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Turinys

Studijų 

pristatymo 

laikas

Pranešėjas

Paslaugų 

pristatymo 

laikas

Pranešėjai Auditorija

pirmadienis 

08.28
09:00-10:30

Studijų 

prodekanė
10:40-12:00

SIC- Vakarė Užkuraitytė

KUC- Taura Kmieliauskaitė

Biblioteka- Rasa Dovidonytė

Studentas- Edgaras Juodsnukis

140 a. C 

korpuse



Informaciją apie jūsų asmeninį anglų k. testo laiką ir vietą rasite savo 
akademiniame el. pašte.

Anglų kalbos testavimo 
tvarkaraštis

Fakultetas Testo data Testo laikas

Cheminės technologijos 

fakultetas Rugpjūčio 29 d. 9:00-9:50

Cheminės technologijos 

fakultetas Rugpjūčio 29 d. 10:00-10:50

Cheminės technologijos 

fakultetas Rugpjūčio 29 d. 12:00-12:50



Turinys

• Apie KTU

• Fakulteto informacija

• Akademinė informacija



Welcome



• Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas
tarptautinio lygio studijas, kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas
technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui,
formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

• Universiteto vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą
grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu ir perdavimu.

MISIJA / VIZIJA



Cheminės technologijos 
fakultetas įkurtas 1947 m.

A

D

C
B

Radvilėnų pl. 19



Cheminės technologijos 
fakulteto korpusai

A

DC

B



KTU „Santakos“ slėnis

Laboratorijos aprūpintos modernia
moksliniams tyrimams reikalinga
aparatūra, taikomi šiuolaikiniai
sintezės metodai, tarp jų – Pd-
katalizuojamos kryžminio jungimo
reakcijos, fotocheminės reakcijos ir
kt.



 Aplinkosaugos technologijos

Vedėjas: prof. Linas Kliučininkas; Korp.C, 505 kab.

 Fizikinės ir neorganinės chemijos

Vedėja: prof. Ingrida Ancutienė; Korp. C, 343 kab.

 Maisto mokslo ir technologijos

Vedėja: doc. Loreta Bašinskienė; Korp. A, 101 kab.

 Organinės chemijos

Vedėjas: prof. Vytas Martynaitis; Korp. A, 324 kab.

 Polimerų chemijos ir technologijos

Vedėjas: prof. Juozas Gražulevičius; Korp. A, 214 kab.

 Silikatų technologijos

Vedėjas: prof. Rimvydas Kaminskas; Korp. C, 154 kab.

Cheminės technologijos 
fakulteto katedros



Organizacinė struktūra



Studijų aptarnavimo 
administratorės C-237 kab.

 Aušra Vaitkienė (C-237 kab.)

e. p. ausra.vaitkiene@ktu.lt

tel. +370 37 300 156

• Bakalauro ir magistro programos

• Akademinė informacinė sistema

• Žiniaraščiai

• Finansiniai klausimai

• Prašymai

 Edita Rekašienė (C-237 kab.)

e. p. edita.rekasiene@ktu.lt

tel. +370 37 300 150

• Pažymos

• Parama neįgaliesiems

• Prašymai

• Stipendijos

• Paskolos



Studijų aptarnavimo 
administratorė C-508 kab.

 Audronė Levinskienė (C-508 kab.)

e. p. audrone.levinskiene@ktu.lt

tel. +370 37 300 155

• Tvarkaraščiai

• Registracija (egzaminai, užsiėmimai)

• Išankstinė sesija

• Auditorijų rezervacija

• Akademinė informacinė sistema



Tarptautinių ryšių koordinatorė 
C-247 kab.

