos tikslus, pobūdį, trukmę, apimtį 

kreditais ir įvertinimo kriterijus nustato studijų programos ir dalyko aprašas. 

Praktikos startuoja baigus pirmąjį kursą.

VDA praktikų ir poilsio bazės:
Nidos meno kolonija Neringoje | Panemunės pilis Jurbarko raj.  

Praktikos ir poilsio bazė Mizaruose

http://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras
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Dizaino inovacijų centras (DIC)

Tai VDA padalinys, kurio pagrindinis tikslas – mokslo ir verslo bendradarbiavimas 

dizaino inovacijų srityje. 

Skatindamas dizaino inovacijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentų plėtrą bei 

praktinį žinių taikymą studijų ir mokslo procesuose, DIC nuolat ieško galimybių 

Vilniaus dailės akademijoje sukurtų produktų ir technologijų komercinimui, renka 

ir skleidžia informaciją apie dizaino inovacijas, atsako už Akademijoje sukurtą 

intelektinę nuosavybę. Padėdamas įsitvirtinti jauniems dizaineriams dizaino 

rinkoje, organizuoja kūrybines pratybas, parodas, konferencijas, seminarus 

ir konkursus, praktinius studentų, mokslininkų ir tyrėjų mokymus ir užsiima 

informacijos apie dizainą rinkimu ir sklaida.

Daugiau informacijos ieškok dic.lt, jdp.lt arba teiraukis el. p. dic@vda.lt, 

tel. 8 5 212 68 69, adresu Maironio g. 3, 113 kab., Vilnius. 

http://www.vda.lt/lt/dizaino-inovaciju-centras
http://jdp.lt/
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VDA biblioteka lankytojus aptarnauja keturiuose padaliniuose: Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje ir Telšiuose. Bibliotekos fonde sukaupta per 106 tūkstančius knygų, 

rankraščių, periodikos leidinių ir dokumentų elektroninėse laikmenose. Didžiau

sią fondo dalį sudaro meno leidiniai – knygos, albumai ir serialiniai leidiniai. 

Prenumeruojamose el. mokslinėse duomenų bazėse yra 40 730 leidinių.

Bibliotekoje Tu gali:

•  pasiimti leidinius į namus

•  dirbti kompiuteriu bei naudotis mediateka

•  skaityti svarbius dokumentus ir rankraščius

•  skenuoti ir kopijuoti dokumentus

•  Daugiau informacijos ieškok vda.lt/lt/biblioteka.

Gyvenk bendrabutyje

Jei studijuoti atvykai iš kito miesto, Tu turi galimybę studijų laikotarpiu apsigy

venti bendrabutyje. Skiriant bendrabutį pirmenybė teikiama: našlaičiams, vaikų 

namų ir internatinių mokyklų auklėtiniams, studentams turintiems 50% ir ma

žesnį darbingumą, vaikams iš daugiavaikių šeimų ir vaikams, turintiems tik 

vieną iš tėvų.

 

Daugiau informacijos ieškok vda.lt/lt/bendrabutis.

Naršyk ir skaityk

http://vda.lt/lt/biblioteka
http://vda.lt/lt/bendrabutis
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Skatinamosios stipendijos

Stipendijos, skiriamos geriausiems bakalauro, vientisųjų ir magistro nuosekliųjų 

studijų studentams, lyginant tos pačios studijų programos to paties kurso 

studentų mokymosi rezultatus ir nepaisant jų studijų finansavimo pobūdžio.

Tikslinės stipendijos

Tikslinės stipendijos skiriamos semestro laikotarpiui (5 mėnesiams) arba 

vienkartinės. 

Tikslinė stipendija semestrui skiriama: Akademijos studentų atstovybės pre

zidentui; fakultetų studentų atstovybių atsakingiems nariams; VDA kamerinio 

choro nariams; už dalyvavimą mentorystės programoje su užsienio valstybių 

studentais. 

Tikslinė vienkartinė stipendija skiriama už išskirtinius studijų ir mokslinės veik

los rezultatus, už reikšmingus laimėjimus meninėje veikloje, už atstovavimą 

Akademijai tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, konkursuo

se, parodose, visuomeninėje ar sporto veikloje. Taip pat gali būti skiriama šeimos 

nario mirties atveju, gimus vaikui, dėl ilgalaikės ligos, dėl sunkios finansinės 

padėties ir kitais atvejais, jei yra pateiktas motyvuotas studento prašymas ir tai 

patvirtinantys dokumentai. Du kartus per semestrą vykdomas konkursas tikslinei 

stipendijai gauti, kuri skirta mokslinės, tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų 

projektams paremti.

