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Mielas studente,

asmeniškai Tau dėkoju, kad pasirinkai studijas KTU. Vertinu tai kaip 
pasitikėjimą Mūsų Universitetu ir jo suteikiamu išsilavinimu.

Turbūt ne kartą girdėjai, kad studijos Universitete – tai žinios. 
Skatinu Tave semtis jų ir iki galo išnaudoti kiekvieną teikiamą galimybę. 
Aktyviai mokykis realiose ir nuotolinėse paskaitose, ieškok informacijos 
moderniose mokslo duomenų bazėse, įgusk dirbti laboratorijose, 
išvyk dalinėms studijoms pagal studentų mainų programas.

Dar girdėjai, kad Universitetas – tai kompetencijos. Neabejoju, 
kad studijuodamas čia išlavinsi gebėjimus, vertinamus Lietuvos 
ir užsienio profesionalų. Drąsiai dalyvauk studentams skirtose 
laisvalaikio ir karjeros programose – jose gausu įkvepiančių pavyzdžių.

Tačiau labiausiai noriu akcentuoti, kad Universitetas – tai žmonės. 
Esu tikras, kad čia sutiksi įdomių, protingų, kūrybiškų ir verslių 
asmenybių, kurias vienija pagrindinės savybės – išlavintas kritinis 
mąstymas bei noras kurti rytdienos sprendimus.

KTU siekis – suburti veiklius, intelektualius ir pozityvius žmones, 
kurie jaučia trauką technologijoms ir jų kuriamam progresui.  
Esu įsitikinęs, kad ir Tu turi šias savybes. 

Sveikas atvykęs į gausią KTU bendruomenę!

Turiningų būsimų studijų Tau linki
KTU rektorius

- Eugenijus Valatka

REKTORIAUS SVEIKINIMAS



4 5

Tik Tu gali rinktis, koks jis bus: ar vaizduos kelionę tobulėjimo link, 
kurioje įgyjamos įvairios žinios ir atrandamos naujos galimybės? 
Ar jis bus kupinas veiksmo ir iššūkių, suteiksiančių nepamirštamų 
potyrių? O gal Tavo scenarijuje bus visko?

Jei sieki tarptautinės patirties, tarpdisciplininių kompetencijų, 
įkvepiančio ir motyvuojančio bendradarbiavimo – pasirinkimas 
tik vienas: KTU suteiks visas galimybes, kad Tavo sukurtas scenarijus 
būtų vertas „Oskaro“ statulėlės, kuri sulauks ne tik gerbėjų palaikymo, 
bet kartu atvers visus kelius į perspektyvią ateitį.

Tavo KTU:

 · įkurtas 1922 m.
 · 9 filmavimo studijos – fakultetai
 · daugiau nei 9000 ha mokymosi ir kūrybos erdvių
 · The University pictures kompaniją sudaro 9500 režisierių 

(studentų) ir 2100 narių KTU Crew komanda

 „Star Wars Episode VII: The Force Awakens“, 2015

ŠIS SCENARIJUS – 
          VIEN TIK TAVO

„Chewie, we’re home.“ 
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2018-2019
MOKSLO METŲ STUDIJŲ

KALENDORIUS

iki 2018-12-15

iki 2018-12-22

2018-09-01

STUDIJOS

I
RUDENS 
            SEMESTRAS

PRADŽIA 

2018-09-01

2018-08-27

2018-08-27

2018-08-27

2018-08-27

2018-08-29

2018-09-03

2018-09-10

2018-09-17

2018-09-24

2018-10-15

2018-11-26

2018-12-10

2018-12-24

2019-01-02

2019-01-21

PROCESAS

RUDENS SEMESTRAS

Įvadinė studijų savaitė

Studijų pagrindų dalykų testavimas

Mokslo metų pradžios šventė

Individualių studijų planų sudarymas

„GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos konkursas

Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus 

Rudens semestro akademiniai užsiėmimai

„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas

Išlyginamieji studijų pagrindų dalykų kursai

„GUIDed“ tutorių konsultacijos 

Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos)

KTU „WANTed“ karjeros dienos 2018

Registracija į rudens semestro egzaminus ir jų perlaikymus

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 

Paraiškų teikimas BALTECH  /  NORDTEK stipendijoms

Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis 

Žiemos atostogos

Rudens semestro egzaminų sesija

„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių atrankos konkursas

PABAIGA

2019-01-31

2018-08-31

2018-08-31

2018-09-16

2018-09-04

2018-09-23

2018-12-22

2018-09-25

2018-12-21

2019-01-31

2018-10-27

2019-01-29

2019-02-10 

2019-01-01

2019-01-31

2019-02-04

2018-10-24

iki 2018-12-01



8 9

PAVASARIO 
            SEMESTRAS

MOKSLO METŲ STUDIJŲ
KALENDORIUS

iki 2019-03-15

PROCESAS

PAVASARIO SEMESTRAS

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ studijoms užsienyje 

Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus

Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas

Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai

Universiteto talento stipendijų konkursas 

Išlyginamieji studijų pagrindų dalykų kursai

„GUIDed“ tutorių konsultacijos

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

„Erasmus+“ paraiškų atrankos fakultetuose 

Paraiškų teikimas BALTECH  /  NORDTEK stipendijoms

Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos)

Registracija kitiems mokslo metams ir 2019–2020 m. m. individualių studijų 
planų sudarymas

Mecenatų stipendijų konkursas

Pavasario atostogos

Registracija į pavasario semestro egzaminus ir jų perlaikymus

„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas 

Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 

Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

Pavasario semestro egzaminų sesija

Paraiškų teikimas BALTECH / NORDTEK stipendijoms

Vasaros atostogos

PRADŽIA 

2019-02-01

2019-02-01

2019-01-28

2019-02-01

2019-02-04

2019-02-11

2019-02-11

2019-02-25

2019-03-04 

2019-03-18

2019-04-08

2019-04-12

2019-04-22

2019-04-29

2019-05-02

2019-05-22

2019-06-03

2019-07-01

PABAIGA

2019-08-31

2019-03-01

2019-02-24

2019-02-08

2019-05-31

2019-02-24

2019-05-31

2019-06-21

2019-03-08

2019-03-29

2019-04-21

2019-04-21

2019-04-28

2019-06-26

2019-05-31

2019-06-30

2019-06-28

2019-08-31

iki 2019-06-01

iki 2019-05-31

iki 2019-06-15

iki 2019-03-01
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„Interstellar“, 2014

„We’ve always defined ourselves   by  the ability to overcome the impossible.“



12 13

Gruodžio 24-sausio 1 d. – žiemos atostogos

SAVAITĖS
NR. 

