
„VIP Check-in“ Įvadinė savaitė 
2017

Paslaugos



• KTU 6 keliai

• Startup space

• Finansai (stipendijos, kita fin. parama)

• Tavo patogumui (IT, spausdinimo paslaugos, el. paštas, 
poilsiavietės, psichologinė pagalba)

• KTU Biblioteka

• Laiko planavimas

Turinys



Tavo galimybės KTU yra neribotos!

Padėsime Tau:

• atrasti ir realizuoti save;

• lavinti karjerai reikiamus įgūdžius;

• pasinaudoti visomis laisvalaikio galimybėmis KTU.

ED linija – 6 keliai



Skaitmeniniai ženkliukai – tai skaitmeninis mikro-sertifikatas, naujas 
skaitmeninis standartas neformalaus mokymosi ir ugdymo pasiekimų 
pripažinimui.

Kurk savo kompetencijų aplanką (sertifikatą prie diplomo), kuris bus 
pilnas skaitmeninių ženkliukų, patvirtinančių Tavo neformaliu būdu 
įgytas kompetencijas. 

Pradėk rinkti ženkliukus jau dabar!

Neformalus ugdymas: skaitmeniniai 
ženkliukai kompetencijų pripažinimui



1. Parsisiųsk į savo telefoną mobiliąją aplikaciją „Badge Wallet“ 

2. Užsiregistruok joje naudodamas tau priskirtą KTU el. paštą.

3. Skenuok QR kodus, kuriuos rasi dalyvaudamas įvadinės savaitės 
veiklose.

4. Atlik užduotis, patvirtinančias dalyvavimą veiklose, ir aplikacijoje 
savo telefone rink skaitmeninius ženkliukus!

Surinkęs „VIP check in“ ženkliuką dalyvauk loterijoje, kurioje tavęs 
laukia net 200 puikių prizų!

\Redaguok savo paskyrą tinklalapyje www.badgecraft.eu.

Atlik šiuos žingsnius:

http://www.badgecraft.eu/


– Talentų Akademija



Vieninga talentų ugdymo platforma

Mokslas

Verslas

Studijos

MOKSLININKAI

VERSLININKAI

PROFESIONALAI



• Ar tu esi pasiruošęs priimti iššūkius? • Kad taptum?

• Dirbti su ekspertais, tarptautinį pripažinimą 
pelniusiais profesionalais?

• Kartu su mokslininkais tyrimams naudoti 
pažangiausią laboratorinę įrangą?

• Nemokamai pasinaudoti galimybe 
pasirinkti papildomų dalykų studijas?

• Dalyvauti verslo/mokslo iššūkiuose?

• Ugdyti savo asmeninius gebėjimus 
papildomų studijų metu?

• 300 EUR stipendijos laimėtoju!

• Rektoriaus rekomendacijos turėtoju!

• Absolventu, kuriam garantuota 
darbo vieta iš karto po baigimo!

• „HeadHunters“ objektu!

• Ekspertu savo kompetencijų srityje!

• Savo karjeros šeimininku!

• Kompetencijų portfelio savininku!



Kaip tapti                       studentu?

DALYVAUK ATRANKOJE! 

Jei Tavo stojimo konkursinis balas yra >7,5 ir esi pasiryžęs priimti 
iššūkius – dalyvauk atrankoje į „GIFTed“ Talentų Akademiją.

Prašymų teikimas vyksta iki rugsėjo 4 d. 



Kaip vyksta atranka į                    ?

1 etapas

Užpildyk dalyvio anketą Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS), skiltyje „Konkursai“ ir 
pateik:

• CV;

• motyvacinį laišką;

• rekomendaciją (-as) (mokytojo/ vykdomos papildomos veiklos vadovo rekomendacija ir 
kt.);

• kitą mokslinę veiklą įrodančius dokumentus (dokumentai išduoti ne anksčiau kaip 
2015-09-01);

• kitą veiklą įrodančius dokumentus (dokumentai išduoti ne anksčiau kaip 2015-09-01).

2 etapas

Gauk laišką patvirtinantį, kad patekai į antrą atrankos etapą ir kvietimą dalyvauti 
motyvaciniame pokalbyje, kurio metu turėsi unikalią galimybę atskleisti savo potencialą, norą 
ir motyvaciją tapti talentų akademijos studentu.

3 etapas

Gauk laišką patvirtinantį, kad tapai talentų akademijos studentu ir ruoškis priimti IŠŠŪKIUS!



Nori sužinoti daugiau?

