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Naudingi kontaktai

Daugiau kontaktų rasi užrašinės gale

Studentų informacijos ir 
paslaugų centras
Konsultavimas akademiniais, 
finansiniais ir kitais su studijų 
procesu susijusiais klausimais

Studentų g. 50-168
LT- 51368 Kaunas
+370 (37) 300 327
+370 (614) 20 055
klausk@ktu.lt
studentams.ktu.edu

Akademinio mobilumo skyrius
„Erasmus+“ programa 
studijoms bei praktikai, 
studentų mainai studijoms
K. Donelaičio g. 73-105
LT- 44249 Kaunas
+370 (37) 300 035
erasmus@ktu.lt
ktu.edu/erasmus

Karjeros ir ugdymo centras
Konsultavimas GIFTed, 
GUIDed, WANTed programų 
klausimais
Studentų g. 67-205
LT- 51392 Kaunas
+370 (686) 19 341
kuc@ktu.lt
studentams.ktu.edu

Bendrabučių grupė
Konsultavimas mokesčių, 
apgyvendinimo bendrabutyje 
ir kitais su bendrabučiais 
susijusiais klausimais
Gričiupio g. 13
LT- 51377 Kaunas
+370 (696) 73277
+370 (696) 52253
bendrabuciai@ktu.lt
bendrabuciai.ktu.edu

KTU Studentų atstovybė
Studentų akademinių 
ir socialinių poreikių 
atstovavimas universiteto 
lygmeniu bei konsultavimas 
LSP klausimais
K. Donelaičio g. 73
LT- 44249 Kaunas
+370 (37) 300 857
info@ktusa.lt
sa.ktu.edu

Studentų aktyvumo centras
Konsultavimas UNITed ir 
INSPIRed programų klausimais
Studentų g. 50-122
LT- 51368 Kaunas
+370 (612) 93 632
united@ktu.lt
+370 (671) 24 328
inspired@ktu.lt

studentams.ktu.edu/paslaugos

Mielas studente,

Turiningų būsimų studijų Tau linki

KTU rektorius
Eugenijus Valatka

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!

https://ktu.edu/erasmus
https://studentams.ktu.edu
https://bendrabuciai.ktu.edu
https://sa.ktu.edu
https://studentams.ktu.edu/paslaugos
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Tu esi ateities kūrėjas

Šiandien sunku abejoti milžiniškomis 
dirbtinio intelekto (DI) galimybėmis 
įvairiose srityse. 
Jis padeda žmonijai sužinoti 
daugiau, mokytis efektyviau, gyventi 
patogiau, o dirbti sparčiau – DI jau 
dabar keičia mūsų kasdienybę. 
Ar nori būti šių pokyčių dalimi? 
Iniciatoriumi?

Jei sieki įgyti rytdienos rinkai reikalingų 
kompetencijų bei tarptautinės 
patirties, trokšti iš arti pamatyti, kaip 
vystomos naujausios technologijos, ir 
prisidėti prie visuomenės gyvenimo 
pokyčių – pasirinkimas aiškus: KTU 
suteiks visas galimybes ne tik Tavo 
fantastiškiausioms idėjoms virsti 
realybe ir sulaukti pripažinimo, bet ir 
leis žengti koja kojon su naujovėmis. 

Tavęs laukia kelias į perspektyvią ateitį.  Ar Tu pasiruošęs?  Kuo nustebinsi pasaulį?
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Karaliaus Mindaugo Pr.

Kaunas
Centras

Ekonomikos ir verslo fakultetas
K. Donelaičio g. 203

KTU Studentų atstovybė
K. Donelaičio g. 73

4

KTU III-ieji rūmai
Laisvės al. 135

Universiteto pastatai

KTU Centriniai rūmai  |  K. Donelaičio g. 731

Socialinių, humanitarinių mokslų ir 
menų fakultetas  |  A. Mickevičiaus g. 372

Bendrabučiai

Vydūno al. 25B13

Vydūno al. 2514

Vydūno al. 25A15
Pastatas pritaikytas 
žmonėms su negalia

Viešojo transporto 
stotelė

Stovėjimo aikštelė

Biblioteka

Valgykla

Fakulteto 
studijų centras
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B. Sruogos g.