SAVAITĖS
NR. 

Sausio 2-31 d. – rudens semestro egzaminų sesija

NELYGINĖ SAVAITĖ

Rugsėjo 3–9 d.

Rugsėjo 17–23 d.

Spalio 1–7 d.

Spalio 15–21 d.

Spalio 29–lapkričio 4 d.

Lapkričio 12–18 d.

Lapkričio 26 d.–gruodžio 2 d.

Gruodžio 10–16 d.

LYGINĖ SAVAITĖ

Rugsėjo 10–16 d.

Rugsėjo 24–30 d.

Spalio 8–14 d.

Spalio 22–28 d.

Lapkričio 5–11 d.

Lapkričio 19–25 d.

Gruodžio 3–9 d.

Gruodžio 17–23 d.

1
3
5
7
9

11
13
15

17-20

2
4
6
8

10
12
14
16

rudens / pavasario semestras

SAVAITĖS
NR. 

SAVAITĖS
NR. 

Balandžio 22-28 d. – pavasario atostogos

Birželio 3-28 d. – pavasario semestro egzaminų sesija

NELYGINĖ SAVAITĖ

Vasario 4–10 d.

Vasario 18–24 d.

Kovo 4–10 d.

Kovo 18–24 d.

Balandžio 1–7 d.

Balandžio 15–21 d.

Gegužės 6–12 d.

Gegužės 20–26 d.

LYGINĖ SAVAITĖ

Vasario 11–17 d.

Vasario 25–kovo 3 d.

Kovo 11–17 d.

Kovo 25–31 d.

Balandžio 8–14 d.

Balandžio 29–gegužės 5 d.

Gegužės 13–19 d.

Gegužės 27-31 d.

1
3
5
7
9

11
13
15

17-20

2
4
6
8

10
12
14
16

MOKSLO METŲ
 STUDIJŲ SAVAIČIŲ 

KALENDORIUS
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Tai bazinis studijų planavimo vienetas, kurį sudaro savarankiškas studijų 
objektas, dėstomas vieną semestrą. Studijų modulis įvairiais deriniais 
gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus, 
studento savarankišką, mokslinį tiriamąjį, projektavimo ir kitus darbus.
Studijų modulis gali būti privalomas, alternatyvus (pasirenkamas 
iš sąrašo), bendrasis universitetinis, laisvai pasirenkamas iš visų 
Universiteto modulių.
Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių 
vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu. 
Savo paskaitų tvarkaraštį, atsiskaitymų rezultatus ir kitą aktualią studijų 
informaciją rasi Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais, kurie apima studento 
darbo laiką. Vienerius nuolatinių studijų metus sudaro 60 kreditų – 
1600 valandų.

KTU taikomas kaupiamasis vertinimas, kai studijų rezultatai įvertinami 
tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis pažymys susumuoja tarpinių 
atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Neatsiskaičius už semestro 
savarankiško darbo užduotis, egzamino laikyti neleidžiama.
 

Studijų modulis

Studijų kreditas

Vertinimo sistema

   STUDIJŲ  
         ORGANIZAVIMO TVARKA

II

„The Adventures of Sherlock Holmes“, 1939

„Elementary, my dear Watson.“
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Tai studijų modulių, privalomų išklausyti ir atsiskaityti studijų metu, 
visuma. Bakalauro studijų programos apimtis gali būti 180, 210 arba 240 
studijų kreditų.
Studijos Universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro 
laipsnį suteikiančias studijų programas. Įvykdęs visus studijų programos 
reikalavimus, studentas gauna atitinkamo kvalifikacinio laipsnio diplomą.  

Pagrindinis jungtinės programos principas – kai bendradarbiaujančios 
aukštojo mokslo institucijos sujungia savo turimas stipriąsias 
kompetencijas ir sukuria bendrą produktą – tarpdisciplininę programą.

Kategorijos:

Klasikinė jungtinė programa. Apjungiamos skirtingų aukštųjų 
mokyklų turimos kompetencijos. Pvz., KTU studijų programa Sveikatos 
informatika, vykdoma kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu 
(LSMU). Studentas KTU studijuoja informatikos mokslų dalį, LSMU – 
sveikatos mokslų. Rengiamas vienas jungtinis darbas, gaunamas vienas 
jungtinis diplomas.

Dvigubas diplomas. Bendradarbiaujama tame pačiame 
lauke – identiškoje ar panašioje programoje, kai dalis programos yra 
įgyvendinama kitoje institucijoje (paprastai užsienyje). Dažniausiai reikia 
išklausyti tuos pačius dalykus, rengiamas baigiamasis darbas, kuris 
ginamas abejose aukštosiose mokyklose, ir gaunami du diplomai.

Studijų kokybė

Studijų programa

KTU siūlomos jungtinės 
studijų programos

Daugiašalė laipsnio studijų programa suteikia tris arba daugiau 
atitinkamos pakopos (angl. equivalent level) kvalifikacijas asmenims, 
įvykdžiusiems trijų arba daugiau bendradarbiaujančių institucijų 
nustatytus bendrosios studijų programos (angl. collaborative 
programme) reikalavimus.

Sudvejintos studijų programos (angl. twin / twinning study 
programmes). Dalis dalykų studijuojama savo šalyje, o likusi programa 
baigiama užsienio šalyje, kuri pripažįsta savoje šalyje surinktus kreditus 
bei išklausytus studijų dalykus ir už tai suteikia pažymėjimą. 

