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Prisijungimas 
Interneto naršyklėje surinkite adresą http://moodle.vdu.lt. Patartina jungtis prie VDU 

nuotolinių studijų aplinkos (VDU Moodle) naudojant Mozilla Firefox arba Google Chrome naršyklę. 

 
1pav.   VDU Moodle prisijungimo langas 

 
Atsidariusiame naršyklės lange įveskite Vytauto Didžiojo universiteto suteiktą 

naudotojo vardą (username) ir slaptažodį (password), spauskite „Prisijungti“. Prisijungėte prie VDU 

Moodle. 

 

  

Pastaba: Jūsų naudotojo vardas yra vardas.pavarde.  

Slaptažodį galite pasikeisti https://pagalba.vdu.lt/ → Slaptažodžio keitimas. Jei slaptažodį pamirštoje jį galite 

susikurti iš naujo https://pagalba.vdu.lt/ → Naujo slaptažodžio kūrimas. 

http://moodle.vdu.lt/
https://pagalba.vdu.lt/
https://pagalba.vdu.lt/
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Studijų dalyko 

turinys 

 
Atsidariusiame lange skiltyje „Mano studijų dalykai“ matysite jums priskirtų šį semestrą 

studijuoti studijų dalykų sąrašą.  

 

 

2pav. VDU Moodle prisijungus 

 

 

  

Pastaba: Prie studijų dalykų VDU Moodle aplinkoje esate priskiriami automatiškai vadovaujantis jūsų 

registracija atlikta per https://studentas.vdu.lt savitarnos portalą.  

Semestrui prasidėjus 14 dienų turite galimybę keisti savo pasirinkimus, to pasekoje VDU Moodle aplinkoje 

prie dalyko būsite priskirtas 3 dienų laikotarpyje po persiregistravimo https://studentas.vdu.lt savitarnos 

portale. 

https://studentas.vdu.lt/
https://studentas.vdu.lt/
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Jūsų individuali aplinka. 

Dalyko studijų medžiagos peržiūra 

 
Patekus į studijų dalyko aplinką susipažinkite su pateikiama struktūruota studijų dalyko 

medžiaga. Naviguodami per nuorodas rasite studijų dalyko turinį, pateiktą dalyko dėstytojo. Kairėje ir 

dešinėje esantys blokai padės lengviau surasti informaciją. 

 
7pav. Studijų dalyko aplinkos pvz. 
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Atsijungimas  

 
Baigus darbą būtina atsijungti nuo aplinkos. Atsijungimo mygtuką rasite lango viršuje, 

dešinėje pusėje, šalia jūsų vardo išskleidžiamame menių. 

 

 
8pav. Atsijungti nuo VDU Moodle aplinkos 
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Pagalba studentams 
Jei iškyla keblumų prisijungiant prie VDU nuotolinių stuidjų aplinkos, nepavyksta rasti 

studijų dalyko ar į jį įsirašyti – pagalbą galite rasti: 

http://moodle.vdu.lt 

 
9pav. Papildoma informacija VDU Moodle prisijungimo lange 

 

 
111110pav. Pagalbos nuoroda prisijungus prie VDU Moodle 

 

http://studyonline.lt/vdu-studentams1111

 
11pav. Pagalbos anketa “Inovatyvių studijų instituto“ puslapyje 

http://moodle.vdu.lt/
http://studyonline.lt/vdu-studentams
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