Kaunas
KTU 
Studentų
miestelis

Bendrabučiai

Gričiupio g. 9

Studentų g. 672

5

Studentų g. 693

Studentų g. 714

Pašilės g. 39

A. Purėno g. 208

A. Purėno g. 187

16

Gričiupio g. 1310

Pašilės g. 3711

Fakulteto 
studijų centras
Studentų informacijos 
ir paslaugų centras

Spausdinimo paslaugos

Biblioteka

Valgykla

Sporto užsiėmimai

Prekybos centras

Pastatas pritaikytas 
žmonėms su negalia

Viešojo transporto stotelė

Stovėjimo aikštelė

Universiteto pastatai

Karjeros ir ugdymo centras
Studentų g. 67

KTU „Santakos“ slėnis
K. Baršausko g. 59

Cheminės technologijos fakultetas
Radvilėnų pl. 196 9

Elektros ir elektronikos fakultetas
Statybos ir architekturos fakultetas
Studentų g. 48

7

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Informatikos fakultetas
Studentų g. 50

8

Mechanikos inžinerijos ir 
dizaino fakultetas
Studentų g. 56

10

11
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Procesas Pradžia Pabaiga

 „GIFTed“ talentų ugdymo programos atrankos 
konkursas 2019-08-12 2019-09-03

Įvadinė studijų savaitė 2019-08-26 2019-08-30

Individualių studijų planų sudarymas 2019-08-26 2019-09-08

Studijų pagrindų dalykų testavimas 2019-08-27 2019-09-06

Registracija į rudens semestro akademinius 
užsiėmimus 2019-08-28 2019-09-15

RUDENS SEMESTRAS 2019-09-01 2020-01-31

Mokslo metų pradžios šventė 2019-09-02

Rudens semestro akademiniai užsiėmimai 2019-09-03 2019-12-23

„GUIDed“ karjeros mentorystės programos 
dalyvių atrankos konkursas 2019-09-10 2019-09-25

Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2019-09-16 2019-12-23

„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2019-09-23 2020-01-31

Semestro vidurio studijų modulių kokybės 
vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2019-10-14 2019-10-26

KTU „WANTed“ karjeros dienos 2019 2019-10-16

Registracija į rudens semestro egzaminus ir jų 
perlaikymus 2019-12-02 2020-01-30

Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 2019-12-20 2020-02-10

Atsiskaitymas už semestro studijų modulių 
tarpines užduotis iki 2019-12-23

Žiemos atostogos 2019-12-24 2020-01-01

Rudens semestro egzaminų sesija 2020-01-02 2020-01-31

„GIFTed“ talentų ugdymo programos dalyvių 
atrankos konkursas 2020-01-13 2020-02-03

Rudens 
semestras

2019-2020 mokslo metų studijų kalendorius

2019-2020 m. m. finansinės paramos skyrimo kalendorių rasi skiltyje „Tavo finansai“

2019-2020 mokslo metų studijų kalendorius

Procesas Pradžia Pabaiga

Registracija į pavasario semestro 
akademinius užsiėmimus 2020-01-29 2020-02-16

PAVASARIO SEMESTRAS 2020-02-01 2020-08-31

Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės 
finansuojamas vietas 2020-02-03 2020-02-28

Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai 2020-02-03 2020-05-30

Studijų pagrindų dalykų išlyginamieji mokymai 2020-02-10 2020-05-29

„GUIDed“ tutorių konsultacijos 2020-02-24 2020-06-19

Studijų plano alternatyvų konkursas 2020-03-03 2020-03-15

Semestro vidurio studijų modulių kokybės 
vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos) 2020-03-16 2020-03-28

Registracija kitiems mokslo metams ir 2020–2021 
m. m. individualių studijų planų sudarymas 2020-04-07 2020-04-22

Pavasario atostogos 2020-04-13 2020-04-19

„GUIDed“ pradžios mentorystės programos 
dalyvių atrankos konkursas 2020-05-01 2020-05-31