KTU bakalauro studijų programa Komunikacija ir informacijos valdymo 
technologijos – 3 m. trukmės bakalauro studijų programa, vykdoma 
kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Studentams yra sudaroma 
galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti studijas 
paliudijantį sertifikatą.

Prisidėk prie studijų kokybės gerinimo:
· išsakyk savo nuomonę dėstytojams, grupės seniūnui (kontaktiniam
asmeniui) ar savo studijų programos vadovui;
· dalyvauk el. apklausose, kurios suteikia galimybę konfidencialiai
išsakyti savo nuomonę.

FACEBOOK PASKYROS „KTU STUDENTAMS“ RUBRIKOJE 
„YOU SAID IT WE DID IT“ – KTU POKYČIAI, PASIEKTI 
BENDRADARBIAUJANT SU STUDENTAIS. 



18 19

KTU studentų dalyvavimas modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose 
yra privalomas, o kituose užsiėmimuose (paskaitose, pratybose ir t. t.) 
privalomas pagal dėstytojo nustatytus reikalavimus. Modulio pirmojo 
užsiėmimo metu dėstytojas supažindina su privalomo dalyvavimo 
reikalavimais, kurie vėliau skelbiami modulio apraše AIS.

Konsultuokis su dėstytoju, jei reikia papildomos pagalbos, susijusios su 
dėstomu moduliu. Visi pirmakursiai turi galimybę eiti į išlyginamuosius 
bazinių dalykų (anglų k., matematikos, fizikos, chemijos, informatikos) 
mokymus.

Tavo Universiteto kultūros pagrindą sudaro akademinės vertybės ir etikos 
principai. Akademinis sąžiningumas – viena svarbiausių KTU vertybių. 
Atmink, kad bet koks mėginimas nesąžiningai atsiskaityti už semestro 
savarankiško darbo užduotis ar sukčiauti laikant egzaminą KTU yra 
netoleruojamas ir turi atitinkamas pasekmes – gali gauti akademinę 
nuobaudą, o ją gavęs, prarandi teisę perlaikyti atsiskaitymus. 
Du kartus pažeidęs Akademinės etikos kodeksą ir gavęs akademines 
nuobaudas, studentas šalinamas iš KTU.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studijos → Studijų organizavimas 

Lankomumas 

Dėstytojų konsultacijos

 

Akademinis sąžiningumas
KTU mokesčius už studijas moka studentai: 
 · studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose (VNF);
 · kartojantys atskirus studijų programos modulius;
 · pasirinkę papildomus, į bendrą studijų programos apimtį 

neįtrauktus modulius; 
 · antrą kartą perlaikantys modulio tarpinį atsiskaitymą ar modulio 

egzaminą; 
 · neišlaikę modulio galutinio atsiskaitymo ir kitą semestrą jį laikantys 

eksternu. 

Užsiėmimų laikas

Mokesčiai už studijas

 

9.00-10.30

11.00-12.30

13.30-15.00

15.30-17.00

17.30-19.00

19.15-20.45

I
II

III
IV
V

VI
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Tai populiariausia studentų mainų programa Europoje. 
Ji suteikia galimybę mokytis ir semtis praktinės patirties, kuria atvirumo 
ir tolerancijos erdvę, skatina kultūrų dialogą ir globalų mąstymą. 
„Erasmus+“ stipendijos – iki 700 Eur / mėn.!  

Kiekvienam bakalauro studijų studentui programa suteikia galimybę net 
iki 12 mėnesių studijuoti ir (ar) atlikti praktiką užsienyje. Išgyventi naujoje 
šalyje padės 320–700 Eur / mėn. stipendija. Ji priklauso nuo veiklos 
ir šalies, į kurią vyksi.

Dalyvauk atrankoje ir išvykti galėsi jau po antrojo semestro!

KTU turi beveik 400 partnerių, siūlančių kokybiškas programas ir naują 
tarptautinę patirtį. Studijų užsienyje metu gauti įvertinimai bus įskaityti, 
o jų rezultatai perkelti į Tavo diplomą. Atrankos skelbiamos rugsėjo 
ir kovo mėn.

„ERASMUS+“

Studijos

TAUTIŠKUMAS 

Vasaros studijų praktikos metu ir (ar) jau baigęs studijas, gali atlikti 
praktiką „Erasmus+“ programoje dalyvaujančių šalių įmonėse, mokslinių 
tyrimų centruose ar kitose organizacijose. Čia įgysi profesinių žinių, 
susipažinsi su darbo rinkos reikalavimais ir užmegsi naujas dalykines bei 
asmenines pažintis.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → Akademiniai mainai

Tu gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros / žiemos 
programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas 
dvišales bendradarbiavimo bei studentų mainų sutartis.
Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio, 
išskyrus, vasaros mokyklas. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų 
užsienyje metu teks apmokėti pačiam, tačiau turi galimybę laimėti KTU 
judumo stipendiją.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → Akademiniai mainai 
→ Dalinės studijos užsienyje

Praktika 

Už Europos ribų – 

dvišaliai mainai!
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KTU siūlo apgyvendinimą 12-oje skirtingų bendrabučių, kurie įsikūrę 
Studentų miestelyje ar šalia jo. Bendrabutyje tavęs laukia daugybė naujų 
pažinčių, unikali galimybė praplėsti akiratį, įgyti naujų įgūdžių, pažinti 
kitas kultūras bei susirasti draugų iš viso pasaulio!
Vietą bendrabutyje rezervuoti gali Bendrabučių rezervacijos sistemoje 
(bendrabuciai.ktu.edu – pasirink skiltį REZERVACIJA) arba prisijungęs 
prie KTU AIS. 

