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Turiningų būsimų studijų Tau linki
KTU rektorius

- Eugenijus Valatka

Mielas magistrante,

asmeniškai Tau dėkoju, kad tęsi savo 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 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 bei užsienio 
profesionalų. Drąsiai dalyvauk studentams skirtose laisvalaikio ir 
karjeros programose – jose gausu įkvepiančių pavyzdžių.

Tačiau labiausiai noriu akcentuoti, kad Universitetas – tai žmonės. Esu 
tikras, jog čia sutiksi įdomių, protingų, išsilavinusių, kūrybiškų, verslių 
asmenybių, kurias vienija pagrindinės savybės – išlavintas kritinis 
mąstymas ir 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!

REKTORIAUS SVEIKINIMAS
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STUDIJOS2018-2019
MOKSLO METŲ STUDIJŲ

KALENDORIUS

RUDENS 
         SEMESTRAS

2018-09-01

nuo 2018-09-03

iki 2018-09-15

2018-11-16 2018-11-25

2018-11-26 2018-11-29

2018-12-10 2018-02-10

iki 2018-12-15

iki 2018-12-22

2018-12-24 2019-01-01

2019-01-02 2019-01-31

iki 2018-09-01

PABAIGA

2018-09-09

2018-09-16

2018-09-23

2018-09-23

2018-12-22

2018-09-23

2018-09-25

2018-09-28

2018-10-27

PRADŽIA 

2018-08-27

2018-08-27

2018-08-29

2018-09-01

2018-09-03

2018-09-10

2018-09-10

2018-09-24

2018-10-15

iki 2018-12-01

 2018-10-24

PROCESAS

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

Mokslo metų pradžios šventė

MA+ magistrantūros kompetencijų konkursas

Individualių studijų planų sudarymas

Registracija į rudens semestro akademinius užsiėmimus

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ studijoms užsienyje

Priėmimas į „INSPIRed“, „UNITed“ ir „ACTIVATed“ programas

Rudens semestro akademiniai užsiėmimai

Universiteto talento stipendijų konkursas

„GUIDed“ karjeros mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas

Paraiškų teikimas BALTECH / NORDTEK stipendijoms

Atranka „Erasmus+“ studijoms užsienyje

Semestro vidurio studijų modulių kokybės vertinimas (apskritųjų stalų diskusijos)

KTU „WANTed“ karjeros dienos 2018

Mecenatų stipendijų konkursas

Registracija į rudens semestro egzaminus ir jų perlaikymus
(išskyrus ciklinių studijų studentus)

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas

Paraiškų teikimas BALTECH / NORDTEK stipendijoms

Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis (išskyrus ciklinių
studijų studentus)

Žiemos atostogos

Rudens semestro egzaminų sesija (išskyrus ciklinių studijų studentus)
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MOKSLO METŲ STUDIJŲ
KALENDORIUS

PRADŽIA 

2019-01-28

2019-02-01

2019-05-02

2019-05-22

2019-07-01

2019-02-04

2019-02-11

2019-04-08

2019-04-22

2019-04-29

PABAIGA

2019-02-24

2019-02-08

2019-05-31

2019-06-28

2019-03-01

2019-06-30

2019-08-31

2019-05-31

2019-02-24

2019-04-21

2019-04-21

2019-04-28

2019-06-26

iki 2019-03-01

iki 2019-03-15

iki 2019-06-01

iki 2019-06-15

PAVASARIO 
          SEMESTRAS

2019-06-03

2019-04-12

iki 2019-05-31

2019-03-29

2019-02-01

2019-03-18

PROCESAS

Registracija į pavasario semestro akademinius užsiėmimus

Perkėlimas į atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ studijoms užsienyje

Pavasario semestro akademiniai užsiėmimai

Universiteto talento stipendijų konkursas 

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

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
(išskyrus ciklinių studijų studentus)