Registracija į pavasario semestro egzaminus 
ir jų perlaikymus 2020-05-01 2020-06-29

Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 2020-05-25 2020-07-10

Atsiskaitymas už semestro studijų
modulių tarpines užduotis iki 2020-05-29

Pavasario semestro egzaminų sesija 2020-06-01 2020-06-30

Diplomų įteikimo šventė 2020-06-23

Vasaros atostogos 2020-07-01 2020-08-31

Pavasario
semestras
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2019-2020 m. m. studijų savaičių kalendorius

Nr. Nelyginė savaitė Nr. Lyginė savaitė

1 Rugsėjo 2‒8 d. 2 Rugsėjo 9‒15 d.

3 Rugsėjo 16‒22 d. 4 Rugsėjo 23‒29 d.

5 Rugsėjo 30 ‒ spalio 6 d. 6 Spalio 7‒13 d.

7 Spalio 14‒20 d. 8 Spalio 21‒27 d.

9 Spalio 28 d. ‒ lapkričio 3 d. 10 Lapkričio 4‒10 d.

11 Lapkričio 11‒17 d. 12 Lapkričio 18‒24 d.

13 Lapkričio 25 d. ‒ gruodžio 1 d. 14 Gruodžio 2‒8 d.

15 Gruodžio 9‒15 d. 16 Gruodžio 16‒23 d.

Gruodžio 24 d. ‒ sausio 1 d. ŽIEMOS ATOSTOGOS

17-20 Sausio 2‒31 d. Rudens semestro egzaminų sesija

Nr. Nelyginė savaitė Nr. Lyginė savaitė

1 Vasario 3‒9 d. 2 Vasario 10‒16 d.

3 Vasario 17‒23 d. 4 Vasario 24 d. ‒ kovo 1d.

5 Kovo 2‒8 d. 6 Kovo 9‒15 d.

7 Kovo 16‒22 d. 8 Kovo 23‒29 d.

9 Kovo 30 d. ‒ balandžio 5 d. 10 Balandžio 6‒12 d.

Balandžio 13‒19 d. PAVASARIO ATOSTOGOS

11 Balandžio 20‒26 d. 12 Balandžio 27 d. ‒ gegužės 3 d.

13 Gegužės 4‒10 d. 14 Gegužės 11‒17 d.

15 Gegužės 18‒24 d. 16 Gegužės 25‒31 d.

17-20 Birželio 1‒30 d. Pavasario semestro egzaminų sesija

Rudens 
semestras

Pavasario 
semestras

Giedrius Kuprevičius
Kompozitorius, Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, KTU profesorius emeritas

Dirbtinio intelekto įtaka 
gyviems kūrėjams priklauso 
nuo pastarųjų budrumo. 
Regiu dirbtinio intelekto 
svarbą formuojant 
sumanesnę ir kūrybingesnę 
visuomenę. Mūsų laukia 
netikėtumai, kurie man 
atrodo labai patrauklūs. 
Būkime atviri iššūkiams ir 
pasiruošę jų pasekmėms.
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Studijų 
modulis

Studijų programą 
sudaro studijų 
moduliai, dėstomi 
vieną semestrą.
Studijų modulis 
įvairiais deriniais 
gali apimti paskai-
tas, laboratorinius 
darbus, pratybas, 
seminarus, studen-
to savarankišką, 
mokslinį tiriamąjį, 
projektavimo ir 
kitus darbus. 
Studijų modulis 
gali būti privalo-
mas, alternatyvus 
(pasirenkamas iš 
sąrašo), bendrasis 
universitetinis, lais-
vai pasirenkamas 
iš visų Universiteto 
modulių. 
Kiekvieno modulio 
studijos baigiamos 
studento žinių bei 
įgūdžių vertinimu – 
egzaminu arba kitu 
galutiniu atsiskai-
tymu. 

Vertinimo 
sistema

KTU taikomas 
kaupiamasis verti-
nimas, kai studijų 
rezultatai įvertinami 
tarpiniais atsiskai-
tymais, o galutinis 
pažymys susumuo-
ja tarpinių ir galu-
tinio atsiskaitymų 
pažymius.
Galutiniame 
atsiskaityme da-
lyvauti galima tik 
atsiskaičius už visas 
modulio tarpines 
užduotis.