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → Apgyvendinimas ir 
poilsis

Tau gali būti sumažintas mokestis už apgyvendinimą bendrabutyje. 
Ši galimybė suteikiama studentams, kurių materialinė ar socialinė padėtis 
yra sunki.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → Finansai

Bibliotekoje rasi studijų literatūrą, e. informacijos šaltinius, individualias 
ir jaukias grupių mokymosi vietas, kuriose galėsi pailsėti, paskaityti 
knygą ar pabendrauti su studijų draugais. Reikiamą leidinį rasi ir užsakysi 
bibliotekos e. kataloge arba iš namų kompiuterio Tau patogiu laiku – 
tai padaryti gali 24 / 7! 

Taupyk savo laiką – bibliotekos organizuojamuose mokymuose gali 
išmokti greitai rasti ir efektyviai naudoti informacijos šaltinius. Jei kyla 
klausimų, individualią konsultaciją suteiks dalyko bibliotekininkė. 
Biblioteka gali naudotis turėdamas Lietuvos studento pažymėjimą (LSP), 
asmens tapatybės kortelę arba pasą. 

Daugiau informacijos: biblioteka.ktu.edu

BENDRABUČIAI 

Mokesčio už 
apgyvendinimą 

bendrabutyje 
sumažinimas

Biblioteka

PASLAUGOS

„The Jazz Singer“, 1927

„You ain’t heard nothin’ yet!“ 
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KTU leidyklos internetiniame knygyne paprastai ir greitai įsigysi Tau 
reikalingų vadovėlių ar mokomųjų knygų. Knygyne taip pat rasi įvairių 
užrašinių, sąsiuvinių ar kalendorių su universiteto atributika.
Tereikia prisijungti prie e-parduotuve.ktu.edu

Jei reikia spaudos ar leidybos paslaugų, susisiek: spaustuve@ktu.lt 
Daugiau informacijos rasi: leidykla.ktu.edu

Kiekvienam pirmojo kurso studentui sukuriama elektroninio pašto dėžutė, 
kurios adresas (@ktu.edu) bus nurodytas prisiregistravus.

Atsimink, kad tai – oficiali Universiteto bendravimo priemonė su Tavimi. 
Remdamiesi studijų sutartimi, studentai privalo reguliariai tikrinti 
ir naudotis Universiteto suteikta elektroninio pašto dėžute pagal KTU 
nustatytas taisykles. Tik šiuo pašto adresu gausi su studijomis susijusią 
svarbią informaciją ir dėstytojų laiškus. Todėl nepamiršk jo nuolat tikrinti.

Virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE dėstytojai teikia mokymosi 
medžiagą, užduotis, testus ir papildomą informaciją studentams. 
Prisijunk: moodle.ktu.edu 

„Office 365“ – tai informacijos talpinimo erdvė, kurioje galima rasti 
svarbiausius dokumentus, prašymų formas, atmintines, prezentacijų 
šablonus. Prisijunk: live.ktu.lt 

KTU „DreamSpark“ – tai internetinė erdvė, iš kurios KTU studentai gali 
parsisiųsti nemokamą programinę įrangą. 
Prisijunk adresu: live.ktu.lt/dreamspark 

KTU internetinis knygynas

Elektroninis paštas 

Elektroniniai ištekliai

Tai skaitmeninis sertifikatas, naujas skaitmeninis standartas neformalaus 
mokymosi ir ugdymo pasiekimų pripažinimui.
Atsisiųsk „Badge wallet“ programėlę ir pradėk rinkti ženkliukus!
Skaitmeniniai ženkliukai skiriami už:
 · savanorystę;
 · papildomą, savanorišką praktiką;
 · narystę KTU organizacijose;
 · papildomą ugdymą (-si) KTU;
 · mokslinę veiklą;
 · žinių ir patirties sklaidą;
 · pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.

Atvira Kauno startuolių bendruomenė, vienijanti kuriančias komandas 
nuo pačios ankstyviausios stadijos – idėjos.

 · Komandos koordinavimą, konsultavimą, mentorystę;
 · ekspertinę paramą;
 · mokymus, renginius;
 · pagalbą ieškant partnerių;
 · bendruomenę.

Plėtok savo verslo idėją jau nuo pirmojo kurso!

Daugiau informacijos:
ktu.edu → Studentams → Emocinė ir fizinė sveikata

Skaitmeniniai ženkliukai 

Kas yra „Startup Space“?

Ką „Startup Space“ siūlo 
Tau?
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KTU studentams siūlomos nemokamos psichologo paslaugos. 
Individualios ir grupinės konsultacijos, streso valdymo ir atsipalaidavimo 
užsiėmimai padės Tau nugalėti visus sunkumus!
Norėdamas užsiregistruoti į konsultacijas ar kitus užsiėmimus, susisiek 
su KTU psichologe e. paštu psichologas@ktu.lt

Daugiau informacijos: ktu.edu  → Studentams → Emocinė ir fizinė 
sveikata

Atsikratyti atsiskaitymų baimės Tau padės „Box Breathing“ pratimas, 
kurį rekomenduoja KTU psichologė.

„Box Breathing“ 
kvėpavimo pratimas

PSICHO-
        LOGINĖ PAGALBA

„Gone With the Wind“, 1939

„After all, tomorrow is another day!“

1
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Iškvėpimas
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2

3

Lėtai ir giliai įkvėpk pro nosį 
skaičiuojant iki 4. Pajusk, 
kaip oras po truputį užpildo 
Tavo plaučius, kol jie visiškai 
prisipildo ir oras pereina 
į Tavo pilvą. Įsivaizduok, 
kad brėži liniją į dešinę, 
pradėdamas piešti kvadratą.

Sulaikyk kvėpavimą keturias 
sekundes ir įsivaizduok, kad 

brėži liniją žemyn.

Taip pat lėtai iškvėpk pro burną 
skaičiuodamas iki keturių, 
brėžk savo kvadrato liniją į 
kairę, pašalindamas orą iš 

plaučių ir pilvo. Pajusk, 
kaip oras išeina iš Tavo plaučių.

