
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)*. kurioje rasite savo individualų studijų planą, 
akademinių 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 
siunčiama 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 rezer-
vacijos laikotarpį 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 priklaus-
ančiomis nuolaidomis ir paslaugomis.

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

SUDARYTI savo individualų studijų planą ir UŽSIREGISTRUOTI į rudens semestro akademinius užsiėmimus iki 
rugsėjo vidurio.
ktu.edu > studentams > intranetas > AIS > Studijos > Individualus studijų planas > 2022-2023 m. m.

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

KVIEČIAME JUS PASINAUDOTI STUDIJAS PAPILDANČIOMIS
POPASKAITINĖMIS VEIKLOMIS:  KTU.EDU > STUDENTAMS 

Tikslios studijų procesų datos skelbiamos studijų kalendoriuje: ktu.edu > studentams > studijos > Studijų kalendorius
Universiteto siūlomos finansinės paramos ir skatinimo galimybės: ktu.edu > studentams > finansai
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Sveikiname Jus tapus KTU studentu!

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

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

Nuo šiol visais bendraisiais studijų, popaskaitinių veiklų klausimais Jus konsultuos KTU Studentų reikalų departamentas, įsikūręs 
Studentų g. 50, Infocentre. Turi klausimų? Susisiek: 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.

Prasidėjus semestrui, studijų klausimais kreipkitės į Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Studijų centrą, įsikūrusį A. 
Mickevičiaus g. 37-102, Kaune. Turi klausimų? Susisiek: pedagogikos.studijos@ktu.lt, +370 37 300 104.
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PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI,
PASIRAŠIUS STUDIJŲ SUTARTĮ

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://bendrabuciai.ktu.edu
https://bendrabuciai.ktu.edu
https://lsp.lt/lt
https://www.isic.lt
https://studentams.ktu.edu
https://www.facebook.com/ktustudentams/
https://www.instagram.com/ktustudentlife/
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/stp_prisijungimas
https://studentams.ktu.edu
https://studentams.ktu.edu/finansai/
https://pastas.ktu.lt/
https://ktu.edu/studiju-kalendorius/#rudens-semestras-22