Studijų 
programa

Studijos Univer-
sitete vykdomos 
pagal bakalauro, 
magistro ar daktaro 
laipsnį suteikiančias 
studijų programas. 
Bakalauro studijų 
programos apimtis 
gali būti 180, 210 
arba 240 studijų 
kreditų. 
Įvykdęs visus studi-
jų programos reika-
lavimus, studentas 
gauna atitinkamo 
kvalifikacinio laips-
nio diplomą.

Studijų 
kreditas

Studijų apimtis 
matuojama studijų 
kreditais, kurie api-
ma studento darbo 
laiką (akademiniuo-
se užsiėmimuose 
ir savarankiško 
darbo). 
Vienerius nuolati-
nių studijų metus 
sudaro: 60 kreditų ‒ 
1600 valandų.

Studijų 
organizavimo 
tvarka

Savo akademinių užsiėmimų tvarkaraštį, atsiskaitymų pažymius ir kitą aktualią studijų 
informaciją rasi Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS)

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
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Pasitikrink, kokios galimybės numatytos Tavo studijų programoje: 
AIS > Einamasis semestras > Studijų programa 

Studijų planų 
alternatyvos
Studijų programose 
siūlomos studijų 
alternatyvos.

Pasirinkęs BA+ 
kompetenciją, 
studentas įgyja 
žinių ir gebėjimų 
papildomoje studijų 
kryptyje. BA+ kom-
petencijos Studijų 
programose gali 
būti kaip alternaty-
va specializacijoms, 
studijų krypties gili-
nimosi moduliams 
ar asmeniniam 
modulių rinkiniui.
Apimtis – 18 arba 
30 kreditų.

BA+ 

Gilinamųjų studijų 
krypties modulių 
rinkinys.

Specializacijos

Dalis studijų mo-
dulių (įprastai  – 1 
semestras) studi-
juojama partne-
riniame užsienio 
universitete, kuris, 
sėkmingai pabaigus 
semestrą, išduoda 
sertifikatą.

Sudvejinta (twin) 
studijų programa

Dalis studijų (1 
arba 2 semestrai) 
skiriama praktikai 
atlikti pažangiose 
įmonėse ir 
ugdytis praktinės 
inžinerinės veiklos 
kompetencijas.

Išplėstinė 
praktika

Siūlomas vietoje 
specializacijos, BA+ 
kompetencijos ar iš-
plėstinės praktikos. 
Studentas greta 
privalomų studijų 
krypties modulių 
dalykų į savo stu-
dijų planą gali įsi-
traukti bet kuriuos 
iš visų Universitete 
dėstomų modulių 
ir susiformuoti 
savo pageidaujamų 
modulių rinkinį.

Asmeninis modulių 
rinkinys

Dalis studijų (1 
arba 2 semestrai) 
studijuojama už-
sienio universitete 
pagal individualiai 
sudarytą planą. 
Kokybiškų studijų 
metu studentai 
įgyja naujas stu-
dentiškas patirtis, 
pagerina užsienio 
kalbų žinias, susti-
prina bendrąsias 
kompetencijas, 
suranda draugų iš 
įvairiausių pasaulio 
vietų.

Dalinės studijos 
užsienyje

Lankomumas
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.

Mokesčiai už studijas

KTU mokesčius už studijas moka studentai:

studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose (VNF);
kartojantys atskirus studijų modulius;
pasirinkę papildomus, į studijų programos apimtį neįtrauktus modulius;
antrą kartą perlaikantys modulio tarpinį ar galutinį atsiskaitymą;
neišlaikę modulio galutinio atsiskaitymo ir kitą semestrą jį laikantys 
eksternu.

Užsiėmimų laikas 

0 7.45-8.45*

I 9.00-10.30

II 11.00-12.30

III 13.30-15.00

IV 15.30-17.00

V 17.30-19.00

VI 19.15-20.45

*pirmosios pakopos privalomų ir laisvai 
pasirenkamų užsienio kalbų, išlyginamųjų 
anglų kalbos mokymų pirmosios pakopos 
pirmakursiams moduliai

Studijų kokybė
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.

