
10 žingsnių, pasirašius studijų sutartį
1. PASITIKRINTI savo el. paštą, kurį nurodėte teikiant priėmimo prašymą. Jums atsiųstas informacinis 
pranešimas dėl registracijos prie KTU informacinių sistemų - atlikite registraciją.

2. PRISIJUNGTI prie KTU Akademinės informacinės sistemos (AIS)*, kurioje rasite savo individualų studijų 
planą, akademinių užsiėmimų tvarkaraštį, studijų įmokų kvitus, pažymų užsakymą ir kitą svarbią informaciją. Asme-
ninius duomenis (kontaktus, banko sąsk. nr. ir kt.) privalote periodiškai atnaujinti. PRISIJUNGTI prie KTU el. pašto* ir 
akademiniais klausimais naudoti tik jį. Visa aktuali informacija Jums bus siunčiama tik šiuo el. paštu, o KTU darbuo-
tojai atsakys tik į iš oficialaus studento el. pašto išsiųstas užklausas. 
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS

3. REZERVUOTI gyvenamąją vietą KTU bendrabutyje*, jei ji Jums reikalinga. Rezervacijos atlikimo procedūra 
pateikta šioje atmintinėje toliau. bendrabuciai.ktu.edu > Rezervacija

4. UŽSISAKYTI studento statusą įrodantį studento pažymėjimą – Lietuvos studento pažymėjimą lsp.lt arba 
tarptautinį studento pažymėjimą isic.lt. Šis pažymėjimas suteikia galimybę pasinaudoti studentams priklausančio-
mis nuolaidomis ir paslaugomis.

5. SUSIPAŽINTI su pirmakursiams aktualia informacija ir sekti naujienas nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo 
pradžios KTU socialiniuose tinkluose. Pranešime Jums apie įvadinės studijų savaitės renginius, mokslo metų 
pradžios šventę, studijų galimybes, stipendijas ir socialinę paramą, studentams teikiamas paslaugas ir kt. 
ktu.edu > studentams, Facebook „KTU studentams“, lnstagram „ktustudentlife“

6. IŠDRĮSTI prisijungti prie GIFTed talentų akademijos! Jeigu Jūsų stojamasis į universitetą balas yra ≥8 balai 
ir turite stiprią motyvaciją tapti savo srities profesionalu, nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo vidurio užpildykite 
dalyvio anketą AIS skiltyje „Konkursai“. ktu.edu > studentams > paslaugos > GIFTted

7. DALYVAUTI įvadinėje studijų savaitėje ir susipažinti su KTU bendruomene, studijų tvarka, KTU teikiamomis 
galimybėmis ir erdvėmis, studentiškomis organizacijomis.

8. DALYVAUTI studijų pagrindų dalykų lygio nustatymo testuose pagal atskirą kvietimą rugsėjo pradžioje. 
Atsižvelgiant į brandos egzaminų rezultatus ir studijų programos reikalavimus, KTU nustatomos matematikos, anglų 
k., fizikos, chemijos ir IT žinios. Minimalaus reikiamo žinių lygio nesiekiantiems studentams teikiama akademinė 
pagalba. ktu.edu > studentams > intranetas > MOODLE aplinka

9. SUDARYTI savo individualų studijų planą ir UŽSIREGISTRUOTI į rudens semestro akademinius užsiėmimus 
iki rugsėjo vidurio.
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS > Individualus studijų planas > 2021-2022 m. m.

10. SUMOKĖTI studijų įmoką iki studijų sutartyje nustatyto termino, jei įstojote į valstybės nefinansuojamą 
vietą.
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS > Nesumokėtos įmokos

PASITIKRINTI savo el. paštą, kurį nurodėte teikiant priėmimo prašymą. Jums atsiųstas informacinis pranešimas dėl 
registracijos prie KTU informacinių sistemų – atlikite registraciją.

PRISIJUNGTI prie KTU Akademinės informacinės sistemos (AIS)*. Joje rasite savo individualų studijų planą, akade-
minių užsiėmimų tvarkaraštį, studijų įmokų kvitus, pažymų užsakymą ir kitą svarbią informaciją. Asmeninius 
duomenis (kontaktus, banko sąsk. Nr. ir kt.) privalote periodiškai atnaujinti.
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS

PRISIJUNGTI prie KTU el. pašto* ir akademiniais klausimais naudoti tik jį. Visa aktuali informacija Jums bus siunčia-
ma tik šiuo el. paštu, o KTU darbuotojai atsakys tik į iš oficialaus studento el. pašto išsiųstas užklausas. 
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS > Elektroninis paštas

REZERVUOTI gyvenamą vietą KTU bendrabutyje*, jei ji Jums reikalinga. Norėdami apsigyventi bendrabutyje, turite 
registruoti pageidavimą laukiančiųjų eilėje bendrabuciai.ktu.edu > Rezervacija. Informacija apie rezervacijos laiko-
tarpį ir procedūrą skelbiama bendrabuciai.ktu.edu 

UŽSISAKYTI studento statusą įrodantį studento pažymėjimą – Lietuvos studento pažymėjimą lsp.lt arba tarptautinį 
studento pažymėjimą isic.lt. Šis pažymėjimas suteikia galimybę pasinaudoti studentams priklausančiomis 
nuolaidomis ir paslaugomis.