 Dovilė Sinkevičiūtė (C-247 kab.)

e. p. dovile.sinkeviciute@ktu.lt

tel. +370 37 300 166

• ERASMUS+ praktika

• ERASMUS studijos

• Dvišalės sutartys

• Užsienio studentai

Studijos ne trumpiau nei 3 mėnesiai
Praktika ne trumpiau nei 2 mėnesiai



Kryptys



Privalumai

Studijos KTU yra nenutraukiamos

Užsienyje studijuoti dalykai užskaitomi KTU

Studijos užsienyje nemokamos

Nenutraukiamas stipendijų ir įmokų mokėjimas

Mokama stipendija (300-700 EUR/mėn.)

Galima išvykti kelis kartus

Patirtis, kurios nepamiršite jūs ir įvertins darbdaviai



Praktikų užsienyje tipai

privalomoji;

papildomoji (vasaros);

mokslinė (doktorantų);

absolventų.

Tai - užskaitoma studijų dalis. 

Informacija pateikiama diplomo priedėlyje.



Galimos praktikos vietos

privačios įmonės/ viešojo sektoriaus
organizacijos;

Aukštojo mokslo institucijos;

Tyrimo institutai;

Nepelno siekiančios organizacijos;

NVO, t.t.



ktu.edu/erasmus

1. Susirasti praktikos vietą...

(ktu.edu/erasmus, KTU, google, šeima, t.t., “KTU Praktikos 
dienos”).

2. Gauti pinigų kelionei ir pragyvenimui...

Stipendijos (500-700 eur./mėn.- ne riba!).

3. Išvykti...

Paraiška atrankai (nereikia kalbos testo).



Praktikų užsienyje statistika

Bakalauro studijų studentai – 19

Magistrantūros studijų studentai 8.

0 5 10 15 20 25 30

Elektros ir elektronikos fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Informatikos fakultetas

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

Studentų praktikos užsienio šalyse 2016/2017 m.m.



• CHEMINĖ TECHNOLOGIJA IR INŽINERIJA 

(lietuvių/anglų kalbomis) 

Specializacijos: 

Neorganinių medžiagų technologija 

Organinių medžiagų technologija

• MAISTO MOKSLAS IR TECHNOLOGIJA 

(studijų kokybės ženklas EQAS-Food Label )

• PRAMONINĖ BIOTECHNOLOGIJA

• TAIKOMOJI CHEMIJA 

• TVARIOJI INŽINERIJA IR EKOTECHNOLOGIJOS

(lietuvių/anglų kalbomis)

Cheminės technologijos 
fakulteto studijų programos



Studentų grupių kodavimas

TBB-7/1 TBB-7/2 

TBC-7/1 TBC-7/2

TBT-7/1

TBM-7/1 TBM-7/2 TBM-7/3 Maisto mokslas 
ir technologija

Pramoninė 
biotechnologija

Cheminė technologija 
ir inžinerija

Taikomoji chemijaTBT-7/2



Pramoninė biotechnologija

Studijų programos vadovė

• Doc. dr. Ilona Jonuškienė

• C-008 kab.

• e. p. ilona.jonuskiene@ktu.lt



Maisto mokslas ir technologija

Studijų programos vadovė

• Doc. dr. Vaida Kitrytė

• A-103 kab.

• e. p. vaida.kitryte@ktu.lt



Cheminė technologija ir 
inžinerija 

Studijų programos vadovas

• Doc. dr. Irmantas Barauskas

• C-171 kab.

• e. p. irmantas.barauskas@ktu.lt



Taikomoji chemija

Studijų programos vadovė
(vaduojanti lekt. Eglę Arbačiauskienę)

• Lekt. dr. Vilija Kriščiūnienė

• C-237 kab., A-321 lab.

• e. p. vilija.krisciuniene@ktu.lt

• tel. +370 37 300 153



• Kiekviename C korpuso aukšte išsidėstę modernios laisvalaikio ir 
mokymosi erdvės.

Studijų aplinka fakultete



• Viena pirmųjų fakultete įsteigtų garbės daktaro Bronislovo Lubio
laboratorijų - TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ LABORATORIJA.

• Cheminės technologijos fakulteto laboratorijas, laisvalaikio
zonas taip pat atnaujino AB „Akmenės cementas“, koncernas
„Vikonda“, AB „Lisofa“ ir daugelis kitų chemijos ir maisto
pramonės įmonių.