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
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Akademinė pagalba
Universitete taikoma kompleksinė akademinė parama studentams: „GUIDed“ 
mentorystės programa, individualios dėstytojų konsultacijos ir išlyginamieji 
studijų pagrindų dalykų (anglų k., matematikos, fizikos, chemijos, IT) mokymai.

Akademinis sąžiningumas
Tavo Universiteto kultūros pagrindą sudaro 
akademinės vertybės ir etikos principai. 
Akademinis sąžiningumas – viena svarbiausių 
KTU vertybių. Atmink, kad bet koks mėginimas 
sukčiauti tarpinio ar galutinio atsiskaitymo 
metu KTU yra netoleruojamas ir turi atitinkamas 
pasekmes – gali gauti akademinę nuobaudą ir 
modulio akademinę skolą. Už Akademinės etikos 
kodekso pažeidimą studentas gali būti šalinamas 
iš KTU.
Nepamiršk, kad gali pranešti apie aplinkoje 
pastebėtus akademinio nesąžiningumo atvejus. 
Tai padaryti gali AIS, skiltyje Pranešk.

Visas studijas reglamentuojančias tvarkas ir dokumentų formas rasi KTU studentų 
intranete Office365. Studentas privalo savarankiškai susipažinti su aktualiomis 
tvarkomis, studijų metu sekti jų pasikeitimus.

Psichologinė pagalba
KTU studentams suteikiama galimybė gauti 
nemokamas psichologo paslaugas. Pasitelkęs 
profesionalią pagalbą nugalėsi visus sunkumus!
Registracija į individualias psichologo konsultacijas 
e. paštu: psichologas@ktu.lt

Arminas Ragauskas
Mokslininkas, išradėjas, inovatorius, KTU Sveikatos 
telematikos mokslo instituto direktorius

Jokia pramonės revoliucija nevyksta. 
Revoliucijos kažką sugriauna, o po 
to kažką bando statyti. Vyksta greita 
evoliucija, kai inovaciniai technologiniai 
sprendimai – globali skaitmeninė 
telekomunikacija, internetas, 
automatizacija ir robotizacija projektavime 
ir gamyboje, autonominės ar televaldomos 
sistemos ir procesai –  pakeičia mažiau 
efektyvias XX a. technologijas. Čia tenka 
priminti austrų ekonomisto Josepho 
Schumpeterio „kūrybinio griovimo“ 
koncepciją. Inovacijos sukuria kažką 
vertingesnio vartotojams ir leidžia 
ankstesnėms technologijoms numirti 
natūralia mirtimi, be jokio žiauraus 
revoliucinio griovimo. Tai ir yra evoliucija.

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
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Tavo finansai

Universiteto talento 
stipendija.

Stipendijos studen-
tams, įstojusiems 
į „GIFTed“ Talentų 
akademiją.

Mecenatų ir rėmėjų 
stipendijos.

LR Prezidentų 
vardinės stipendijos 
(Lietuvos mokslų 
akademijos konkur-
sas).

Stipendijos už 
studijų rezultatus 
ir aktyvią veiklą

Rektoriaus vien-
kartinė skatinamoji 
stipendija.

Vienkartinė skatina-
moji stipendija.

Vienkartinė tikslinė 
stipendija.

Vienkartinės 
stipendijos už 
aktyvią veiklą

Vienkartinė 
socialinė stipendija.

Bendrabučio kainos 
kompensacija.

Universiteto 
skiriama finansinė 

parama

Neįgaliųjų reikalų 
departamento 
parama.

Valstybinio studijų 
fondo parama.

Sumažinto mokes-
čio už apgyvendi-
nimą bendrabutyje 
pritaikymas.

Vietos bendrabutyje 
skyrimas prioriteto 
tvarka.

Papildoma dotacija 
ERASMUS mobilu-
mui.

Studijų pritaikymas.

