
TVIRTINU                               

                               

Pedagogikos fakulteto   

Prodekanė Inga Bertašienė   

2021 m. rugsėjo    d.  
 

  

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto  

Edukologijos katedros dėstytojų  

konsultavimo grafikas  

rudens semestras   

Dėstytojo pavardė, 

vardas    

Pirmadienis    Antradienis    Trečiadienis    Ketvirtadienis    Penktadienis    

Aršavskienė Elida      15:00-17:30 val.    

Nuotoliniu būdu    

e.arsavskiene@pdf.viko.lt

     

 (iš anksto susitarus)  

    11:00-11:45 val.    

313 kab.  (iš anksto 

suderinus)   

    

    

Audenis Tomas   Iš anksto susitarus  

t.audenis@pdf.viko.lt 

        

Bačiulytė Rima  10:00 – 12.30  

306 kab.  

arba nuotoliniu būdu 

suderinus iš anksto  

     11:30 – 13:00  

306 kab.  

arba nuotoliniu būdu 

suderinus iš anksto  

      

Bertašienė Inga         13:00-15:00 val.    

arba iš anksto 

susitarus nuotoliniu 

būdu (rašyti el. p. 

i.bertasiene@pdf.viko.lt)  

        

Beniušienė Svetlana        Iš anksto susitarus  

s.beniusiene@pdf.viko.lt  
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Dzindzalietienė Gintarė   Iš anksto 

susitarus g.dzindzalietie

ne@pdf.viko.lt 

                

Dr. Gražienė Vitalija  Suderintu laiku iš anksto 

susitarus v.graziene@pd

f.viko.lt; 301  aud.  arba 

nuotoliniu būdu  

        

Dr. Ilgūnė-

Martinėlienė Rita  

   Iš anksto susitarus    

r.martineliene@pdf.viko.l

t    

    Iš anksto susitarus    

r.martineliene@pdf.viko.l

t    

   

 Ivanauskas Audrius   Iš anksto susitarus  

a.ivanauskas@ad.viko.lt

  

                

Januškevičiūtė Asta  Iš anksto susitarus    

a_januskeviciute@yaho

o.com    

          

 Jarašūnė Giedrė      Iš anksto susitarus  

g.jarasune@pdf.viko.lt  

            

Dr. Jegelevičienė Violeta  9:00-10:30 

val. nuotoliniu būdu iš 

anksto 

susitarus  v.jegelevicien

e@ad.viko.lt  

                

Juškienė Vaiva  13-16 val.    

Iš anksto susitarus    

v.juskiene@pdf.viko.lt    

              

Dr. Kačinaitė Vrubliauskie

nė Dalia  

    12:00-13:00 val.    

Iš anksto 

susitarus  d.vrubliauskiene

@pdf.viko.lt   

    

Kondratavičienė Renata  9:30-9:45 val.    17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    

17:00-19:00 val.    

Nuotoliniu būdu:    
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320 aud. Suderintu 

laiku    

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene

@pdf.viko.lt     

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene@

pdf.viko.lt     

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene

@pdf.viko.lt     

Moodle aplinka    

el. 

paštas: r.kondrataviciene@pd

f.viko.lt     

Edita Kristina Kaurynienė      15.00-16,30 val. TEAMS   

e.paštas : e-

k.kauryniene@atf.viko.lt    

PU, VK SP 

iš anksto susitarti e-paštu  

    

Leistrumienė Sigita  Iš anksto susitarus    

s.leistrumiene@viko.lt    

        

Martinkutė- Vorobej Alina      18:00-19:00 nuotoliniu 

būdu  

 El. Paštas: a.martinkute-

vorobej@pdf.viko.lt  

          

Mazolevskienė Aldona   Iš anksto susitarus    

a.mazolevskiene@pdf.vi

ko.lt 

        

Dovilė Miknaitytė  Iš anksto susitarus  

d.miknaityte@pdf.viko.l

t  

Iš anksto susitarus  

d.miknaityte@pdf.viko.lt  

      

Motiejūnaitė Ramūnė    7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpi

nėje akademijoje iš 

anksto susitarus  arba 

nuotoliniu 

būdu r.motiejunaite@pdf.

viko.lt  

7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpinė

je akademijoje iš anksto 

susitarus  arba nuotoliniu 

būdu r.motiejunaite@pdf.vi

ko.lt  

7:30 iki 15:00 val. 

Lietuvos Lietuvos olimpi

nėje akademijoje iš 

anksto susitarus  arba 

nuotoliniu r.motiejunaite

@pdf.viko.lt būdu  

  

Motiejūnė Miglė        Iš anksto susitarus 13:30- 

14:30   

nuotoliniu būdu   

m.motiejunaite@pdf.viko.

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

Nuotoliniu būdu l.peciulien

e@pdf.viko.lt arba gyvai, iš 

anksto suderinus.    

    9:00-10:30 val.  nuotoliniu 

būdu l.peciuliene@pdf.viko.l

t arba gyvai, iš anksto 

suderinus.    

 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.vik

o.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     15.00-16.00 val. 317 

kab.   

(Iš anksto suderinus)    

a.simoniukstyte@pdf.vik

o.lt    

        

Ada Sieger   Iš anksto suderinus   

a.sieger@pdf.viko.lt  

        

Šoblinskas Valdemaras       

   

    11:15-11:45 val.  Iš anksto 

suderinus   

v.soblinskas@pdf.viko.lt   

    

Dr. Ustilaitė Stasė  Nuotoliniu 

būdu s.ustilaite@pdf.vik

o.lt arba gyvai 303 aud., 

suderintu laiku iš anksto 

susitarus    

          Nuotoliniu 

būdu s.ustilaite@pdf.viko.lt a

rba gyvai 303 aud., suderintu 

laiku iš anksto susitarus    
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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        16.00 -18.00 val.   

nuotoliniu būdu  

k.verbickiene@ad.viko.lt  

16:00-18:00 val.    

nuotoliniu būdu    

k.verbickiene@pdf.viko.lt    

15.00 -16.00val. 312 

kab.   

    

Rita Virbalienė     Iš anksto suderinus   

r.virbaliene@pdf.viko.lt  

        

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