Įmonių įsteigtos laboratorijos



• Studijos grindžiamos pagarba ir bendradarbiavimu;

• Komunikacijoje naudojamas tik ktu.edu paštas;

• Informacija pateikiama paštu, per Moodle, AIS, Office 365;

• Studijos anglų kalba, jei yra bent 1 užsienietis;

• Modulis gali būti vykdomas anglų kalba, jei jame studijuoja bent 1
užsienietis studentas arba jei dėsto užsienio dėstytojas.

Bendrosios taisyklės



Studijų programos sandara

Studijų programos sandara (240 kreditų)
1 mokslo metai 2 mokslo metai 3 mokslo metai 4 mokslo metai

1 

semestras

2 

semestras

3 

semestras

4 

semestras

5 

semestras

6 

semestras

7 

semestras

8 

semestras

30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų 30 kreditų

Bendrieji universitetinių studijų (BUS) 

dalykai

BUS 

dalykai

Pagrindinės krypties studijų dalykai

Specializacijos dalykai

(24-30 kr.)

Asmeninis modulių rinkinys

(24-30 kr.)

Gretutinės krypties studijų dalykai (60 kr.)

Asmeninis modulių rinkinys (60 kr.)



Studijų kalendorius

Rudens semestras Pavasario semestras

Rugsėjo 1 d. – sausio 31 d. vasario 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Studijų savaitės: pirma (1) ir antra (2)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

SesijaPaskaitos  ir užsiėmimai

Semestro trukmė – 20 savaičių, 4 iš jų skirtos egzaminų sesijai

Metų studijų kalendorius: www.ktu.edu >> Studijos >> Studijų kalendorius

http://www.ktu.edu/
https://ktu.edu/studiju-kalendorius/


Individualus studijų planas, 
Tvarkaraštis

Į individualųjį studijų planą (ISP) įtraukiami:

• studijų programos privalomi studijų moduliai,

• nustatytas skaičius alternatyvių modulių,

• laisvai pasirenkami moduliai.

Labai rekomenduojame, esant galimybei, studijų modulius rinktis
klausyti anglų kalba.

ISP sudaryti ir į laisvai pasirenkamus studijų modulius užsiregistruoti
studentas turi savarankiškai Akademinėje informacinėje sistemoje
(AIS) iki rugsėjo 16 d.

Tuomet AIS bus matomas individualus studijų tvarkaraštis.



Paskaitų tvarkaraštį rasi savo Akademinėje informacinėje sistemoje, 
skiltyje Užsiėmimų tvarkaraštis >> Plačiau. 

Tvarkaraštis suformuojamas po registracijos į užsiėmimus, kuri 
vykdoma iki rugsėjo 30 d.

Paskaitų tvarkaraštis



Akademinė informacinė sistema 
(AIS)

ktu.edu



Akademinė informacinė sistema 
(AIS)



Akademinė informacinė sistema 
(AIS)



Akademinė informacinė sistema 
(AIS)



Cheminė technologija ir 
inžinerija - ISP



Paskaitų tvarkaraštį rasi savo Akademinėje informacinėje sistemoje, 
skiltyje Užsiėmimų tvarkaraštis >> Plačiau. 

Tvarkaraštis suformuojamas po registracijos į užsiėmimus, kuri 
vykdoma iki rugsėjo 30 d.

Cheminė technologija ir 
inžinerija - ISP



Cheminė technologija ir 
inžinerija - ISP



Pramoninė biotechnologija - ISP



Taikomoji chemija - ISP



Maisto mokslas ir technologija - ISP



Paskaitų tvarkaraštį rasi savo Akademinėje informacinėje sistemoje, 
skiltyje Užsiėmimų tvarkaraštis >> Plačiau. 

Tvarkaraštis suformuojamas po registracijos į užsiėmimus, kuri 
vykdoma iki rugsėjo 30 d.

