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• VGTU TIF Absolventų ir bičiulių klube:

– dalinamasi patirtimi, profesinėmis žiniomis ir 
įžvalgomis;

– rengiamos paskaitos ir seminarai aktualiomis 
temomis, neformalios diskusijos;

– vykdomas studentų skatinimas;

– plečiamas kontaktų ratas;

– įgyvendinami bendri kultūriniai, moksliniai ir verslo 
projektai;

– organizuojamos įdomios išvykos ir ekskursijos;

– galima pabendrauti su fakultetą baigusiais įdomiais 
žmonėmis ir fakulteto bičiuliais;

– geroje transportininkų kompanijoje smagiai, įdomiai 
ir naudingai praleisti laisvalaikį, aptarti transporto ir 
kitas gyvenimo aktualijas.



TIF Absolventų ir bičiulių klubo steigiamasis susirinkimas 

2015 m. vasario 18 d.



TIF Absolventų ir bičiulių klubo pirmasis susitikimas, 

2015 m. kovo mėn. boulingo klube



TIF Absolventų ir bičiulių klubo narys Vitalijus klubo 

nariams ir studentams pristatė elektromobilį Nissan Leaf



TIF Absolventų ir bičiulių klubo susitikimas su „Misija 

Lietuva 100“ organizatoriais G.Babravičiumi ir V.Marozu
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Klubo išvyka į AB FL Technics, užsiimančia lėktuvų 

technine priežiūra ir remontu, 2015 m. gegužės mėn.
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Klubo išvyka į Sauliaus Karoso senovinių automobilių

restauravimo dirbtuves, 2015 m. gegužės mėn.
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Klubo kartu su UAB Girteka Logistics organizuotas 

geriausių Transporto inžinerijos fakulteto bakalaurų 

baigiamųjų darbų konkursas, 2015 m. birželio mėn.
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geriausių Transporto inžinerijos fakulteto bakalaurų 

baigiamųjų darbų konkursas, 2015 m. birželio mėn.



Klubo pirmojo sezono uždarymas prie Margio ežero, 

2015m. birželio mėn.



Klubo pirmojo sezono uždarymas prie Margio ežero 



Klubo II sezono atidarymas Apollo boulinge, 2015 m. 

rugsėjo mėn.



Burgerių valgymas ir II-sezono klubo renginių aptarimas, 

2015 m. spalio mėn.



Klubo organizuota diskusija „Lietuvos lyderystė: kas 

pasiekta ir ką dar galime padaryti?“ su ambasadoriumi 

Žygimantu Pavilioniu, 2015 m. lapkričio mėn. 19 d.



Klubo organizuota diskusija „Lietuvos lyderystė: kas 

pasiekta ir ką dar galime padaryti?“ su ambasadoriumi 

Žygimantu Pavilioniu, 2015 m. lapkričio mėn. 19 d.



Klubo organizuota diskusija „Lietuvos lyderystė: kas 

pasiekta ir ką dar galime padaryti?“ su ambasadoriumi 
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Klubo Kalėdinis vakarėlis, 2015 m. gruodžio 11 d.
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Klubo išvyka į Druskininkus, į Snow Areną, 2016 m. sausio 

15 d.
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Klubo išvyka į Druskininkus, šakočio kepimas, 2016 m. 

sausio 15 d.



Klubo išvyka į Druskininkus, šakočio kepimas, 2016 m. 

sausio 15 d.



• Laukiame visų, norinčių jungtis prie šio klubo!

• Parašykite laišką klubo koordinatoriui Giedriui 

Garbinčiui (giedrius.garbincius@vgtu.lt) ir Jūs 

klubo narys!

• Daugiau apie klubo veiklas Facebook:

• VGTU TIF Absolventų ir bičiulių klubas

mailto:giedrius.garbincius@vgtu.lt
https://www.facebook.com/vgtutifklubas?fref=photo

