
„VIP Check-in“ Įvadinė savaitė 2017
Studijos / 

Flight instructions



• 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



• Fakulteto organizacinė struktūra

• Studijų centras (atsakomybės, dėl kokių priežasčių studentas 
gali kreiptis)

• Žemiau esančias temas galima koreguoti

Fakulteto informacija



Kiek priimta į EVF pirmą kursą?

257?

Apskaita – 20?

Ekonomika – 49?

Finansai – 72?

Industrinių technologijų vadyba – 21? ir  7+39? iš užsienio šalių

Marketingas – 46?

Verslo administravimas – 31?

Žmonių išteklių vadyba – 19?



Fakulteto studijų centras

III a.

Studijų planai

Mokesčiai

Modulių pasirinkimas

Registracija studijoms, 
užsiėmimams, egzaminams

Erasmus, International 

students

Tvarkaraščiai

Kai atsakymų 

nerandate 

arba jie 

netenkina



Studijų programų vadovas

studijų programos moduliai

studijų kokybė

modulių pasirinkimas

baigiamieji darbai ir jų vadovai

Apskaita 

Lina Klovienė

210 kab.

lina.kloviene@ktu.lt

Ekonomika

Vaida Pilinkienė

334 kab.
vaida.pilinkiene@ktu.lt

mailto:lina.kloviene@ktu.lt
mailto:vaida.pilinkiene@ktu.lt


Studijų programų vadovas

studijų programos moduliai

studijų kokybė

modulių pasirinkimas

baigiamieji darbai ir jų vadovai

Finansai

Gerda Žigienė

334 kab.
gerda.zigiene@ktu.lt

Industrinių technologijų 

vadyba

Lina Užienė

334 kab.
lina.uziene@ktu.lt

mailto:gerda.zigiene@ktu.lt
mailto:lina.uziene@ktu.lt


Studijų programų vadovas

studijų programos moduliai

studijų kokybė

modulių pasirinkimas

baigiamieji darbai ir jų vadovai

Marketingas

Žaneta Piligrimienė

421 kab.
zaneta.piligrimiene@ktu.lt

Žmonių išteklių 

vadyba

Rasa Lalienė

407 kab.
rasa.laliene@ktu.lt

Verslo 

administravimas

Rita Jucevičienė

415 kab.
rita.juceviciene@ktu.lt

mailto:zaneta.piligrimiene@ktu.lt
mailto:rasa.laliene@ktu.lt
mailto:rita.juceviciene@ktu.lt


• 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 modulis

modulis

modulis

modulis

modulis

modulis

.....

STUDIJŲ 

PROGRA

MA

kreditai

bakalauras

3 6

magistras

5 10

standartinė semestro apimtis

NL

30

Studijų programos moduliai (temos,
savarankiško darbo formos ...):

http://ktu.edu/lt/ekonomikos-ir-verslo-
fakultetas/studijos

http://ktu.edu/lt/ekonomikos-ir-verslo-fakultetas/studijos


Registracija

Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS)

užsiėmimams egzaminams studijoms naujiems 

mokslo metams

09.01-09.30

semestro 

pirmas mėnuo

semestro 

paskutinis mėnuo

gegužės mėn.

kam?

kada kitą 

kartą?

kada šį 

semestrą?

Rekomenduojamas sistemos siūlomas 

laikas

12.01-12.30 automatiškai



Individualūs studijų planai

sudaromi vieneriems 

mokslo metams

koreguojami semestro 

pirmas dvi savaites

• moduliai gali būti užskaitomi, 
jei jie yra išklausyti kitame 
KTU fakultete, kitame 
universitete ar kolegijoje.

• akademinė pažyma apie 
išklausytus modulius 
pristatoma į fakulteto studijų 
centrą.

NEDELSTI



Individualus studijų planas

Individualus studijų 
planas apima:

• 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).

Tuomet AIS bus matomas individualus studijų tvarkaraštis.

Rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 16 d.



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/


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



Studijų rezultatų vertinimas

• visi savarankiški darbai turi būti 

atsiskaityti bent „5“. 

• Po to laikomas egzaminas.

Karjeros ir 

ugdymo 

centras

sunku įsisavinti modulį?

Konsultacijų tvarkaraštis yra studento AIS 

Mentorystės programos skiltyje



• 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



Atsiskaitymas už studijų modulius 

pakartotinai

mokamas 15       dydžio mokestis.

už antrą pakartotinį 
atsiskaitymą €

Liga registruojama fakulteto studijų 

centre. Pasveikus pristatoma medicininė 

pažyma. 

Neregistravus ligos ir nesant pažymai, 

sesija nepratęsiama.

sesija gali būti 
pratęsta ligos 
atveju

• atsiskaityti už SSD užduotis ir 
(arba) laikyti egzaminą leidžiama 
ne ≤ 2 kartus. 



Studijų rezultatai svarbūs dėl:



Akademinis nesąžiningumas

Egzaminai raštu laikomi kartu 

su stebėtojų komisija

Bandant atsiskaityti 

nesąžiningų būdu

įgyji akademinę skolą 

grubiu atveju esi šalinamas iš 

universiteto

Bakalauro 

1 kreditas 26 €

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.