Sulaikyk kvėpavimą lėtai 
skaičiuodamas iki keturių, 
baik piešti kvadratą vertikaliu 
brūkšniu į viršų ir vėl pradėk 
„Box breathing“ pratimą nuo 
pirmo žingsnio.
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Tapimas studentu – svarbus etapas Tavo gyvenime, susijęs su naujomis 
galimybėmis, atradimais, pokyčiais bei iššūkiais. Tuo pačiu metu jauti 
entuziazmą, džiaugsmą, jaudulį ir galbūt nerimą. 

Kiekvienas žmogus yra unikalus, skirtingai reaguoja į pokyčius, tad kartais 
prireikia daugiau laiko ir pastangų, norint sėkmingai įsilieti į Universiteto 
gyvenimą.

Natūralu, kad daugelis dalykų atrodo neaiškūs, kyla klausimų ar abejonių. 
Dėstytojai, administracijos darbuotojai bei vyresni kolegos studentai 
yra pasiruošę Tau padėti rasti atsakymus į kylančius klausimus, taip pat 
visuomet gali kreiptis į savo pradžios mentorių ar KTU psichologą.

Daugelis studentų susiduria su vienokiais ar kitokiais sunkumais. 
Nuoširdus pokalbis apie tai, kaip jautiesi, su kokiais sunkumais susiduri, 
padeda pasijusti geriau, pažvelgti į situaciją kitaip, atrasti naujus 
sprendimo būdus bei sulaukti palaikymo.

Gali jausti namų, tėvų ir draugų ilgesį, o nauja rutina gali kelti nemažai 
streso. Tapimas studentu yra pokytis, kurio metu prarandame tai, kas 
buvo įprasta, ir tuo pat metu atrandame naujus dalykus. Skirk laiko 
grįžimui namo, susitikimams su draugais. Svarbu atrasti balansą tarp 
ryšių palaikymo su artimaisiais bei draugais ir laiko, skiriamo adaptacijai ir 
įsiliejimui į gyvenimą Universitete.

1. Klausk

2. Pasidalink savo 
patirtimi

3. Bendrauk su šeima, 
artimaisiais ir draugais

ADAPTACIJOS 
          UNIVERSITETE 

4. Ženk iš komforto zonos

5. Planuok laiką

6. Būk aktyvus

7. Pasiruošk iššūkiams

8. Sveikai gyvenk

Natūralu, kad tai, kas nauja ir nepatirta, kelia ne tik smalsumą, tačiau 
kartu ir baimę, nerimą. Atrask pusiausvyrą tarp to, kas Tau įprasta, 
ir naujų, nepatogių veiklų. Žengimas iš komforto zonos yra puiki galimybė 
geriau suprasti save, sustiprinti pasitikėjimą savimi, atrasti naujų, 
įdomių veiklų bei savirealizacijos galimybių.

Tapus studentu atsiveria naujos galimybės, įgyjama daugiau laisvės, tačiau 
kartu ir atsakomybės. Svarbu išsigryninti prioritetus, sistemingai mokytis 
bei paskirstyti kitas veiklas viso semestro laikotarpiu išlaikant darbo ir 
poilsio balansą. Tai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų ir išvengti papildomo 
streso.

Studijų pradžia yra puiki galimybė įsilieti į įvairių KTU organizacijų, meno 
kolektyvų ar sporto užsiėmimų veiklas, užmegzti naujas pažintis, įgyti 
naujos patirties, realizuoti save.

Nesėkmės bei nusivylimai yra natūrali proceso dalis. 
„Aš niekada nepralaimiu: aš arba laimiu, arba pasimokau“, - sakė 
Nelsonas Mandela.

Pakankamai miegok, sveikai maitinkis ir būk fiziškai aktyvus - šie aspektai 
yra svarbūs ne tik fizinei, bet ir emocinei savijautai.
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Didžiausios Lietuvoje Universiteto talento stipendijos skiriamos 
aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių studijų, mokslo, meno 
rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, inovacijų, 
visuomeninės veiklos srityse, garsinančiose KTU vardą. 

Talento stipendijų konkurse gali dalyvauti visi pirmosios, antrosios 
pakopos, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai, išskyrus, 
pirmosios pakopos pirmojo kurso studentus pirmąjį semestrą.
KTU talento stipendijos dydis – 250 Eur / mėn. Iš viso per semestrą 
skiriamas paramos dydis – 1000 Eur.

Daugiau informacijos apie stipendijas ir jų skyrimo tvarką rasi adresu 
studentams.ktu.edu/finansai

Universiteto talento stipendija – 250 Eur / mėn., skiriama už išskirtinius 
studijų, mokslo, meno rezultatus, aktyvią popaskaitinę veiklą verslo, 
inovacijų, visuomeninės veiklos srityse.
Pirmakursio talento stipendija – 150 Eur / mėn., skiriama pirmosios 
studijų pakopos pirmojo kurso studentams, įstojusiems į „GIFTed“ Talentų 
akademiją.
„GIFTed“ stipendija – 300 Eur / mėn., skiriama Talentų akademijos 
„GIFTed“ nariams, išskyrus, pirmojo kurso studentus pirmąjį semestrą.

Gerų akademinių rezultatų pasiekusiems ir aktyviems KTU studentams 
teikiamos vardinės mecenatų (rėmėjų) ir įmonių stipendijos. Mecenatų 
stipendijų konkursas skelbiamas pavasarį ir rudenį.

Skatinamųjų stipendijų 
rūšys:

Mecenatų ir rėmėjų 
stipendijos

 
    FINANSAI

Valstybės skiriama 
socialinė stipendija

Vienkartinė socialinė 
stipendija

Vienkartinė skatinamoji 
stipendija

Į socialinę stipendiją gali pretenduoti, jeigu atitinki vieną iš šių kriterijų:
 · esi iš nepasiturinčios šeimos ar gyveni vienas ir turi teisę gauti 

arba jau gauni socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos 
piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 
gyvenantiems asmenims įstatymą;

 · turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį 
darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

 · esi ne vyresnis kaip 25 metų ir iki pilnametystės įstatymų nustatyta 
tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš 
tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos rasi:  www.vsf.lt

Jei studijų metu Tu ar Tavo šeimos nariai patirs finansinių, sveikatos ar 
kitokių sunkumų, gali pretenduoti į vienkartinę socialinę stipendiją. 
Stipendijos dydis – iki 456 Eur.

Stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą: dalyvavimą 
studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, 
savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan.

Svarbu! Kad gautum Tau skirtas stipendijas ir paramą, į AIS turi įvesti 
savo asmeninės banko sąskaitos numerį. Tai padaryti gali skiltyje Mano 
duomenys / Studento adresas.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → Finansai
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„If you live an ordinary life, all you’ll have are ordinary stories. You have to live a life of adventure.“

Tai vienintelė talentų ugdymo platforma, suteikianti visas galimybes 
talentingiems studentams tobulėti ir realizuoti savo gebėjimus mokslo 
bei verslo srityse. 
Talentų akademijos dalyviams studijos vyks pagal sudarytą verslo ar 
mokslo krypties planą, kuriame studentai turės galimybę pasirinkti 
„Iššūkio“ (angl. challenge) paketo veiklas. 
Jei Tau nesvetima teorinė ir praktinė pasaulio pusės, moksliniai tyrimai, 
antreprenerystės projektai, diskusijos, naujos idėjos, kūrybiškumas ir turi 
jėgų bei entuziazmo joms realizuoti – ši programa skirta Tau.

 · Įstoti į KTU ne mažesniu negu 7,5 konkursiniu balu;
 · pateikti prašymą savo AIS (nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 4 d.);
 · įrodyti papildomas kompetencijas;
 · būti motyvuotas ir įtikinti tuo atrankos komisiją motyvacinio pokalbio 

metu.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams →  GIFTed

„GIFTed“ – dėmesys 
talentų ugdymui

Ką turi padaryti?

„GIFTed“ – dėmesys talentų ugdymui

III

 EFEKTAI 
      STUDIJŲ PROCESE:

 „Passengers“, 2016
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Kiekvienas studentas gali turėti mentorių arba pats būti mentoriumi – 
nepraleisk šios progos!

Mentorystės programa, kuri suteikia Tau galimybę turėti savo asmeninį 
mokytoją, autoritetą. Tai – lyderystės programa, skatinanti studentus 
tobulėti, realizuoti save, siekti užsibrėžtų tikslų. 
Dalyvaudamas šioje programoje, Tu turi galimybę susipažinti su verslo 
ir akademinės bendruomenės atstovais, bendrauti su jais Tau rūpimais 
klausimais. 

Patirtis rodo, kad žmogus, turėjęs savo gyvenime mentorių, daug greičiau 
ir sėkmingiau adaptuojasi darbo rinkoje, jo pasiekimai geresni, 
jis nekartoja kitų padarytų klaidų.

Teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose 
grupėse. Konsultacijų tvarkaraštis einamajam semestrui sudaromas 
rugsėjo ir vasario pabaigoje bei yra skelbiamas AIS Mentorystės 
programos skiltyje. 

Vyresniųjų kursų studentas, kuris pirmakursiams:
 · padeda įsilieti į KTU gyvenimą;
 · užtikrina sėkmingą studijų pradžią;
 · stengiasi, kad pirmakursių pirmieji žingsniai KTU būtų drąsūs ir tvirti.

„GUIDed“

Tutorius

Pradžios mentorius 

„GUIDed“ – ugdanti partnerystė

 · padės išnaudoti Tavo studijų potencialą;
 · padės pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualųjį studijų 

planą;
 · įvertins dalykinės pagalbos poreikį;
 · atvers platesnes galimybes Universitete ir už jo ribų;
 · rekomenduos efektyvius problemų sprendimo būdus;
 · padės rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

 · padės atkreipti dėmesį į dalykus, kurie svarbūs karjerai ir studijoms;
 · skatins asmeninių karjeros tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą;
 · mokys ir patars bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžių 

klausimais;
 · patars, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis;
 · skatins siekti gerų rezultatų;
 · padės susidaryti asmeninio tobulėjimo planą bei patars, kaip jį 

įgyvendinti;
 · padės ugdyti lyderystės kompetencijas;
 · supažindins su Tavo specialybe.

 · pradėti mokslinę tiriamąją veiklą;
 · dalyvauti konferencijose;
 · rašyti mokslines publikacijas;
 · susipažinti su Universiteto laboratorijomis, mokslininko karjeros 

galimybėmis ir perspektyvomis.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → GUIDed

Akademinis mentorius:

Karjeros mentorius (savo 
srities specialistas, 

įmonės atstovas):

Tyrimų mentorius Tau 
padės:
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„WANTed“ – karjeros link

Karjeros kompetencijų ugdymo platforma, padėsianti Tau tapti 
paklausiu specialistu darbo rinkoje. Čia kuriamos galimybės ne tik Tavo 
ekspertiniam, bet ir asmenybės tobulėjimui. 
Nori greitai įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais? Renginiai ir seminarai 
padės Tau geriau suvokti naujausias darbo rinkos tendencijas, formuoti 
įvairiapusiškesnį savo karjeros matymą, efektyviau planuoti studijas, 
lavinti asmenines kompetencijas, padėsiančias pasiekti karjeros tikslų 
ir tapti paklausiu specialistu ar konkurencingu verslininku.

atviri renginiai, renginių ir seminarų ciklai, grupinės ir individualios 
konsultacijos, gerosios patirties sklaida.

Daugiau informacijos: ktu.edu  → Studentams → WANTed

„WANTed“

„WANTed“ sudaro:

„Wanted meets wanted“ - KTU „WANTed“ karjeros dienos 2018

Kauno „Žalgirio“ arena, spalio 24 d.
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Visus, linkusius į kūrybą, šokį, dainavimą ar grojimą, kviečiame prisijungti 
prie vieno ar kelių KTU veikiančių meno kolektyvų. 

Meno kolektyvai puoselėja KTU kultūros tradicijas, aktyviai dalyvauja 
miesto ir šalies renginiuose, garsina Universiteto vardą užsienyje, 
o jiems vadovauja patyrę profesionalai bei savo srities entuziastai. 