Maisto mokslas ir technologija - ISP



KTU taikomas kaupiamasis vertinimas, kai studijų rezultatai
įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja
tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius.

Pavyzdžiui, Filosofija (6 kr.):

Vertinimo sistema

Atsiskaitymo forma
Temos(ų) 

Nr.

Iš viso,

val.

Įtaka

paž, %

Užduoties pateikimo (*) ir atsiskaitymo savaitė (X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17-

20

Tarpinis egzaminas 1.1-2.7 2 30 * X

Individualus darbas 1.1-4.2 40 30 * X

Egzaminas 3.1-5.8 2 40 * X

Konsultacijos 1.1-5.8 6 0 * * *

Literatūros analizė 1.1-5.8 46 0

Iš viso: - 96 100



Akademinė informacinė sistema 
(AIS)



Atsiskaitymai semestro metu: 

• tarpiniai egzaminai;

• koliokviumai;

• namų darbai;

• laboratoriniai darbai ir jų gynimas;

• individualūs drabai ir pan.

Tarpiniai atsiskaitymai



• Kiekvienas modulis yra baigiamas galutiniu atsiskaitymu (raštu,
žodžiu arba kombinuotu būdu).

• Neatsiskaičius už semestro savarankiško darbo užduotis ir už jas
nesurinkus minimalaus balo, galutinio atsiskaitymo laikyti
neleidžiama.

• Registracija į galutinius atsiskaitymus pradedama likus mėnesiui
iki sesijos pradžios ir galima likus ne vėliau nei 1 para iki
egzamino datos.

• Į galutinį atsiskaitymą būtina atsinešti asmens dokumentą su
nuotrauka.

Galutiniai atsiskaitymai



Studentų balsas – svarbiausias.

Siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę ir studentų pasitenkinimą
studijomis, Universitetas organizuoja apklausas, kuriomis siekia
gauti grįžtamąjį ryšį.

Studijų kokybė, 
Apklausos



• Studentai prisideda prie studijų proceso kokybės gerinimo

Studijų kokybė, 
Apskritieji stalai

• Studentai dalyvauja  priimant sprendimus:

Senate; Universiteto taryboje; Studijų programų komitetuose;
Darbo grupėse susijusiose su studijų proceso tobulinimu



• Universitete lankomumas yra privalomas.

• Susirgęs ar patekęs į nelaimingą atsitikimą studentas privalo ne
vėliau kaip per tris darbo dienas apie tai pranešti fakulteto
studijų centrui (tel. 837 300150).

• Pasveikęs studentas ligą įrodančius dokumentus turi pateikti
fakulteto studijų centrui.

Lankomumas



* Fakultete gali būti numatytas kitas užsiėmimų laikas

Rytiniu laiku iki 9 val. vyks parengiamieji anglų kalbos mokymai.

Paskaitų laikas

Eil. nr. Užsiėmimas Laikas Pertraukos 

trukmė

I Pirmas užsiėmimas 9.00-10.30 30 min.

II Antras užsiėmimas 11.00-12.30 1 val.

III Trečias užsiėmimas 13.30-15.00 30 min.

IV Ketvirtas užsiėmimas 15.30-17.00 30 min.

V Penktas užsiėmimas 17.30-19.00* 15 min.

VI Šeštas užsiėmimas 19.15-20.45



Atostogos

• Žiemos atostogos – 1 savaitė (gruodžio 23 d. – sausio 1 d.)

• Pavasario atostogos – 1 savaitė (balandžio 1-8 d.) 

• Vasaros atostogos – 2 mėnesiai (liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.)

• Valstybinės šventės



Akademinis sąžiningumas – viena iš svarbiausių Universiteto

akademinių vertybių. Bet koks mėginimas nesąžiningai atsiskaityti

už modulių savarankiško daro užduotis ar sukčiauti laikant

egzaminą Universitete yra netoleruojamas.