Parama 
studentams, 

turintiems negalią

Dalis studijų (1 
arba 2 semestrai) 
studijuojama už-
sienio universitete 
pagal individualiai 
sudarytą planą. 
Kokybiškų studijų 
metu studentai 
įgyja naujas stu-
dentiškas patirtis, 
pagerina užsienio 
kalbų žinias, susti-
prina bendrąsias 
kompetencijas, 
suranda draugų iš 
įvairiausių pasaulio 
vietų.

Valstybinio studijų 
fondo skiriama 

finansinė parama
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Procesas Pradžia Pabaiga

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės 
remiamai paskolai gauti 2019-08-20 2019-09-14

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai 
užsienio lietuviams gauti 2019-08-27 2019-09-30

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2019-09-01

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai 
gauti 2019-09-01 2019-10-16

Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms iki 2019-09-15

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* socialinei 
stipendijai gauti 2019-09-15 2019-10-10

Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos 
fakultetuose studijoms 2019-09-24 2019-09-30

Mecenatų stipendijų konkursas pavasario 
semestrui 2019-11-18 2019-11-24

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2019-12-01

Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms iki 2019-12-15

Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei 
stipendijai gauti 2019-09-01 2020-01-31

Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų 
departamento paramos 2019-09-01 2020-01-31

Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už 
apgyvendinimą bendrabutyje 2019-09-01 2020-01-31

Rudens 
semestras

2019-2020 mokslo metų 
Finansinės paramos skyrimo kalendorius

* VSF sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Procesas Pradžia Pabaiga

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės 
remiamai paskolai gauti 2020-01-20 2020-02-20

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* paramai 
užsienio lietuviams gauti 2020-01-22 2020-02-20

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* tikslinei išmokai 
gauti 2020-02-01 2020-03-16

Universiteto talento stipendijų konkursas 
pavasario semestrui 2020-02-10 2020-02-23

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2020-03-01

Paraiškų teikimas VSF sistemoje* Valstybės 
remiamai paskolai gauti 2020-03-01 2020-03-20

Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos 
fakultetuose studijoms 2020-03-02 2020-03-06

Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms iki 2020-03-15

Mecenatų stipendijų konkursas rudens semestrui 2020-04-20 2020-04-26

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje iki 2020-06-01

Paraiškų teikimas „Baltech/Nordtek“ stipendijoms iki 2020-06-15

Paraiškų teikimas vienkartinei socialinei 
stipendijai gauti 2019-09-01 2020-01-31

Paraiškų teikimas dėl Neįgaliųjų reikalų 
departamento paramos 2019-09-01 2020-01-31

Paraiškų teikimas dėl sumažinto mokesčio už 
apgyvendinimą bendrabutyje 2019-09-01 2020-01-31

Pavasario 
semestras

2019-2020 mokslo metų 
Finansinės paramos skyrimo kalendorius

* VSF sistemoje teikiamų paraiškų terminai gali kisti, informacija pateikiama Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.
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Už Europos ribų – 
dvišaliai mainai!

Tu gali išvykti 1-2 
semestrų mainų 
studijoms arba 
vasaros / žiemos 
programoms į užsie-
nį pagal KTU ir uni-
versitetų partnerių 
pasirašytas dvišales 
bendradarbiavimo 
bei studentų mainų 
sutartis. 
Universitetai partne-
riai KTU studentams 
netaiko savo studijų 
mokesčio, išskyrus, 
vasaros mokyklas. 
Kelionės ir pragyve-
nimo išlaidas Studijų 
užsienyje metu teks 
apmokėti pačiam, 
tačiau turi galimybę 
laimėti KTU judumo 
stipendiją.

ERASMUS+

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 baka-
lauro studijų stu-
dentui programa 
suteikia galimybę 
net iki 12 mėnesių 
studijuoti ir (ar) 
atlikti praktiką 
užsienyje. Išgyven-
ti naujoje šalyje 
padės 420-700 Eur / 
mėn. stipendija. 
Ji priklauso nuo 
veiklos ir šalies, į 
kurią vyksi.

