
                                                                                                                    

        TVIRTINU                         

                         

Pedagogikos fakulteto   

Prodekanė Inga Bertašienė 

  

2020 m. sausio    d.  

   

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto  

Edukologijos katedros dėstytojų  

konsultavimo grafikas  

2020-2021 m. m. pavasario semestras   

Dėstytojo pavardė, 

vardas    

Pirmadienis    Antradienis    Trečiadienis    Ketvirtadienis    Penktadienis    

Aršavskienė Elida      Iš anksto susitarus    

e.arsavskieneI@pdf.viko.l  

   

    Iš anksto susitarus    

e.arsavskieneI@pdf.viko.l  

   

  

Audenis Tomas      t.audenis@pdf.viko.lt Iš anksto 

susitarus  

  

    

Bačiulytė Rima  13:15-15:00 val.    

306 kab.    

r.baciulyte@pdf.viko.lt             

ir  

Suderintu laiku per Teams  

     13.15-15:00 val.  

r.baciulyte@pdf.viko.lt   

306 kab. ir  

Suderintu laiku per Teams  

        

Barkauskaitė Živilė  Suderintu laiku nuotoliniu 

būdu el. 

paštu z.barkauskaite@pdf.viko

.lt   

    

Suderintu laiku nuotoliniu būdu 

el. 

paštu z.barkauskaite@pdf.viko.lt

   

Suderintu laiku nuotoliniu būdu el. 

paštu z.barkauskaite@pdf.viko.lt    

Suderintu laiku nuotoliniu 

būdu el. paštu   

z.barkauskaite@pdf.viko.ltt    

Suderintu laiku nuotoliniu būdu 

el. paštu   
z.barkauskaite@pdf.viko.lt    

Bertašienė Inga  Suderintu laiku nuotoliniu 

būdu per Teams arba el. 

paštu:     

i.bertasiene@pdf.viko.lt    

                

Dzindzalietienė Gintarė         Iš anksto susitarus     

g.dzindzalietiene@pdf.viko.lt  

  

        

Dr. Gražienė Vitalija  Suderintu laiku iš anksto 

susitarus v.graziene@pdf.viko.

lt;   

        

Dr. Ilgūnė-

Martinėlienė Rita  

   r.martineliene@pdf.viko.lt   Sud

erintu laiku per Teams  

  

    Suderintu laiku per Teams   

r.martineliene@pdf.viko.lt    

   

Ivanauskas Audrius                 Iš anksto susitarus     

a.ivanauskas@pdf.viko.lt  nuo 

13:30 iki 15:00  
Januškevičiūtė Asta        11.15-11.45      
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13.15-15.00 (II sav.)  

Iš anksto susitarus    

a.januskeviciute@pdf.viko.lt  

  

Jarašūnė Giedrė     Suderintu laiku nuotoliniu būdu 

per Teams arba el’paštu: g.jaras

une@pdf.viko.lt  

            

Dr. Jegelevičienė Violeta      Suderintu laiku per Teams arba 

el. 

paštu: v.jegeleviciene@pdf.viko

.lt  

            

Dr. Kačinaitė Vrubliauskie

nė Dalia  

8:00-10:00 val.  321 kab. arba 

TEAMS platformoje iš anksto 

susitarus e. paštu –

 d.vrubliauskiene@pdf.viko.lt   

        

Kuskienė Milda    Tik iš anksto suderinus   

m.kuskienė@spf.viko.lt  

      

Kumžaitė Monika    11:30-12:00  

m.kumzaite@pdf.viko.lt  

Is anksto derintis.  

  11:30-12:00  

m.kumzaite@pdf.viko.lt  

Is anksto derintis  

  

Kondratavičienė Renata  9:30-9:45 val.    

320 aud. Suderintu laiku    

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene@pdf.v

iko.lt     

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt     

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene@pdf.

viko.lt     

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene@pdf.vi

ko.lt     

Leistrumienė Sigita  Iš anksto susitarus    

s.leistrumiene@viko.lt    

        

Mačiuikienė Diana   9-13 val.  

Iš anksto susitarus nuotoliniu 

būdu.  