Nesilaikant akademinio sąžiningumo:

• gali gauti akademinę pastabą, papeikimą ar akademinę skolą;

• du kartus pažeidus Akademinės etikos kodeksą ir gavus
akademines nuobaudas, sudaromas teisinis pagrindas
Universitetui nutraukti studento studijų sutartį.

Akademinis sąžiningumas ir 
apeliacijos



Studijuodamas valstybės nefinansuojamoje vietoje turi:

• Reguliariai ir iki nustatyto termino mokėti studijų mokestį,
nurodytą Tavo studijų sutartyje;

• Informuoti fakulteto studijų centrą, jei planuoji imti paskolą.

Universitete mokesčius už studijas moka studentai:

• studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose;

• kartojantys atskirus studijų programos modulius;

• pasirinkę papildomus, studijų programoje nenumatytus modulius;

• antrą kartą atsiskaitantys už modulio savarankiško darbo
užduotis ar perlaikantys modulio egzaminą;

• neišlaikę modulio egzamino ir kitą semestrą laikantys modulį
eksternu.

Studijų mokesčiai



VF vieta atsilaisvina, jei iš jos išbraukiamas tos pačios studijų
programos ir to paties kurso studentas. Ją kito semestro pradžioje
užimti gali geriausiai besimokantis VNF vietos studentas, neturintis
akademinių skolų. Rotacijos metu valstybės nefinansuojamų vietų
studentai turės galimybę pereiti į valstybės finansuojamas vietas, ir
atvirkščiai.

VF vieta po rudens semestro prarandama neatsiskaičius daugiau
kaip 15 pagal programą numatytų kreditų, o po pavasario semestro
– įvykus studentų rotacijai ir turint akademinių skolų arba pasiekus
slenkstinį pasiekimų lygmenį (per metus turint daugiau kaip vieną
ketvirtadalį modulių įvertinimų 5).

Perėjimas iš VNF į VF vietą 
ir atvirkščiai

VF – valstybės finansuojama studijų vieta

VNF – valstybės nefinansuojama studijų vietas



• rotacijoje bus vertinami per vienerius studijų metus studentų
įgyti įvertinimai; studentų lyginamosios eilės bus sudaromos 2018
m. rugpjūčio 31 d., atskirai pagal studijų pakopas, studijų
kryptis, studijų formas ir finansavimo pobūdį;

• gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių skolų ir
pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį.
Studentas laikomas pasiekusiu puikų lygmenį, jei ≥ keturi
penktadaliai jo turimų modulių įvertinimų yra 9-10 ir ≥ vienas
penktadalis modulių įvertinimų yra 6-8. Tipinio lygmens studentas
– turintis ≥ tris ketvirtadalius modulių įvertinimų 6-10 ir ≤ vieną
ketvirtadalį modulių įvertinimų 5. Jei studentas turi > vieną
ketvirtadalį modulių įvertinimų 5, jis patenka į slenkstinį lygmenį;

• studentas, turintis akademinę skolą ir / arba patekęs į slenkstinį
pasiekimų lygmenį, netenka valstybės finansuojamos vietos.
Atsilaisvinusią vietą pretenduoja užimti valstybės
nefinansuojamos vietos studentas, pasiekęs puikų arba tipinį
lygmenį.

Rotacija



CTF studentų nubyrėjimas
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Cheminės technologijos 

fakultetas



ktu.edu



Svarbi informacija
•ktu.edu

•Skelbimų lenta

•Studijų centras (Dekanatas)

ctf@ktu.lt

vilija.krisciuniene@ktu.lt

vardas.pavarde@ktu.edu

•Studentų atstovybė

•Kuratoriai, akademiniai patarėjai, mentoriai, tutoriai



Kontaktai

Kilus klausimams dėl studijų, kreipkitės į 

fakulteto studijų centrą:

Cheminės technologijos fakulteto studijų centras

Radvilėnų pl. 19–237 

Tel. 8 37 300 156

El. p. ctf@ktu.lt



SĖKMĖS
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