Praktika

Vasaros studijų 
praktikos metu 
ir (ar) jau baigęs 
studijas, gali atlikti 
praktiką Erasmus+ 
programoje da-
lyvaujančių šalių 
įmonėse, mokslinių 
tyrimų centruose 
ar kitose organiza-
cijose. 
Čia įgysi profesinių 
žinių, susipažinsi su 
darbo rinkos reika-
lavimais ir užmegsi 
naujas dalykines 
bei asmenines 
pažintis.

Studijos

KTU turi beveik 400 
partnerių, siūlan-
čių kokybiškas 
programas ir naują 
tarptautinę patirtį.
 Studijų užsienyje 
metu gauti įvertini-
mai bus įskaityti, o 
jų rezultatai perkelti 
į Tavo diplomą. At-
rankos skelbiamos 
rugsėjo ir kovo 
mėn.

Dalyvauk atrankoje ir 
išvykti galėsi jau po 
antrojo semestro!

Dėmesys  talentų ugdymui
Tai Universiteto talentų ugdymo platforma, suteikianti 
visas galimybes talentingiems studentams tobulėti ir 
realizuoti savo gebėjimus mokslo bei verslo srityse. Talentų 
akademijos dalyviams studijos vyksta pagal sudarytą vers-
lo ar mokslo krypties planą, kuriame studentai turi galimy-
bę 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.
Ką turi padaryti?

Įstoti į KTU ne mažesniu negu 8 konkursiniu balu;
pateikti prašymą savo AIS (nuo rugpjūčio 12 d. iki 
rugsėjo 3 d.).
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Ugdanti  partnerystė
Kiekvienas studentas gali turėti mentorių arba 
pats būti mentoriumi – nepraleisk šios progos! 
Mentorystės programa, 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.

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.
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Tobulėk visapusiškai  

UNITed programai priklauso Universiteto 
studentų organizacijos, kuriose gali 
siekti visapusiško asmeninio ugdymosi, 
papildomų kompetencijų ir įgūdžių įgijimo. 
Šiuo metu gali rinktis iš plataus spektro 
organizacijų veiklų: studijų pritaikomumo, 
mokslo populiarinimo, tarptautinių projektų 
organizavimo, įvairių specifinių įgūdžių 
lavinimo, aktyvaus laisvalaikio, pilietiškumo 
skatinimo ir daugelio kitų.

Išlaisvink kūrybiškumą
Kauno technologijos universitete veikia 
6 meno kolektyvai. Čia ne tik praleisi 
laisvalaikį, bet išmoksi ar ištobulinsi šokio, 
dainavimo, fotografijos ir kitus gebėjimus. 
Kolektyvams vadovaujantys šalyje žinomi 
profesionalai padės praplėsti Tavo 
galimybes ar atrasti naujus gebėjimus.
Prisijunk prie tautinio meno puoselėjimo, 
dainavimo chore, fotografijos, išbandyk 
aktorystę, šokį arba grojimą pučiamųjų 
grupėje!
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Būk fiziškai aktyvus 

ACTIVATed programai priklauso sporto 
rinktinės ir laisvalaikio sporto ir sveikatingumo 
veiklos. Rinktines sudaro geriausi Universiteto 
sportininkai. Rinktinių 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. 
Visa KTU bendruomenė turi galimybę sportuoti 
naujame ir moderniame sporto klube „ACTIVATed“.

Julija Kravčenko
KTU Elektros ir elektronikos fakulteto biomedicininės 
elektronikos trečio kurso studentė

Reikia skatinti, kad žmonės 
nebijotų rinktis tai, kas jiems 
įdomu. Visuomenėje vis dar 
jaučiamas spaudimas moterims, 
kad technologiniai mokslai – per 
sunku, neįdomu, vyriška. Svarbu 
pabandyti, nebijoti suklysti ir tada 
pačiai nuspręsti, ar technologijų 
sritis – tau. Moksliškai įrodyta, 
kad moterys apskritai mąsto 
kitaip nei vyrai, tad ateidamos 
į technologijų sferą jos atneša 
naujų idėjų, kitokių problemų 
sprendimo būdų.



karjeros dienos
2019 m. spalio 16 d.
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Fakultetų studijų centrai 

