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MA Studento atmintinė 

Sveikiname Jus 

tapus KTU studentu Į

1 O žingsnių, kuriuos turite atlikti 

pasirašęs studijų sutartį: 

Prisijungti prie akademinės informacinės sistemos (KTU AIS), naudojantis gautais vieningo prisijungimo prie 

Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų duomenimis. Joje rasite savo individualų studijų planą, paskaitų 

tvarkaraštį, studijų įmokų kvitus, pažymų formas ir kt. svarbią, tik Jums skirtą, informaciją. Asmeninius duomenis 

(banko sąsk. nr., telefono nr. ir kt.) privalote periodiškai atnaujinti AIS. 

KTU AIS rasite adresu http://ktu.edu ➔ MANO KTU ➔ AKADEMINĖ 15. 

Prisijungti prie savo el. pašto, adresu http://live.ktu.lt arba http://ktu.edu ➔ MANO KTU ➔ KTU E. PAŠTAS, ir nuolat 

jį tikrinti, nes visa aktuali informacija Jums bus siunčiama tik šiuo el. pašto adresu. Jungiantis reikia įvesti turimą 

KTU IT naudotojo vardą ir slaptažodį. Jei iškils klausimų, rašykite el. paštu pastas@ktu.edu, o Universiteto 

darbuotojai atsakys tik į tas studentų užklausas, kurios bus gautos iš oficialaus studento el. pašto adreso. 

Jeigu Jums reikalinga gyvenamoji vieta KTU bendrabutyje, turėdami vieningo prisijungimo prie Universiteto 

informacinių sistemų ir IT paslaugų duomenis, galėsite pildyti prašymą bendrabučio rezervacijos sistemoje, adresu 

http://bendrabuciai.ktu.edu. Patekus į laukiančiųjų eilę su Jumis susisieks bendrabučių grupės vyriausiasis 

administratorius. Jei iškils klausimų, skambinkite tel. 8 696 73 277 arba rašykite el. paštu bendrabuciai@ktu.lt. 

Sumokėti studijų įmoką iki studijų sutartyje numatyto termino - rugsėjo 20 d. (tik studijuojantiems valstybės 

nefinansuojamoje vietoje). 

Studento statusą įrodo studento pažymėjimas. Užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą galite adresu http://lsp.lt, 

o tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC) - adresu http://www.isic.lt/. Studento pažymėjimas suteikia galimybę 

pasinaudoti studentams priklausančiomis nuolaidomis ir paslaugomis, pvz. norint naudotis įvažiavimu į 

bendrabučių stovėjimo aikšteles ir dviračių saugyklas, studentui būtina turėti galiojantį studento pažymėjimą. 

Iki rugpjūčio mėnesio pabaigos tinklalapyje https://studentams.ktu.edu/, taip pat Facebook paskyroje KTU 

studentams ir lnstagram paskyroje KTUstudentlife susipažinti su pirmakursiams aktualia informacija apie mokslo 

metų pradžios, įvadinės studijų savaitės renginius, studijų galimybes, stipendijas ir socialinę paramą, studentams 

teikiamas paslaugas, laisvalaikio galimybes ir kt. 

Nuo rugpjūčio 27 d. iki rugsėjo 9 d. pasirinkti individualių asmens kompetencijų ugdymo kelią (krypties eksperto arba 

tarpkryptinio eksperto). Daugiau informacijos apie galimus kompetencijų ugdymo kelius ir pasirinkimo alternatyvas 

rasite adresu https://stojantiesiems.ktu.edu ➔ Magistrantūros studijos➔ MA+ ir kitoje šios atmintinės pusėje. 

Konkrečią informaciją apie kompetencijų alternatyvos pasirinkimo procedūrą gausite Universiteto suteiktu el. pašto 

adresu rugpjūčio mėnesį. Būtinai pasitikrinkite el. pašto dėžutę! 