„GUIDed“ pradžios mentorystės programos dalyvių atrankos konkursas

Studijų modulių kokybės ir dėstytojų vertinimas 

Atsiskaitymas už semestro savarankiško darbo užduotis
(išskyrus ciklinių studijų studentus)

Paraiškų teikimas „Erasmus+“ praktikai užsienyje

Paraiškų teikimas BALTECH / NORDTEK stipendijoms

Pavasario semestro egzaminų sesija (išskyrus ciklinių studijų studentus)

Vasaros atostogos
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„Back to the Future“, 1985 

„Roads? Where we’re going, we don’t need roads.“

„Interstellar“, 2014

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

MOKSLO METŲ
 STUDIJŲ SAVAIČIŲ 

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

Daugiau informacijos apie galimus kompetencijų ugdymo kelius ir 
pasirinkimo alternatyvas:

stojantiesiems.ktu.edu → Magistrantūros studijos→ MA+

MA+ magistrantūros kompetencijų pasirinkimas vykdomas nuo rugpjūčio 
27 iki rugsėjo 9 d. KTU Akademinėje informacinėje sistemoje (AIS).

PRAPLĖSK SAVO KOMPETENCIJAS MA+

Krypties
ekspertas

DOKTORANTŪRA

Tarpkryptis
ekspertas

REZULTATAS

Profesionalas su giliomis savo srities 
žiniomis ir gebėjimais, reikalingais 

moksliniams tiriamiesiems uždaviniams 
spręsti.

REZULTATAS

Profesionalas, apjungiantis 
skirtingus žinių ir gebėjimų laukus 
specifiniams uždaviniams spręsti.
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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. 

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 ar galutinį atsiskaitymą;
 · neišlaikę modulio galutinio atsiskaitymo ir kitą semestrą jį laikantys 

eksternu. 

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

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. 

Vertinimo sistema 

Mokesčiai už studijas

Lankomumas 

Akademinis sąžiningumas

 · išsakyk savo nuomonę dėstytojams, grupės seniūnui (kontaktiniam 
asmeniui) ar savo studijų programos vadovui;

 · dalyvauk el. apklausose, kurios suteikia galimybę konfidencialiai 
išsakyti savo nuomonę.

KTU doktorantūros studijos suteikia puikias galimybes įsidarbinti 
instituciniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių tyrimų 
projektuose; kviečia dalyvauti tarptautinėse doktorantų vasaros 
mokyklose, KTU doktorantų draugijos veikloje, mokslinėse stažuotėse; 
siūlo „Start-up space“ galimybes vystant idėjas į prototipus.

KTU turi teisę vykdyti studijas 19-oje mokslo doktorantūros krypčių, 
o Tarptautinė doktorantūros mokykla (TDM) siekia užtikrinti, kad 
KTU doktorantų studijos ir moksliniai tyrimai atitiktų tarptautinį lygį. 
Atnaujintos doktorantūros studijų programos, bendrųjų gebėjimų 
vystymo kursai, papildomos stipendijos geriausiems doktorantams, 
stažuočių galimybės ECIU, EUA, BALTECH konsorciumų universitetuose, 
taip pat dvigubo laipsnio doktorantūros partnerių institucijose leidžia 
doktorantui pažvelgti už jo tyrimų tematikos ribų.

Baigęs magistrantūrą, pasirink doktorantūros studijas ir tapk ateities 
mokslininku, darančiu reikšmingą poveikį mokslui, visuomenei ir verslui 
bei gebančiu dirbti akademinėje ir neakademinėje
aplinkoje.

NUO 2019 M. DIDINAMOS DOKTORANTŲ STIPENDIJOS: 
STIPENDIJŲ DYDŽIAI - NUO 722 € IKI 836 € / MĖN.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Mokslas → Doktorantūra 

Studijų kokybė Prisidėk prie studijų kokybės gerinimo: 

Doktorantūra
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„Erasmus+“ stipendijos – iki 700 € / mėn.!

