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Daugiau kontaktų rasi užrašinės gale

Naudingi kontaktai
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!

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

Technologijų evoliucija įsibėgėja. 
Pačiu didžiausiu tempu, kokį žmonija 
kada nors regėjo. 
Bet ji nevyksta savaime. Žinios ir 
kompetencijos ją akseleruoja į priekį.

Tai kelias tobulybės link. Ateities, kur 
žmogaus protas ir dirbtinis intelektas 
veiks kartu, kad pasaulis taptų geresne 
vieta gyventi.
Ir Tu būsi to dalis. Tu jau esi to dalis. 

Nes pasirinkęs KTU – Tu tapai ateities kūrėju. 
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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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A. Pur
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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2019

Procesas Pradžia Pabaiga

MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas 2019-08-26 2019-09-08

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

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

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 (išskyrus ciklinių studijų studentus) 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 (išskyrus ciklinių studijų 
studentus)

iki 2019-12-23

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

Rudens semestro egzaminų sesija (išskyrus 
ciklinių studijų studentus) 2020-01-02 2020-01-31

Rudens 
semestras

2019-2020 mokslo metų studijų kalendorius

2019-2020 m. m. finansinės paramos skyrimo kalendorių rasi skiltyje 
„Finansinis skatinimas ir parama“

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

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 (išskyrus ciklinių studijų studentus) 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 (išskyrus 
ciklinių studijų studentus) 2020-06-01 2020-06-30

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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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+ suteikia 
galimybę dalyvauti mokslo grupių veikloje, kartu su 
mokslininkais dirbti tarptautiniuose projektuose ir 
taikyti naujai įgytas žinias.

MA+ magistrantūros kompetencijų pasirinkimas vykdomas nuo 2019 m. 
rugpjūčio 26 iki rugsėjo 8 d. 
Apie prašymų pateikimą studentai informuojami atskiru el. laišku 
rugpjūčio pabaigoje.

Praplėsk savo 
kompetencijas

MA+
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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.

Vertinimo 
sistema

KTU taikomas 
kaupiamasis 
vertinimas, kai 
studijų rezultatai 
įvertinami 
tarpiniais 
atsiskaitymais, o 
galutinis pažymys 
susumuoja 
tarpinių ir galutinio 
atsiskaitymų 
pažymius.
Galutiniame 
atsiskaityme 
dalyvauti galima 
tik atsiskaičius 
už visas modulio 
tarpines užduotis.

Akademinis 
sąžiningumas

Universiteto 
kultūros pagrindą 
sudaro akademinės 
vertybės ir 
etikos principai. 
Akademinis 
sąžiningumas – 
viena iš svarbiausių 
KTU akademinių 
vertybių. Bet 
koks mėginimas 
nesąžiningai 
atsiskaityti modulio 
tarpinį ar galutinį 
atsiskaitymą 
Universitete yra 
netoleruojamas 
ir turi atitinkamas 
pasekmes – lemia 
akademinę skolą ir 
griežtą papeikimą. 
Du kartus pažeidęs 
Akademinės 
etikos kodeksą ir 
gavęs akademines 
nuobaudas, 
studentas 
šalinamas iš KTU.

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.

Studijų 
organizavimas

Pasitikrink, kokios galimybės numatytos Tavo studijų programoje: 
AIS > Einamasis semestras > Studijų programa 

Studijų planas, 
kokybė 
ir alternatyvos

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 studijų pro-
gramos reikala-
vimus, studentas 
gauna atitinkamo 
kvalifikacinio laips-
nio diplomą.

Studijų 
programa

Studijų programose 
siūlomos studijų 
alternatyvos. Dalis 
studijų (1 arba 2 
semestrai) studi-
juojama užsien-
io universitete 
pagal individualiai 
sudarytą planą. 
Kokybiškų studijų 
metu studentai 
įgyja naujas stu-
dentiškas patirtis, 
pagerina užsienio 
kalbų žinias, sus-
tiprina bendrąsias 
kompetencijas, 
suranda draugų iš 
įvairiausių pasaulio 
vietų.

Studijų planų 
alternatyvos

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.

Studijų 
kokybė
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KTU doktorantūros 
studijos 

suteikia galimy-
bes įsidarbinti 
instituciniuose, 
nacionaliniuose 
ir tarptautiniuose 
mokslinių tyrimų 
projektuose; kviečia 
dalyvauti tarptau-
tinėse doktorantų 
vasaros mokyklose, 
KTU doktorantų 
draugijos veikloje, 
mokslinėse stažuo-
tėse; siūlo „Start-up 
space“ startuolių 
bendruomenės 
galimybes vystant 
idėjas į prototipus. 