Dainuok  chore!
KTU akademinis choras „Jaunystė“
Choro vadovė ir dirigentė – Danguolė Beinarytė
Laisvės al. 13-503
Facebook: KTU akademinis choras „Jaunystė“

Puoselėk  tautinį  meną!
KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“
Meno vadovė – Margarita Tomkevičiūtė
Laisvės al. 13-101
Facebook: KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“

Šok šokių studijoje!
KTU šokių grupė „MoDance“
Meno vadovė – Rūta Sudakovienė
Laisvės al. 13-601
Facebook: KTU šokių grupė „MoDance“

Fotografuok!
KTU – FOTO studija
Studijos vadovas – Donatas Stankevičius
Laisvės al. 13-403
Facebook: KTU – FOTO studija

Tapk aktoriumi!
KTU teatras-studija „44“
Meno vadovas – Aleksandr Špilevoj
Laisvės al. 13-011
Facebook: KTU teatras-studija „44“

Grok pučiamuoju instrumentu!
KTU pučiamųjų grupė „The BrassBees“
Meno vadovas – Raimundas Arnašius
Laisvės al. 13-507
Facebook: KTU pučiamųjų grupė „The BrassBees“

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → INSPIRed

„INSPIRed“ – išlaisvink kūrybiškumą 

KTU akademinis choras 
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„ACTIVATed“ – būk fiziškai aktyvus

Rinktines sudaro kiekvienos sporto šakos geriausi Universiteto 
sportininkai, norintys pratęsti savo karjerą ir siekti pergalių.
Trenerių profesinės žinios padeda sportininkams atskleisti talentus, 
nuolat treniruojantis ir tobulėjant siekti aukštų rezultatų varžybose.
Sporto rinktinės dalyvauja Lietuvos studentų sporto asociacijos 
rengiamose varžybose, aukščiausio lygio čempionatuose, lygose 
ir turnyruose.
Geriausi rinktinių nariai yra skatinami už pasiektus rezultatus 
ir KTU vardo garsinimą.

 · Krepšinis (vaikinai);
 · Futbolas;
 · Tinklinis (merginos);
 · Lengvoji atletika;
 · Badmintonas;
 · Jėgos sporto šakos;
 · Dziudo ir sambo;
 · Aerobinė gimnastika.

Sportuodamas pas mus atrasi bendraminčių, susirasi naujų pomėgių, 
tobulėsi!

 · Lengvosios atletikos treniruotės;
 · Futbolas;
 · Badmintonas;
 · Krepšinis;
 · Tinklinis;
 · Kriketas;
 · Partnerių siūlomos veiklos.

Laisvalaikio sporto užsiėmimai vyksta Tau patogiose vietose (Studentų 
miestelyje), todėl sportuoti gali atradęs laisvo laiko tarp paskaitų ar darbų.
Junkis prie mūsų!

Naujame ir moderniame sporto klube „ACTIVATed“ įrengta laisvų 
svorių zona, bokso ir TRX diržų salės, jėgos bei kardio treniruokliai. 

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → ACTIVATed

KTU sporto rinktinės:

Laisvalaikio užsiėmimai:

KTU sporto klubas 
„ACTIVATed“

„Braveheart“, 1995

„They may take our lives, but they’ll never take our freedom!“
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„UNITed“ – visapusiškai tobulėk

Tai  kryptis, kur studentas gali atrasti save. Čia visiems atsiveria itin 
platus galimybių spektras: išvykos, kelionės, stažuotės, renginiai 
ir jų organizavimas.

Daugiau informacijos: ktu.edu →  Studentams → UNITed

KTU Studentų atstovybė (KTU SA) rūpinasi studentų socialine gerove, 
inicijuoja studijų proceso pokyčius, prisideda prie kultūrinių ir komercinių 
studentiškų renginių organizavimo, bendradarbiauja su verslo sektoriumi 
ir dar daugiau.

Studentų laisvalaikio centras (SLC) – studentų iniciatyva sukurtas 
laisvalaikio centras, kuriame gali prasmingai praleisti laisvalaikį. 
Čia rasi galybę laisvalaikio praleidimo formų: „Xbox-kinect“ žaidimų pultą, 
biliardą, stalo tenisą, futbolą, smiginį ar oro ritulį. SLC  gali 
mokytis specialiose mokymosi erdvėse ar pabendrauti su bendrakursiais. 

„AUROCHS“ organizacijos tikslas – kiekvienais metais dalyvauti 
tarptautinėse plieninių tiltų varžybose „BRICO“. Būtent dėl to šios 
organizacijos veiklos, koncentruotos į tilto projektavimą, modeliavimą, 
optimizavimą, patvarumo skaičiavimus bei statybą.

Debatų klubas rengia reguliarias diskusijas, debatus įvairiomis temomis, 
dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose debatų turnyruose.

Studentų korporacija „TauTiTo“ puoselėja lietuvybę ir skatina piliečių 
tautiškumą, organizuoja kasmetinį žygį „Išmok ginti Tėvynę“, dalyvauja 
mokslo festivaliuose, rengia mokslo populiarinimo veiklas ir vykdo 
susitikimus su įdomiais žmonėmis.

Investuotojų klubas „Invensa“ padeda jaunoms asmenybėms ugdyti 
investavimo, finansinio raštingumo kompetencijas, teikia mokymus, 
konsultacijas ir įtraukia į praktinę veiklą.

Folkloro ansamblis „Goštauta“ – bendraminčiai, paskyrę savo dvasios 
kertelę liaudies muzikai ir tautiniams šokiams.

Viduramžių šokių klubas „Saltus Gladii“ organizuoja ne tik šokius, 
bet ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose, išvykose.

Žygeivių klubas „Ąžuolas“ organizuoja įvairių kategorijų ir sudėtingumo 
žygius visus metus, prisideda prie renginių, varžybų bei stovyklų 
organizavimo, švenčia tradicines šventes, dainuoja, šoka ir groja.