Iki rugsėjo 16 d. sudaryti savo individualų studijų planą ir iki rugsėjo 23 d. užsiregistruoti į rudens semestro 

užsiėmimus. Tai padaryti galite savo KTU AIS ➔ Individualus studijų planas ➔ 2018-2019 m. m. 

Rugsėjo mėnesį KTU AIS pasirinkti akademinį patarėją. Tai akademinio personalo narys, kuris Jums padės studijų 

klausimais visą studijų laikotarpį. 

Sužinoti viską, ko reikia sėkmingai karjerai, galite registruodamiesi karjeros valdymo informacinėje sistemoje 

(KVIS), adresu www.karjera.It. 

Sėkmingų Jums studijų! 

http://studentams.ktu.edu/


Kauno technologijos universiteto magistrantūra - tai pirmosios Lietuvoje 

naujos kartos studijos, atitinkančios visuomenės ir rinkos poreikius bei 

pasaulines tendencijas, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas 

individualių asmens kompetencijų ugdymui. 

MA+ įgyvendinimo keliai: 

krypties eksperto: gilios savo srities žinios 

ir gebėjimai, reikalingi moksliniams 

tiriamiesiems uždaviniams spręsti; 

• tarpkrypčio eksperto: skirtingų žinių ir

gebėjimų laukai apjungiami specifiniams

uždaviniams spręsti;

Studentai galės rinktis šias 

kompetencijų alternatyvas*: 

Duomenų analitika (+EN) 

Duomenų sauga (+EN) 

Informacinių paslaugų vadyba 

Kalbų studijos 

Kompiuterinio vizualizavimo technologijos (+EN) 

Komunikacija ir komandinis darbas (+EN) 

Lyderystė darniai plėtrai (+EN) 

Miestų valdymas (+EN) 

Nanotechnologijų inžinerija (+EN) 

Nekilnojamojo turto vertinimas (+EN) 

Procesų validavimas 

Projektų vadyba (+EN) 

Teisė 

Vadovavimas (+EN) 

Valdymo technologijos (+EN) 

Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas (+EN) 

* Bus dėstomos tik tos kompetencijos, kurias pasirinks 

ne mažiau kaip 1 O studentų. 

Rezultatas 

Profesionalas su giliomis savo 

srities žiniomis ir gebėjimais, 

reikalingais moksliniams 

tiriamiesiems uždaviniams spręsti. 
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+

� 

DOKTORANTŪRA 

Rezultatas 

Profesionalas, apjungiantis 

skirtingus žinių ir gebėjimų 

laukus specifiniams 

uždaviniams spręsti. 

Kompetencijos įgijimą įrodo KTU pažymėjimo suteikimas ir įrašas 

magistro diplomo priedėlyje. Kai kuriose kompetencijų alternatyvose 

studentas papildomai gali įgyti tarptautinį sertifikatą (daugiau informacijos 

rasite prie kiekvienos kompetencijos interneto svetainėje 

https:/ /stojantiesiems. ktu.edu/). 

Kompetencijas įgyvendina KTU dėstytojai - savo srities ekspertai - ir 

aukšto lygio verslo ir viešojo sektoriaus organizacijos, kurių darbuotojai 

skaito paskaitas, teikia temas baigiamiesiems studentų projektams, į 

praktiką orientuotas užduotis projektams ir kt. 

Su kompetencijų vadovais galite susisiekti https:/ /stojantiesiems.ktu.edu 

-> Magistranturos studijos-> MA+ interneto svetainėje nurodytais 

kontaktais. Kompetencijų pasirinkimas Akademinėje informacinėje 

sistemoje vyks nuo 2018-08-27 iki 2018-09-09 . 

Daugiau informacijos apie galimus kompetencijų ugdymo kelius ir 

pasirinkimo alternatyvas rasite adresu https://stojantiesiems.ktu.edu ➔ 

➔ Magistrantūros studijos ➔ MA+. 

Nuo šiol visais klausimais Tave konsultuos 

Studentų informacijos centras! 

klausk@ktu.lt; +370 37 300 327; 8 614 20 055; 