Baigęs 
magistrantūrą, 

pasirink doktoran-
tūros studijas ir 
tapk ateities moks-
lininku, darančiu 
reikšmingą poveikį 
mokslui, visuome-
nei ir verslui.

Doktorantų 
stipendijų 

dydžiai ‒ nuo 722 € 
iki 836 € / mėn.

KTU vykdo 
studijas 

19-oje mokslo dok-
torantūros krypčių, 
o Doktorantūros 
mokykla (DM) siekia 
užtikrinti, kad KTU 
doktorantų studijos 
ir moksliniai tyrimai 
atitiktų tarptautinį 
lygį. Bendrųjų žinių, 
gebėjimų ir įgūdžių 
vystymo kursai, 
papildomos stipen-
dijos geriausiems 
doktorantams, 
finansavimo gali-
mybės mokslinių 
tyrimų atlikimui 
ir dalyvavimui 
mokslinėse konfe-
rencijose, stažuočių 
galimybės ECIU, 
EUA, BALTECH 
tinklų universitetuo-
se, taip pat dvigubo 
laipsnio doktoran-
tūros galimybės 
užsienio partnerių 
institucijose leidžia 
doktorantui pa-
žvelgti už jo tyrimų 
tematikos ribų. 

Doktorantūra

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.
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Finansinis 
skatinimas ir parama

250 € / mėn., 
skiriama už 
išskirtinius 
studijų, mokslo, 
meno, sporto 
veiklos rezultatus, 
visuomeniškumą, 
iniciatyvas verslo ir 
inovacijų srityse.

Universiteto 
talento stipendija

Gerų akademinių 
rezultatų 
pasiekusiems ir 
aktyviems KTU 
studentams 
teikiamos vardinės 
mecenatų ir 
įmonių stipendijos. 
Stipendijų 
konkursai 
vyksta rudens ir 
pavasario semestrų 
pabaigoje.

Mecenatų 
stipendija Stipendijos 

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

Vienkartinė 
skatinamoji 
stipendija

KTU ir Valstybinis studijų fondas (VSF) studentams teikia įvairių tipų paramą:
socialinė stipendija (skiriama vienam semestrui iš VSF lėšų);
vienkartinė socialinė stipendija;
bendrabučio kainos kompensacija;
parama turintiems negalią.
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Procesas Pradžia Pabaiga

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

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų 
studijoms užsienyje pavasario semestre 2019-08-26 2019-09-22

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

Universiteto talento stipendijų konkursas 
rudens semestrui 2019-09-09 2019-09-22

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

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

„Erasmus+“ ir dvišalių mainų atrankos fakultetuose 
studijoms užsienyje pavasario semestre 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

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ ir dvišalių mainų 
studijoms užsienyje rudens semestre 2020-02-03 2020-02-29

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 užsienyje rudens semestre 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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Paslaugos

KTU turi 12 bendrabučių. 
Studentams siūloma 
apsigyventi triviečiuose, 
dviviečiuose ir vienvie-
čiuose kambariuose. 

Vietą bendrabutyje rezer-
vuoti galima Bendrabučių 
rezervacijos sistemoje 
(bendrabuciai.ktu.edu – 
skiltyje REZERVACIJA) arba 
prisijungus prie KTU AIS.

Registruokis ir prisijunk 
prie gausios bendrabučių 
bendruomenės.

KTU leidyklos 
internetiniame knygyne 
paprastai ir greitai įsigysi 
Tau reikalingų mokymosi 
knygų, sąsiuvinių ar 
darbo kalendorių su KTU 
atributika.
Jei reikės leidybos ar 
spausdinimo paslaugų, 
susisiek el. paštu 
spaustuve@ktu.lt

Bibliotekoje rasi 
individualaus ir 
grupinio darbo vietas, 
kompiuterius, internetą, 
darbo vietas ir įrangą 
specialiųjų poreikių 
studentams, laisvalaikio 
bei poilsio erdves. 
Bibliotekoje gali skaityti 
ir skolintis į namus 
spausdintus leidinius, 
kopijuoti, skenuoti ir 
spausdinti dokumentų 
ištraukas. Pasauliniais 
el. informacijos ištekliais 
naudokis Universitete ir 
namuose 24/7.
Bibliotekos mokymuose 
išmoksi rasti ir efektyviai 
naudoti informacijos 
šaltinius. Jeigu kyla 
klausimų, į juos atsakys 
studijų krypties dalyko 
bibliotekininkas.