Laura Mickevičienė 

Talentų ugdymo programos 
koordinatorė

Studentų gatvė 67-204, 
Kaunas

tel. +370 (670) 10 145

e. p. talentu.akademija@ktu.lt

Apsilankyk GIFTed puslapyje: 
https://studentams.ktu.edu/pas
laugos/gifted/

https://studentams.ktu.edu/paslaugos/gifted/


– Mentorystės programa



TYRIMŲ MENTORIUS

Mokslinėje srityje patyręs akademinio 

personalo narys (mokslininkas arba 

tyrėjas). Jis gali konsultuoti mokslinės 

veiklos klausimais ar padėti pradėti veiklą 

mokslinių tyrimų srityje.

Tyrimų mentorių pasirinkti galite nuolat

savo AIS.

Tai dėstytojas ar savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, 

informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas 

individualiai arba mažose grupėse. 

Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas rugsėjo ir vasario pabaigoje AIS Mentorystės programos 

bloke.

Vyresniųjų kursų studentas arba 

dėstytojas, kuris pirmakursiams padeda 

įsilieti į Universiteto gyvenimą bei užtikrina 

sėkmingą studijų pradžią. Tavo mentoriaus

kontaktai matomi Akademinėje 

informacinėje sistemoje (AIS) Mentorystės

programos skiltyje.

PRADŽIOS MENTORIUS

TUTORIUS



KARJEROS MENTORIUS AKADEMINIS MENTORIUS

Tai profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris 

gali konsultuoti karjeros planavimo, 

asmeninio tobulėjimo klausimais bei 

supažindinti su specialybe darbo rinkoje. 

Karjeros mentorių konkursas vykdomas 

rugsėjo 10 – 25 d.

Akademinis mentorius koncentruojasi į 

individualius studento poreikius ir tikslus. Kai 

studentas aiškiai juos suvokia, jam daug lengviau 

ir geriau sekasi mokytis, jis sėkmingiau baigia savo 

studijas, efektyviai išnaudoja visą jų laiką.

Akademinį mentorių pasirinkti galite nuolat savo 

AIS.

NORI TAPTI MENTORIUMI?

Dalyvauti konkurse dėl galimybės tapti pradžios mentoriumi gali kiekvienais metais gegužės 1 - 31 

dienomis.

Jei jauti, kad išklausytas modulis nebuvo sunkus, gali ir nori padėti kitiems, kviečiame prisijungti prie 

tutorių komandos. Bet kuriuo metu kreipkis į programos koordinatorę el. paštu: guided@ktu.lt



Greta Stupelytė

Mentorystės programos koordinatorė

Studentų gatvė 67-205, Kaunas
tel. +370 (603) 71410
e. p. guided@ktu.lt

www.ktu.edu  Studentams 

mailto:greta.stupelyte@ktu.lt
http://www.ktu.edu/


– karjeros kompetencijų    
ugdymo programa



• Mokymai ir seminarų ciklai

• Grupinės ir individualios karjeros konsultacijos

• Karjeros renginiai

• Darbo ir praktikos skelbimai

• Gerosios patirties sklaida



KTU                      karjeros dienos 2017 spalio 17 d.

Daugiau informacijos:

ww.ktu.edu  Studentams   KTU                      karjeros dienos

 130 dalyvių – įmonės ir 

viešosios įstaigos

 6000 studentų

 400 siūlomų praktikos vietų

 600 siūlomų darbo vietų

 > 6000 lankytojų

 > 3000 CV

 Tūkstančiai rankų 

paspaudimų



• Ugdysite savo karjeros kompetencijas

• Tikslingiau rinksitės studijų kelią, nes geriau pažinsite darbo rinką ir 

savo gebėjimus

• Plėsite savo kontaktų ratą, nes bendradarbiausite su aukščiausio lygio 

profesionalais mokslo ir verslo srityse

• Greičiau rasite savo vietą universitete

• Būsite pranašesniais darbo rinkoje, nes Jūsų ateities darbdaviui 

svarbūs ne tik geri pasiekimai studijose, bet ir aktyvumas papildomose 

veiklose



Planuokite savo karjerą šiandien, tapkite  darbo rinkoje!

Eglė Klepackienė

Karjeros planavimo konsultantė

Studentų gatvė 67-205, Kaunas

tel. +370 686 19341

e. p. wanted@ktu.lt

www.ktu.edu  Studentams 

mailto:egle.klepackiene@ktu.lt
http://www.ktu.edu/


– palaikyk fizinę 
formą



Laisvalaikis

https://www.youtube.com/watch?v=cdu8NY0pWGM




Sporto šakų rinktinės

Tu „skrendi“ per aikštę? 
Mums Tavęs reikia. Galėsi 
atstovauti Universitetui 
įvairaus rango varžybose, 
susirasi draugų, patikrinsi 
savo „skrydžio“ gebėjimus.

https://www.facebook.com/327775137270808/videos/1215684211813225/


Sekite mūsų naujienas:

FACEBOOK KTU Sporto centras

http://2017.ktu.edu/lt/sporto-centras

activated@ktu.lt

https://www.facebook.com/KTU-Sporto-centras-KTU-Sports-center-327775137270808/?ref=aymt_homepage_panel
http://2017.ktu.edu/lt/sporto-centras


– išlaisvinti kūrybiškumą



KTU akademinis choras „Jaunystė“ • Koncertai

• Tarptautiniai festivaliai

• TV projektai

• Dainų šventės



KTU – FOTO studija • Kūrybinės dirbtuvės

• Parodos

• Susitikimai su foto 
meninikais

• Reportažinė renginių 
fototgrafija 



KTU šokių studija „MoDance“ • Šiuolaikiniai 

šokiai, Pop dance, 

Show dance

• Šokių konkursai 

ir kt. pasirodymai 

• Įvairių 

choreografų 

pamokos



KTU teatro studija „44“ • Aktorystė ir 
režisūra

• Spektakliai 
nebijantys laužyti 
klasikinių 
literatūros, teatro 
žanrų rėmus

• Susitikimai su 
įvairiais teatro, 
oratorystės ar 
judesio meno 
profesionalais



KTU pučiamųjų grupė „The BrassBees“ • Miesto ir 
Universiteto 
renginiai

• Originalios 
kompozicijos

• Nuotaika, ritmas, 
energija



KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“ • Tautinė muzika ir šokiai

• Didžiausias studentiškas 
meno kolektyvas 
Lietuvoje

• Kelionės į tolimiausias 
pasaulio šalis



• Išsirink, kurio 

kolektyvo/-ų veikla tau 

patinka

• Susisiek su mumis

inspired@ktu.lt

• Prisijungti labiausiai 

kviečiame rugsėjo ir 

vasario mėn. 

• Daugiau

studentams.ktu.edu ir 

Facebook.



– Visapusiškas Tobulėjimas



• Tarptautiniai mainai bei kelionės;

• Lietuvos pažinimas;

• Žvaigždžių stebėjimas nuo universiteto 
stogo;

• Marketinginiai ir finansiniai rinkų 
tyrimai;

• Socialinės akcijos;

• Renginių organizavimas;

• Viduramžių šokiai;

• Žurnalo redagavimas bei straipsnių 
rašymas;

• Filmo ar laidos kūrimas/ režisavimas;

• Įdomieji moksliniai eksperimentai;

• Konstravimas ir litavimas;

• Tapyba ant vandens, drobių ar rankų;

• Visapusiškas kitų studentų 
atstovavimas;

• Kalbėjimo prieš auditoriją baimės 
nugalėjimas.



United jungia 22
studentiškas organizacijas, 
kurias galima skirstyti į:

• Studentiškas MOKSLO 
organizacijas

bei

• Studentiškas 
LAISVALAIKIO 
organizacijas





Viktorija Baltrūnaitė

Visuomeninės veiklos koordinatorė

Studentų gatvė 50-167, Kaunas
tel. +370 (612) 936 32
e. p. united@ktu.lt

www.ktu.edu studentams 

http://www.ktu.edu/


KTU Startup Space

• puikiai išplėtota ir 
pritaikyta verslo plėtros 
veiklai erdvė, skirta 
kūrybiškam ir laisvam 
žmogui;

• kiekvienas studentas, 
turintis gerų idėjų, čia 
gaus savą erdvę biurui 
ir visa, ko tik reikia 
pradedant kurti naują 
verslą (inkubavimas).



FINANSAI / STIPENDIJOS

Universiteto talento stipendijos

• Universiteto talento stipendijos skiriamos aktyviausiems studentams, 
pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno rezultatų, 
užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, 
visuomeninės veiklos srityse, garsinančiose Universiteto vardą.

• Konkurse gali dalyvauti visi pirmos, antros pakopos, vientisųjų ir 
laipsnio nesuteikiančių studijų studentai, išskyrus pirmos pakopos 
pirmo kurso studentus pirmą semestrą.

• Universiteto talento stipendijos dydis – 250 eurų per mėnesį. Iš viso 
per semestrą skiriamas paramos dydis – 1000 eurų.



FINANSAI / STIPENDIJOS

Mecenatų stipendijos

• Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei aktyviems Universiteto 
studentams teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių 
stipendijos.

• Studentai pateikia dokumentus Akademinėje informacinėje 
sistemoje.

• Konkursai vyksta rudens, bei pavasario semestro pabaigoje.



FINANSAI / STIPENDIJOS

Vienkartinės skatinamosios stipendijos

• Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią 
popaskaitinę veiklą – dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno, 
sporto kolektyvų veikloje, savanoriavimą, Universiteto gerovės 
puoselėjimą.

• Vienkartinės skatinamosios stipendijos dydis – iki 114 €.

• Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, 
Universiteto vardą garsinančią veiklą) – iki 304 €.