El.paštas: d.maciuikiene@pdf.

viko.lt  

        

Markevičienė Elena              

    

14:00-16:00  val.    

 Iš anksto suderinus     

e.markeviciene@pdf.viko.lt   

    

Miknaitytė Dovilė  Iš anksto susitarus    

d.miknaityte@pdf.viko.lt    

    

   Iš anksto susitarus    

d.miknaityte@pdf.viko.lt    

  

     Iš anksto susitarus    

d.miknaityte@pdf.viko.lt    

  

   Iš anksto susitarus    

d.miknaityte@pdf.viko.lt    

  

Motiejūnaitė Ramūnė   7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpinėje 

akademijoje iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu būdu  

r.motiejunaite@pdf.viko.lt  

7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpinėje 

akademijoje iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu 

būdu r.motiejunaite@pdf.viko.lt

  

7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpinėje 

akademijoje iš anksto susitarus  arba 

nuotoliniu 

būdu r.motiejunaite@pdf.viko.lt  

7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpinėje 

akademijoje iš anksto 

susitarus  arba 

nuotoliniu r.motiejunaite@pdf.

viko.lt būdu  

7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpinėje 

akademijoje iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu 

būdu r.motiejunaite@pdf.viko.lt  

Motiejūnė Miglė        Iš anksto susitarus 8:00- 

11:00   

nuotoliniu būdu   

m.motiejunaite@pdf.viko.lt   

 

  

  

Pečiulienė Lina           13:30-15:00 val.       
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nuotoliniu 

būdu l.peciuliene@pdf.viko.lt, 

iš anksto suderinus.    

  

Prakapas Romas          Iš anksto susitarus    

r.prakapas@ekf.viko.lt   

    

   

    

Prokurotienė Rasa  Iš anksto susitarus     

r.prokurotiene@mtf.viko.lt   

          

Stankevičienė Ingrida  Iš anksto suderinus    

8:00-9:30  val.    

13:30-15:00  val.    

304 aud.     

arba nuotoliniu būdu    

i.stankeviciene@pdf.viko.lt    

    Iš anksto suderinus    

8:00-9:30 val.      

13:30-15:00 val.    

304 aud.     

arba nuotoliniu būdu    

i.stankeviciene@pdf.viko.lt    

    

Simoniukštytė Aušra     12.00-13.00 val. (Iš anksto 

suderinus)    

a.simoniukstyte@pdf.viko.lt    

        

Stankūnaitė Genutė      15:00-16:00 val.    

nuotoliniu būdu    

genute.stankunaite@pdf.viko.lt  

  

15:00-16:00 val.    

212 auditorija    

Iš anksto suderinus   

      

Šoblinskas Valdemaras       

   

    11:15-11:45 val.  Iš anksto 

suderinus   

v.soblinskas@pdf.viko.lt    

  

Trakinskienė Loreta   

  

Iš anksto suderinus  

l.trakinskiene@pdf.viko.lt    

            

Dr. Ustilaitė Stasė  Suderintu laiku nuotoliniu 

būdu: Teams aplinkoje arba el. 

paštu s.ustilaite@pdf.viko.lt    

  

  Suderintu laiku nuotoliniu 

būdu: Teams aplinkoje arba el. 

paštu s.ustilaite@pdf.viko.lt    

        

Venskutė Lina  15:00-17:00 nuotoliniu būdu    

l.venskute@pdf.viko.lt    

     15:00-17:00 val.    

nuotoliniu būdu    

l.venskute@pdf.viko.lt    

        

Verbickienė Kazė      14.00 -16.00 val.  

nuotoliniu būdu     

k.verbickiene@pdf. viko.lt  

16:00-18:00 val.    

nuotoliniu būdu    

k.verbickiene@pdf.viko.lt    

13.30 - 14.30 val. 312 kab.       

Virbalienė Rita    Iš anksto susitarus nuotoliniu 

būdu 15.00  

r.virbaliene@pdf.viko.lt  

  

      

P.S. Prieš atvykdami konsultuotis iš anksto susitarkite su dėstytoju.    
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