Bendrabučiai

KTU internetinis 
knygynas

Biblioteka

Į oficialų akademinį paštą (@ktu.edu) 
yra siunčiama visa su studijomis 
susijusi informacija ir dėstytojų laiškai. 
Norint gauti atsakymus į visus kilusius 
klausimus, užklausas reikia formuoti 
naudojantis tik šiuo el. paštu.

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 psichologu el. paštu 
psichologas@ktu.lt

Elektroninis paštas

Psichologinė pagalba
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Elektroniniai 
ištekliai

Virtualioje mokymosi 
aplinkoje „MOODLE“ 
dėstytojai teikia 
mokymosi medžiagą, 
užduotis, testus ir pa-
pildomą informaciją 
studentams. Prisijunk: 
moodle.ktu.edu

MOODLE
tai informacijos talpi-
nimo erdvė, kurioje 
galima rasti svarbiau-
sius dokumentus, 
prašymų formas, at-
mintines, prezentacijų 
šablonus. Prisijunk: 
live.ktu.lt

Studentų intranetas 
„Office 365“

tai internetinė erdvė, 
iš kurios KTU studen-
tai gali parsisiųsti 
nemokamą programi-
nę įrangą.Prisijunk: 
aka.ms/devtoolsforte-
aching

KTU DreamSpark

Tarptautinių studijų ir 
praktikų galimybės

Erasmus+ stipendijos – 
iki 700 Eur/mėn.!

KTU kviečia magistrantūros studentus pasi-
naudoti „Erasmus+“, populiariausios pasaulyje 
studentų mainų programos, bei dvišalių mainų 
programos galimybėmis. Šios mobilumo 
programos suteikia galimybę mokytis ir semtis 
praktinės patirties, kuria atvirumo ir toleran-
cijos erdvę, skatina kultūrų dialogą ir globalų 
mąstymą. 
Tarptautinių studijų ir praktikos tikslas – ska-
tinti studentus pagilinti savo studijų kryp-
ties žinias ir sustiprinti profesinius įgūdžius 
užsienyje, atlikti mokslinius tyrimus, susipažinti 
ir išplėsti supratimą apie pasirinktos šalies eko-
nomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Studen-
tai gali pasirinkti iš daugiau nei 350 pasaulio 
universitetų, 50 šalių, įskaitant Indoneziją, 
Japoniją, Pietų Korėją, Taivaną, Kiniją, Honkon-
gą, JAV, Kanadą, Meksiką.
Kiekvienas magistrantūros studijų studentas 
„Erasmus+“ programai gali skirti 12 mėnesių 
(studijoms ir praktikai) studijų metu bei atlikti 
absolvento praktiką po studijų baigimo. Taip 
pat magistrantai gali išvykti 1–2 semestrų 
mainų studijoms į užsienį pagal KTU dvišales 
bendradarbiavimo sutartis.

KTU siūlo dar daugiau 
tarptautinių mobilumo 

galimybių

NORDTEK tinklas, kurio inte-
gralia dalimi tapo BALTECH 
konsorciumas, jungia Šiaurės 
ir Baltijos šalių technologinio, 
inžinerinio profilio universitetus. 
KTU studentai kviečiami pildyti 
paraiškas, gauti trumpalaikio 
mobilumo stipendiją ir studijuoti 
viename iš NORDTEK / BALTECH 
tinklo partnerių universitetų.
KTU kviečia magistrantus pasi-
naudoti užsienio organizacijų 
siūlomomis mainų galimybėmis, 
pvz., DAAD, „Vulcanus in Japan“, 
CERN, CEMEX ir kt.
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Studijų, laisvalaikio 
ir saviraiškos  
galimybės

Ugdanti partnerystė
6 mentorystės programos Tavo 
tobulėjimui.

Karjeros link
Karjeros kompetencijų ugdymo 
platforma. Mokymai, seminarai, 
darbo ir praktikos pasiūlymai.

22 studentiškos organizacijos 
turiningam laisvalaikiui.

Tobulėk visapusiškai  

Prisijunk prie vieno iš 6 meno kolektyvų.

Išlaisvink kūrybiškumą

Būk fiziškai aktyvus 
Sporto klubas, 8 sporto rinktinės, 
17 laisvalaikio sporto užsiėmimų.

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.



KT
U

 
 

 
 

 S
tu

de
nt

o 
už
ra
ša
i	

	
	

	
20

19

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

http://sportas.ktu.edu
http://bendrabuciai.ktu.edu
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Studentų informacijos ir paslaugų centras

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

klausk@ktu.lt