II

Tarptautinių studijų ir 
praktikų galimybės

TAUTIŠKUMAS 

KTU kviečia magistrantūros studentus pasinaudoti „Erasmus+“, 
populiariausios pasaulyje studentų mainų programos, bei dvišalių mainų 
programos galimybėmis. Šios mobilumo programos suteikia galimybę 
mokytis ir semtis praktinės patirties, kuria atvirumo ir tolerancijos erdvę, 
skatina kultūrų dialogą ir globalų mąstymą.
 
Tarptautinių studijų ir praktikos tikslas – skatinti studentus pagilinti savo 
studijų krypties žinias ir sustiprinti profesinius įgūdžius užsienyje, atlikti 
mokslinius tyrimus, susipažinti ir išplėsti supratimą apie pasirinktos šalies 
ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą. Studentai gali pasirinkti iš daugiau 
nei 350 pasaulio universitetų 50 šalių, įskaitant Indoneziją, Japoniją, Pietų 
Korėją, Taivaną, Kiniją, Honkongą, 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.

·         NORDTEK tinklas, kurio integralia 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 pasinaudoti užsienio organizacijų siūlomomis 
mainų galimybėmis, pvz., DAAD, „Vulcanus in Japan“, CERN, CEMEX ir kt.

KTU siūlo dar daugiau 
tarptautinių mobilumo 

galimybių:

Daugiau informacijos: ktu.edu/erasmus/

 „Toy Story“, 1995

„To infinity and beyond!“
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„The Adventures of Sherlock Holmes“, 1939

„Elementary, my dear Watson.“

III

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

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

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

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.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams → Finansai

UNIVERSITETO TALENTO 
STIPENDIJA 

MECENATŲ STIPENDIJA

VIENKARTINĖ 
SKATINAMOJI STIPENDIJA

FINANSINIS SKATINIMAS 
PARAMA 
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KTU turi 12 bendrabučių. Studentams siūloma apsigyventi triviečiuose, 
dviviečiuose ir vienviečiuose kambariuose. Vietą bendrabutyje rezervuoti 
galima Bendrabučių rezervacijos sistemoje (bendrabuciai.ktu.edu – 
skiltyje REZERVACIJA) arba prisijungus prie KTU AIS. Registruokis ir 
prisijunk prie gausios bendrabučių bendruomenės. 

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

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.

Daugiau informacijos: biblioteka.ktu.edu 

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

Daugiau informacijos: leidykla.ktu.edu

IV

Bendrabučiai 

Biblioteka

KTU internetinis knygynas

PASLAUGOS 

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

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

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:
live.ktu.lt/dreamspark 

ktu.edu → Biblioteka → Paslaugos → Duomenų bazės ir katalogai 

Elektroninis paštas 

Psichologinė pagalba 

Elektroniniai ištekliai

Prieiga prie 
prenumeruojamų 

duomenų bazių
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V

SPECIALIEJI EFEKTAI STUDIJŲ PROCESE: 

GALIMYBĖS 

„GUIDed“ – ugdanti partnerystė. 6 mentorystės programos Tavo 
tobulėjimui.

„WANTed“ – karjeros kompetencijų ugdymo platforma. Mokymai, 
seminarai, darbo ir praktikos pasiūlymai.

„UNITed“ – visapusiškas tobulėjimas. 22 studentiškos organizacijos 
turiningam laisvalaikiui.

„INSPIRed“ – kūrybiškumo išlaisvinimas. 6 meno kolektyvai. 

„ACTIVATed“ – fizinis aktyvumas. Sporto klubas, 8 sporto rinktinės,
17 laisvalaikio sporto užsiėmimų.

Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentams

Dirba tam, kad jaunų ir veržlių žmonių iniciatyvos bei idėjos virstų 
globaliomis verslo sėkmės istorijomis! Kiekvienas studentas, turintis gerų 
idėjų, čia gaus visa, ko reikia pradedant kurti naują verslą (inkubavimas).
 
Daugiau informacijos: ktu.edu → Studentas → Startup space

Verslumo centras 
„Startup Space“
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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
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„Forrest Gump“, 1994

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