Radvilėnų pl. 19-237
LT-50254 Kaunas
+370 (37) 30 01 56
ctf@ktu.lt

Cheminės 
technologijos 

fakultetas

Gedimino g. 50-324 
LT-44239 Kaunas
+370 (37) 30 05 72
evf@ktu.lt

Ekonomikos 
ir verslo

fakultetas

Studentų g. 48-215
LT-51367 Kaunas
+370 (37) 30 02 50
eef@ktu.lt

Elektros ir 
elektronikos 
fakultetas

Studentų g. 50-411
LT-51368 Kaunas
+370 (37) 30 03 50
if@ktu.lt

Informatikos 
fakultetas

Studentų g. 50-221
LT-51368 Kaunas
+370 (37) 30 03 00
mgmf@ktu.lt

Matematikos
ir gamtos mokslų 

fakultetas

Studentų g. 56-144
LT-51424 Kaunas
+370 (37) 30 04 00
midf@ktu.lt

Mechanikos 
inžinerijos ir dizaino 

fakultetas

A. Mickevičiaus g. 37-102 
LT-44244 Kaunas
+370 (37) 30 01 24
shmmf@ktu.lt

Socialinių, 
humanitarinių mokslų 

ir menų fakultetas

Studentų g. 48-409
LT-51367 Kaunas
+370 (37) 30 04 50
saf@ktu.lt

Statybos ir 
architektūros 

fakultetas

Nemuno g. 33-201
LT-37164 Panevėžys
+370 (45) 51 01 57
ptvf@ktu.lt

Panevėžio 
technologijų ir verslo 

fakultetas
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Bibliotekos

Gedimino g. 50
LT-44239 Kaunas
+370 (37) 30 06 55
biblioteka@ktu.lt

Centrinė 
biblioteka

Radvilėnų pl. 19
LT-50254 Kaunas
+370 (37) 30 01 99
biblioteka.ctf@ktu.lt

Cheminės 
technologijos 

fakulteto biblioteka

Studentų g. 50
LT-51368 Kaunas
+370 (37) 30 06 69
biblioteka.if@ktu.lt

Informatikos 
fakulteto biblioteka

Studentų g. 56
LT-51424 Kaunas
+370 (37) 35 38 17
biblioteka.midf@ktu.lt

Mechanikos 
inžinerijos ir dizaino 
fakulteto biblioteka

Studentų g. 48
LT-51367 Kaunas
+370 (37) 30 06 66
biblioteka.saf@ktu.lt

Statybos ir 
architektūros 

fakulteto biblioteka

Nemuno g. 33
LT-37164 Panevėžys
+370 (45) 46 77 31
ilona.gasiuniene@ktu.lt

Panevėžio 
technologijų ir verslo 
fakulteto biblioteka

Studentų 
informacijos 
ir paslaugų 
centras
Studentų g. 50-168
LT-51368 Kaunas
+370 (37) 30 03 27,
+370 (614) 20 055
klausk@ktu.lt

Sporto ir 
sveikatingumo 
centras
Studentų g. 48-157
LT- 51367 Kaunas
+370 (662) 46 637
sporto.centras@ktu.lt
sportas.ktu.edu

Bendrabučių 
grupė
Gričiupio g. 13
LT- 51377 Kaunas
+370 (696) 73277
+370 (696) 52253
bendrabuciai@ktu.lt
bendrabuciai.ktu.edu

Studentų 
socialinės 
ir emocinės 
gerovės
grupė

Agnė Atkočiūnaitė
Studentų g. 50-122
agne.atkociunaite@ktu.lt

Socialinės gerovės 
koordinatorė 

Studentų g. 50-123,143a
+370 (37) 30 07 43
psichologas@ktu.lt

Psichologas

Kun. Petras Pich
kapelionas@ktu.lt

Kapelionas

https://bendrabuciai.ktu.edu
https://sportas.ktu.edu


Studentų informacijos ir paslaugų centras

Studentų g. 50-168 kab.
Tel. +370 (37) 30 03 27, +370 (614) 20 055

klausk@ktu.lt