Vardinės stipendijos

Studentams gali būti skiriamos institucijų, rėmimo fondų arba privačių asmenų 

įsteigtos vardinės stipendijos. Vardinės stipendijos skiriamos pažangiems 

studentams už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus, 

Finansiniai reikalai
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Socialinės stipendijos

Socialinę stipendiją gali gauti visi studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų: 

yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba 

gaunantys socialinę pašalpą; turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba 

sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilname

tystės nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. 

Daugiau informacijos ieškok vsf.lrv.lt/lt/studentams.

 Parama neįgaliesiems

Neįgaliesiems studentams teikiamos finansinės pagalbos priemonės specia

liesiems poreikiams tenkinti ir tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies 

 kompensuoti už kiekvieną semestrą. Daugiau informacijos ieškok

vda.lt/lt/finansiniai-klausimai/parama-neigaliesiems.

Paskolos

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. 

Bendrąsias valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygas prašymąanketą rasi  

vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos.

http://vsf.lrv.lt/lt/studentams
http://vda.lt/lt/finansiniai-klausimai/parama-neigaliesiems
http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos
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Studentas – studentui

Turi klausimų, tačiau nežinai, kas galėtų į juos atsakyti? Ieškai pagalbos, tačiau 

nežinai kur galėtum kreiptis? O gal turi idėjų, kurios galėtų papildyti studentų 

kasdienybę ar pakeisti studijų aplinką? Studentas niekada nėra vienas – studen

tų atstovybė visada pasiruošusi padėti.

Studentų atstovybė – tai Akademijos studentų organizacija, siekianti sukurti 

kokybiškesnes, sklandesnes ir visapusiškesnes studijas. Organizacija suteikia 

pagalbą studentams, susidūrusiems su neaiškumais studijų procese, atstovauja 

studentų bendruomenę ir jų interesus akademinėje aplinkoje bei valdymo struk

tūrose. Tuo pačiu, studentų atstovybė rūpinasi turiningu, kūrybišku ir smagiu 

studentų laisvalaikiu, organizuoja renginius, kuriuose studentai skatinami 

dalyvauti, atskleisti savo kūrybiškumą ir įvairiapusiškumą, užmegzti naujas 

pažintis ir gerai praleisti laiką.

Prisijungti prie studentų atstovybės gali nuo pačios pirmos dienos Akademijoje. 

Daugiau informacijos apie galimybę prisidėti prie organizacijos veiklos teiraukis 

el. p. sa@vda.lt, susisiek Facebook paskyroje VDA SAnariai arba Instagram  

@vda.sanariai.

http://www.facebook.com/AKADELIFE/
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Liko laisvo laiko?

Dainuok!

Prisijunk prie nuostabaus VDA kamerinio choro kolektyvo! Repeticijos vyksta 

pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 val. Senųjų rūmų Gotikinėje salėje 

(Maironio g. 6, Vilnius).

Sportuok!

VDA Sveikatos ir sporto centre (Malūnų g. 5, Vilnius) Tu gali sportuoti treniruoklių 

salėje, žaisti stalo tenisą ar lankyti jogos, teniso, badmintono, krepšinio grupinius 

užsiėmimus. 

Užsiėmimų tvarkaraščio ieškok vda.lt/lt/sveikatos-ir-sporto-centras/tvarkarastis.

VDA Futbolo klubas

VDA salės futbolo klubas, sudarytas iš dviejų komandų, žaidžiančių Lietuvos 

aukščiausioje ir žemesnėje lygose. Jei ir Tau patinka futbolas – prisijunk! Trene

riai įvertins Tavo gebėjimus ir pasiūlys poziciją komandoje. Spalio mėnesį ieškok 

treniruočių tvarkaraščio facebook.com/FKVDA.

http://vda.lt/lt/sveikatos-ir-sporto-centras/tvarkarastis
http://www.facebook.com/FKVDA
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Būk pastebėtas

Akademijai svarbi kiekviena maža ir didelė Tavo pergalė. Būk Akademijos 

vėliavnešiu ir garsink Alma Mater vardą! Savo laimėjimais pasigirk  

el. p. komunikacija@vda.lt. 
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Visą svarbiausią informaciją ir šviežiausias naujienas rasi vda.lt, 

Facebook ir Instagram @vilniausdailesakademija.

Visais su studijomis susijusiais klausimais kreipkis el. p. studijos@vda.lt.

Vilniaus 
dailės 
akademija

http://vda.lt