SUSIPAŽINTI su pirmakursiams aktualia informacija ir sekti naujienas nuo liepos pabaigos iki rugsėjo KTU 
socialiniuose tinkluose. Pranešime Jums apie įvadinės studijų savaitės renginius, mokslo metų pradžios šventę, 
studijų galimybes, stipendijas ir socialinę paramą, studentams teikiamas paslaugas ir kt. 
ktu.edu > studentams, Facebook „KTU studentams“, lnstagram „ktustudentlife“

DALYVAUTI įvadinėje studijų savaitėje ir susipažinti su KTU bendruomene, studijų programos subtilybėmis, studijų 
tvarka, KTU teikiamomis galimybėmis ir erdvėmis.

PASIRINKTI individualų kompetencijų ugdymo kelią (MA+ krypties eksperto arba tarpkrypčio eksperto)
nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios, jei šie keliai numatyti studijų programoje. 
ktu.edu > stojantiesiems > magistrantūros studijos > MA+

SUDARYTI savo individualų studijų planą ir UŽSIREGISTRUOTI į rudens semestro akademinius užsiėmimus
iki rugsėjo vidurio.
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS > Individualus studijų planas > 2021-2022 m. m.

SUMOKĖTI studijų įmoką iki studijų sutartyje nustatyto termino, jei įstojote į valstybės nefinansuojamą vietą.
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS > Nesumokėtos įmokos

Tikslios studijų procesų datos skelbiamos studijų kalendoriuje: ktu.edu > studentams > studijos > Studijų kalendorius
Universiteto siūlomos finansinės paramos ir skatinimo galimybės: ktu.edu > studentams > finansai

GUIDed – ugdomoji partnerystė
WANTed – karjeros kompetencijų ugdymas
UNITed – visapusiškas tobulėjimas

DISCOVERed – tarptautinis mobilumas
INSPIRed – išlaisvintas kūrybiškumas
ACTIVATed – fizinis aktyvumas

Nuo šiol visais klausimais Jus konsultuos KTU Karjeros ir paslaugų centras: klausk@ktu.lt, +370 37 300 327, +370 614 20 055.
* Jungiantis prie visų KTU informacinių sistemų, naudojamas tas pats registracijos metu nurodytas naudotojo vardas ir slaptažodis.
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KVIEČIAME JUS PASINAUDOTI STUDIJAS PAPILDANČIOMIS POPASKAITINĖMIS VEIKLOMIS:  KTU.EDU > STUDENTAMS  

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas/
https://pastas.ktu.lt/
https://bendrabuciai.ktu.edu/
https://bendrabuciai.ktu.edu/
https://lsp.lt/
https://www.isic.lt/
https://studentams.ktu.edu/
https://www.facebook.com/ktustudentams/
https://www.instagram.com/ktustudentlife/
https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/ma-plius/
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://studentams.ktu.edu/
https://ktu.edu/studiju-kalendorius/
https://studentams.ktu.edu/finansai/


Studentai galės rinktis šias kompetencijas*:

◦  Duomenų analitika (ir EN)
◦  Duomenų sauga
◦  Informacinių paslaugų vadyba
◦  Kalbų studijos (anglų kalba, ispanų kalba, italų
   kalba, lietuvių kalba,  prancūzų kalba, rusų kalba,
   švedų kalba, vokiečių kalba)
◦  Kompiuterinio vizualizavimo technologijos (ir EN)
◦  Nanotechnologijų inžinerija (EN)
◦  Pokyčių valdymas

◦  Procesų validavimas
◦  Projektų vadyba (ir EN)
◦  Teisė
◦  Vadovavimas (ir EN)
◦  Valdymo technologijos
◦  Verslo ekonomika
◦  Verslo procesų ir tiekimo grandinių valdymas
◦  Žiedinis dizainas (EN)
◦  Žiedinė ekonomika

Tarpkrypčio eksperto kompetencijos įgijimą įrodo KTU pažymėjimas ir įrašas magistro diplomo priedėlyje. Kai kuriose 
tarpkrypčio eksperto kompetencijose studentas gali papildomai įgyti tarptautinį sertifikatą, daugiau informacijos rasite prie 
kiekvienos kompetencijos interneto svetainėje.

Kompetencijas įgyvendina KTU dėstytojai – savo srities ekspertai – ir aukšto lygio verslo bei viešojo sektoriaus organizaci-
jos, kurių darbuotojai skaito paskaitas, teikia temas baigiamiesiems projektams, į praktiką orientuotas užduotis studijų 
darbams ir kt.

Su tarpkrypčio eksperto kompetencijų vadovais galite susisiekti interneto svetainėje nurodytais kontaktais. Kompetencijų 
pasirinkimas KTU AIS vyks nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios.

Daugiau informacijos apie galimus kompetencijų ugdymo kelius ir pasirinkimo alternatyvas rasite adresu
ktu.edu > stojantiesiems > magistrantūros studijos > MA+

*Bus vykdomos tik tos kompetencijos, kurias pasirinks ne mažesnis kaip Universitete nustatytas minimalus studentų skaičius.
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Krypties 
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Rezultatas Rezultatas
Profesionalas apjungiantis
skirtingus žinių ir gebėjimų 

laukus specifiniams
uždaviniams spręsti.

Profesionalas su giliomis savo srities 
žiniomis ir gebėjimais reikalingais 

moksliniams tiriamiesiems 
uždaviniams spręsti.

MA+

https://stojantiesiems.ktu.edu/magistrantura/ma-plius/

