
MČTAU Turizmo fakulteto 2017–2018 mokslo metų užsiėmimai 

Turizmo fakulteto užsiėmimai vyksta I ir III mėnesio antradienį (vietą ir laiką sužinosite 

paskambinę grupės kuratoriui). 

Šiais mokslo metais fakulteto organizuojamas paskaitas, studijas, keliones skiriame Lietuvos 100 – mečio 

jubiliejui: 

- paskaitose ir kelionėse studijuosime Vidurio Lietuvą; 

- vykdysime savanorystės talkas Vilniaus universiteto Botanikos soduose Kairėnuose ir „Vingyje“; 

- dalyvausime MČTAU rektorato organizuojamuose ir Vilniaus miesto renginiuose, lankysime muziejus, 

teatrus, koncertus; 

- mokslinėje konferencijoje apibendrinsime paskaitų ir kelionių po Mažąją Lietuvą rezultatus. 

Pasidalinsime įspūdžiais iš kelionių po Mažosios Lietuvos istorines žemes; 

- keliausime į tolimesnes poilsines, pažintines ir piligrimines keliones; 

- aktyviai dalyvausime sportinėje veikloje ir pažintiniuose žygiuose po Vilniaus apylinkes. 

2017 m. rugpjūčio 30 – rugsėjo 8 d. aktyvaus poilsio ir sveikatingumo stovykla Palangoje. Atskira 

programa. Atsakingi prodekanai Vytautas Petrokas ir Lina Dilbienė. 

2017 m. rugsėjo 26 d.; rugsėjo 27 d. (ir spalio 25 d.) edukacinė fizinio aktyvumo išvyka po Kauno 

marių regioninį parką.  

2017 m. spalio 10 d. Edukacinė kelionė po Vidurio Lietuvą. 

2017 m. spalio 17 d. Edukacinė kelionė po Vidurio Lietuvą. 

2017 m. lapkričio 22 d. nuo 12 iki 16 val. Lietuvos Mokslų Akademijos didžiojoje salėje konferencija 

„Kelionių ciklo po Mažosios Lietuvos istorines žemes apibendrinimas ir analizė.“. Renginys skirtas 

Lietuvos 100-mečiui. 

2017 m. gruodžio 20 d. Tradicinė kelionė į prieškalėdinį Kauną. Speciali programa. 

2017 m. gruodžio – sausio mėn. Edukacinės fizinio aktyvumo stovyklos Druskininkuose. Kartu su 

Druskininkų TAU senjorais dalyvausime žygiuose po miesto apylinkes. 

2017 m. spalio – gruodžio mėn. Aktyviai dalyvausime MČTAU, Turizmo fakulteto, Vilniaus miesto 

renginiuose, organizuojamose ekskursijose, kelionėse ir žygiuose. 

2017 m. spalio mėn. nuo 12 iki 16 val. planuojamos savanorystės talkos VU Botanikos sode Kairėnuose 

ir VU botanikos sode „Vingis“.  

2017 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. Ekskursijos ir žygiai „Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo 

apylinkes”. 

2018 m. sausio 18 d. 17 val. Lietuvos mokslų akademijos didžioji salė. Paskaita „Aš esu Etmės Evė. Ieva 

Simonaitytė amžininkų liudijimuose”. Naują atsiminimų knygą apie Mažosios Lietuvos istorinės lemties 

įamžintoją Ievą Simonaitytę pristatys jos sudarytojas Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos mokslų 

akademijos tikrasis narys, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas akademikas Domas Kaunas ir kiti 

pranešėjai. 

2018 m. sausio 14 – 18 d.; vasario 4 – 8 d.; vasario 25 – kovo 1 d., kovo 4 – 8 d. Aktyvaus poilsio 



stovyklos Druskininkuose. 

2018 m. vasario 10 d. Edukacinė ekskursija į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Lietuvos 

100-mečio jubiliejų švęsime linksmame Užgavėnių šokio sūkuryje kartu su ansambliais ir kapelomis. 

2018 m. balandžio 13 d. Taikos Vėliavos ir Kultūros dienos paminėjimas Seime. 

2018 m. gegužės 15 d. Edukacinė ekskursija po Vidurio Lietuvą. 

2018 m. gegužės 18 d. Edukacinė ekskursija „Kitoks Kaunas: fortai ir atominis bunkeris“. 

2018 m. gegužės 22 d. Edukacinė ekskursija po Jonavos kraštą.  

2018 m. birželio 10 – 19 d. planuojama stovykla sveikatos centre „Energetikas“ Šventojoje. 

Turizmo fakulteto grupių užsiėmimai vyksta pagal atskirą. Datą ir laiką jums atsiųs elektronine žinute 

arba sužinosite paskambinę grupių seniūnams ir vadovams. 

Šis veiklos planas sudarytas remiantis klausytojų pageidavimais ir aptartas Turizmo fakulteto tarybos 

posėdžiuose 2017 m. rugpjūčio 8-11 ir 2018 m. sausio 9 dienomis. 
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