Organizacija „Baltai Juoda“ vykdo socialines akcijas, pilietiškumą 
skatinančius renginius, šventes, istorinius žygius.

KTU bendrabučių taryba kuria patogią ir kokybišką KTU bendrabučių 
gyventojų aplinką.
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Studija „Video Shot“ kviečia filmuoti, montuoti, kurti vaizdo efektus 
ir dalyvauti įvairiuose projektuose.

Kompiuterinės grafikos studijoje „Pixel“ piešiama „Photoshop“, 
lipdoma „Zbrush“, dirbama programa „Maya“ ir kuriami žaidimai „UNITY“, 
naudojant „Unity“ ir  „Unreal“.

Dailės studija „Menų kambarys“ laukia piešiančių, tapančių, lipdančių 
ir kviečia dalyvauti meno renginiuose, parodose bei konkursuose.

Studentų leidinio „Njuspeipis“ komanda rašo straipsnius įvairiomis 
temomis, fotografuoja, maketuoja, bendradarbiauja su verslo sektoriumi.

„Women Leadership Network“ skatina moteris tobulėti, ugdyti moterų 
lyderystę, vertingus įgūdžius ir kompetencijas, reikalingus moterų 
akademinei ir neakademinei karjerai siekti.

KTU „Marketing Lab“ komanda sprendžia realias rinkodaros užduotis 
komandose, dalyvauja rinkodaros mokymuose, konkursuose 
ir diskusijose.

Studentų mokslinė draugija vienija gabiausius ir aktyviausius KTU 
studentus, kuriems mokslas neapsiriboja spoksojimu į skaidres 
paskaitų metu, o yra gyvenimo būdas.

„WE GO KTU“ organizuoja tarptautinius jaunimo mainus ir padeda 
išvykti į kitas šalis, kuriose jaunuoliai tobulėja ir plečia akiratį, 
skatina aktyvų laisvalaikio užimtumą, organizuoja įvairias žygiavimo, 
plaukimo baidarėmis, dažasvydžio, orientacines varžybas.

„BEST Kaunas“ laukia studentų, mėgstančių keliauti po Europą, 
siekiančių plėsti savo teorines ir praktines žinias, tobulinti anglų kalbos, 
organizacinius ir vadybos įgūdžius, turiningai ir linksmai praleisti 
laisvalaikį.

„AIESEC in KTU“ siekia ugdyti jaunus lyderius, padėti jauniems žmonėms 
realizuoti savo potencialą, o vykdomų savanoriškų ir profesionalių 
stažuočių pagrindu keisti nusistovėjusius stereotipus.

ESN KTU rūpinasi „Erasmus+“ studentų integracija Lietuvoje ir skatina 
studentus išvykti pagal „Erasmus+“ mainų programą.

Daugiau informacijos: ktu.edu  →  Studentams  →  UNITed 

 

KAUNAS
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„Vanilla Sky“, 2001 

„Every passing minute is another chance to turn it all around.“

Centrinė biblioteka
Gedimino g. 50
E. p. biblioteka@ktu.lt, tel. (8 37) 30 06 55
 
Cheminės technologijos fakulteto biblioteka
Radvilėnų pl. 19
E. p. biblioteka.ctf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 01 99

Informatikos fakulteto biblioteka
Studentų g. 50
E. p. biblioteka.if@ktu.lt, tel. (8 37) 30 06 69
 
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka
Studentų g. 56
E. p. biblioteka.midf@ktu.lt, tel. (8 37) 35 38 17
 
Statybos ir architektūros fakulteto biblioteka
Studentų g. 48
E. p. biblioteka.saf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 06 66
 
Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto biblioteka
Nemuno g. 33, Panevėžys
E. p. ilona.gasiuniene@ktu.lt, tel. (8 45) 46 77 31

BIBLIOTEKOS
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Fakultetų studijų centrai
Cheminės technologijos fakultetas
Radvilėnų pl. 19-237 kab.
E. p. ctf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 01 56

Ekonomikos ir verslo fakultetas
Gedimino g. 50-324, 334 kab.
E. p. evf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 05 72

Elektros ir elektronikos fakultetas
Studentų g. 48-215 kab.
E. p. eef@ktu.lt, tel. (8 37) 30 02 50

Informatikos fakultetas
Studentų g. 50-411 kab.
E. p. if@ktu.lt, tel. (8 37) 30 03 50

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Studentų g. 50-221 kab.
E. p. mgmf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 03 00

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Studentų g. 56-144 kab.
E. p. midf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 04 00

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus g. 37-102 kab.
E. p. shmmf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 01 24

Statybos ir architektūros fakultetas
Studentų g. 48-409 kab.
E. p. saf@ktu.lt, tel. (8 37) 30 04 50

KONTAKTAI 
Studentų informacijos centras
Studentų g. 50-168 kab.
Tel. (8 37) 30 03 27
Mob. tel. 8 614 20 055
E. p. klausk@ktu.lt

Bendradarbiavimo vystymo ir karjeros centras
Studentų g. 67-205 kab.
Tel. (8 37) 32 13 30
E. p. karjera@ktu.lt

Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius 
K. Donelaičio g. 73-105 kab.
Tel. (8 37) 30 00 35
E. p. erasmus@ktu.lt

Studentų socialinės ir emocinės gerovės grupė

Socialinės gerovės koordinatorė Agnė Atkočiūnaitė 
E. p. agne.atkociunaite@ktu.lt

Psichologė Rūta Kavaliauskaitė
E. p. psichologas@ktu.lt

Kapelionas kun. Petras Pich
E. p. kapelionas@ktu.lt

Sielovados administratorė Simona Aleksynaitė
E. p. simona.aleksynaite@ktu.lt

KTU sporto centras „ACTIVATed“
Studentų g. 48-157 kab., LT- 51367 Kaunas
tel. +370 662 46 637
El. p. sporto.centras@ktu.lt
https://sportas.ktu.edu/
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„Forrest Gump“, 1994

„Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.“

BAKALAURO studijų gidas
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ktu.edu