FINANSINĖ PARAMA

• Valstybės skiriama socialinė stipendija;

• Mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje pritaikymas;

• Bendrabučio vietos skyrimas prioritetine tvarka

• Vienkartinė socialinė stipendija;

• Parama tarptautinei veiklai;

• Parama specialiųjų poreikių turintiems studentams;



PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Universiteto studentams siūlomos nemokamos psichologo 
paslaugos.

• Individualios ir grupinės konsultacijos;

• Streso valdymo užsiėmimai;

• Relaksaciniai užsiėmimai.

Registracija į konsultacijas: psichologas@ktu.lt

mailto:psichologas@ktu.lt


TAVO PATOGUMUI / SPAUSDINIMAS

• Universitete veikia daugiafunkciniai savitarnos kopijavimo, 
spausdinimo ir skenavimo įrenginiai.

• Patogesnis atsiskaitymas: siųsk SMS trumpuoju numeriu 1669 su 
tekstu KTU2 (norėdamas gauti 2 eurų nominalo kuponą 
spausdinimo paslaugoms) arba KTU3 (norėdamas gauti 3 eurų 
nominalų kuponą) ir gauk į telefoną atgal SMS žinutę su kupono 
kodu. 



TAVO PATOGUMUI / 
POILSIAVIETĖS

Poilsiauk KTU poilsio 
namuose:

• „Politechnika“ Palangoje;

• „Šlavantėlis“ Lazdijų r.;

• „Preila“ Neringoje.

Studijuojant Universitete, labai svarbu ne tik studijų ir gyvenimo 
aplinka, bet ir galimybė ilsėtis!



TAVO PATOGUMUI / IT

Prisijunk prie:

• KTU (bendraisiais prisijungimo 
duomenimis);

• EDUROAM.

• Office 365 (atsisiųsk nemokamą 
Office 2016)

• https://live.ktu.lt/dreamspark

https://live.ktu.lt/dreamspark


TAVO PATOGUMUI / EL. PAŠTAS

• Prisijungimas (http://pastas.ktu.lt)
• El. parašas pašte:

Pagarbiai
Vardas Pavardė I Bakalauro studijų studentas / Magistro studijų 
studentas
Fakultetas I Akademinė grupė
Fakulteto pilnas adresas
+370 37 xxx xxx I +370 6xx xx xxx 
vardas.pavarde@ktu.edu
ktu.edu

Atsimink, kad tai – oficiali Universiteto bendravimo priemonė su 
Tavimi! Tik šiuo pašto adresu gausi visą aktualią informaciją ir 
dėstytojų laiškus.

http://pastas,ktu.lt/
mailto:vardas.pavarde@ktu.edu


• Facebook KTU studentams

• Facebook KTU pirmakursiai 2017-2018

• Instagram KTUstudentlife

B E N D R A U K I M E

https://www.facebook.com/ktustudentams/
https://www.facebook.com/groups/374978689566989/
https://www.instagram.com/ktustudentlife/


Biblioteka

300 000 el. knygų 23 000 mokslinių 

el. žurnalų

Tyrimų gidai

Duomenų bazės

Katalogai
24/7

Studijų modulių 

literatūra



Biblioteka

1 200 000 knygų

300 000 el. knygų 

Poilsio zonos

Grupių darbo kambariai

Individualios darbo vietos

Tyliosios erdvės

WiFi Kompiuterinės darbo vietos

Programos SPSS, AutoCad, 

SolidWorks



Biblioteka

Dalyko bibliotekininkų pagalba



Kur mus rasti?

Sekite bibliotekos naujienas:

• Facebook ktubiblioteka

• Twitter KTULibrary

• Youtube Kauno technologijos universiteto biblioteka
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MOKSLEIVIAI TAMPA STUDENTAIS

Universitete Tavęs laukia:

• Daugiau saviraiškos galimybių: atsiskleisk popaskaitinėje veikloje 
– prisijunk prie meno kolektyvų, sporto rinktinių ar studentų 
organizacijų.

• Karjeros galimybės: savanorystė, praktika, stažuotės, darbas.

• Daugiau atsakomybių: prioritetizuokis savo veiklas





KAIP MOKYTIS?

• Rask patogią vietą mokymuisi;

• Laikykis mokymosi plano;

• Pasidaryk tau suprantamą 
konspektą;

• Jei nesupranti – klausk 
dėstytojo, kolegos;

• Skirk pakankamai laiko 
miegui;

• Nepamiršk tinkamai maitintis.



Norint prisijungti prie šio ženkliuko skenuokite šį QR kodą arba 

veskite šį kodą b5nbc5

Šio ženkliuko užduoties slaptažodis: 

UNIVERSITETAS

Ženkliukas „Įvadinė paskaita“



„VIP Check-in“ Įvadinė savaitė 
2017

Paslaugos