Studijų nutraukimas

• dėl ligos, nėštumo, gimdymo ir kūdikio priežiūros, 
ilgalaikės stažuotės, dalinių studijų ar praktikos 
užsienyje. Ne ilgiau kaip metams ir ne daugiau 
kaip 3 kartus per visą studijų laikotarpį.

akademinės 

atostogos

dėl kitų priežasčių 1 metams. 

Neišsaugoma valstybinė vieta
laikinas studijų 

sustabdymas

grįžus studijuoti, sudaroma nauja 

studijų sutartis, mokamas stojimo 

mokestis

studijų 
nutraukimas



Studijų įmokos ir mokesčiai

Visą įmoką arba 40% 
studijų įmokos iki semestro antro 
mėnesio 10 dienos, t. y. iki 
spalio 10 d. (pavasario semestre iki 
kovo 10 d.). 

Pasirašęs studijų sutartį, įsipareigoji laiku mokėti 

už studijas, t.y. pagal sutartyje numatytus 

terminus: 

Likusią sumą (60%
studijų įmokos) – iki 

semestro ketvirto 

mėnesio 10 dienos, 

t.y. iki gruodžio 10 d. 

(pavasario semestre iki 

gegužės 10 d.).

Nesumokėjus už studijas, braukiama iš studentų sąrašų arba sudaroma 

skolos sutartis,

Privalai 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



Studentų balsas – svarbiausias.

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

Studijų kokybė, 
Apklausos



* 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

Universitete lankomumas yra privalomas. 



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



Erasmus (jei nebus TRD IR TIK UŽSIENIEČIAMS) 

Į Erasmus+ studijų užsienyje vietas gali pretenduoti visi pagrindinių ir ištęstinių 

studijų formos bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai, 

atitinkantys programos atrankos kriterijus (akademinis pažangumas, užsienio 

kalbos žinių lygis ir kt.). Atranka vykdoma 2 kartus per akademinius metus.

Į Erasmus+ praktikas galima vykti atlikti privalomosios, papildomos arba

absolvento praktikos, jei studentai atitinka programos atrankos kriterijus. 

Atranka vykdoma 4 kartus per akademinius metus.



Akademinė komunikacija

Akademinė informacinė sistema (AIS):

Individualus studijų planas, pažymiai, tvarkaraščiai, pranešimai, įmokos, mentorystė ir t.t.

Moodle – studentų ir dėstytojų bendravimo erdvė:

Studijų medžiaga (skaidrės, užduotys ir pan.), skelbimai ir t.t.

Studentų intranetas Office 365:

naujienos, fakulteto informacija, dokumentai, raštų formos ir t.t.



Svarbi informacija

Pasikeitus adresams (gyv. vietos, el. pašto) ir/ar kitiems rekvizitams, studentas

privalo ne vėliau kaip per 3 dienas apie tai raštu (AIS) informuoti Universitetą.

Universitete komunikacija vyksta tik 

vardas.pavardė@ktu.edu paštu (studentams). 

Dėstytojų e. paštas  yra su „@ktu.lt“ plėtiniu.

Į laišką turime atsakyti ne 

ilgiau kaip per 3 darbo 

dienas.

Į laiškus be „ktu.edu“ 

plėtinio, turime teisę 

neatsakyti.

mailto:vardas.pavardė@ktu.edu


VFB-7/1

Grupės pavadinimas aiškinamas taip:

kelinta grupė tavo programoje

įstojimo metų paskutinis skaičius

Finansų studijų programa

ekonomikos ir verslo fakultetas

Bakalauro studijos



Anglų kalbos 
testavimas

Studentų g. 50: 310, 312, 505, 506 kompiuterių klasėse

Rugpjūčio 

31 d.

10:00-10:50

11:00-11:50

12:00-12:50

Apie rezultatai informuojami individualiai Iki rugsėjo 6 d. 

Į studijų planą automatiškai įtraukiamas reikalingas

parengiamųjų kursų modulis – Anglų kalbos kursas (B1 

lygiu arba B2 lygiu)

rugsėjo 5 d.

Studentai užsiregistruoja į kursų užsiėmimus

tvarkaraštyje

Pirmasis užsiėmimas:

rugsėjo 11 d. 

arba

lapkričio 13 d.

Kursai vyks triskart per savaitę 7.45-8.45 val. 

Tik sėkmingai B2 lygio modulį pabaigę ir įvertinimą IT (išeita) gavę studentai galės vėlesniuose

semestruose studijuoti anglų kalbą C1 lygiu. 



Namų darbas susitikimui 
su studijų programos 

vadovu



5-10 min. pristatymas

Klausimai, į kuriuos reikia atsakyti:

1. Trumpas savęs/grupės apibūdinimas

2. Įvardykite priežastį, kodėl įstojote į KTU ir X programą.

3. Ko jūs tikitės iš pasirinktos studijų programos? 

4. Kokie jūsų mokymosi tikslai? 

5. Kaip universitetas/fakultetas/dėstytojai gali padėti siekti 
užsibrėžto tikslo?

6. Kokiais ir kur save matote baigę pasirinktas studijas?

Rezultatų pristatymas rugsėjo 25-29 d.
Pristatymas 

pasirinkta forma

Dalyvavimas būtinas



„VIP Check-in“ Įvadinė savaitė 2017
Studijos / 

Flight instructions


