Kauno technologijos universitetas
1. Informacija apie aukštąją mokyklą
KTU yra vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies
aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių. Nuo savo
veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 130 000 absolventų. KTU yra kilęs iš Lietuvos
universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune. Lietuvos universitetas 1930 m. pavadintas
Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. vasarą jam grąžintas Vytauto
Didžiojo universiteto vardas,
vardas, 1944 m. pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu,
1946 m. – Kauno valstybiniu universitetu. 1951 m. sausio 1 dieną, atskyrus Medicinos fakultetą,
ėmė veikti reorganizuotas Kauno politechnikos institutas (KPI). Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Prezidiumo nutarimu, Institutas 1990 m. tapo Kauno
technologijos universitetu.
Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti
žinias bei novatoriškas technologijas
technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą
talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.
Universiteto vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų
kūrimu ir perdavimu.

2. Kaip organizuojamos
organizuojamos studijos, kada atostogos? Kada perlaikymai? Kur pateikiama studijų
medžiaga?
Studijos yra organizuojamos semestrais.
se
Mokslo metus sudaro du semestrai – rudens ir pavasario.
Kiekvienas semestras trunka 20 savaičių, iš kurių 4 savaitės yra skirtos
skirtos egzaminų sesijai – sausio ir
birželio mėnesiais. Kiekvieną
kvieną semestrą yra numatyta ir atostogų savaitė – Kalėdų ir Velykų.
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą
darbą per visą studijų semestrą ir objektyvų studijų rezultatų
vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas, kai galutinį studijų modulio pažymį
sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai.
Už studijų modulį būsi atsiskaitęs laiku, jeigu iki semestro pabaigos įvykdysi visas numatytas
studijų modulio semestro savarankiško darbo (SSD) užduotis, o egzaminą išlaikysi sesijos metu.
Atmink, kad, neatsiskaičius už numatytas studijų modulio SSD užduotis ir už jas nesurinkus
minimalaus balo, egzamino laikyti neleidžiama. Jei semestro ar sesijos metu susirgai, turi galimybę
atidėti atsiskaitymus,
s, tačiau turėsi pristatyti ligą pagrindžiantį įrodymą ir gauti dekano ar studijų
prorektoriaus leidimą. Atidėti atsiskaitymai yra prilyginami atsiskaitymams laiku.
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Pakartotinai atsiskaityti už studijų modulio SSD užduotis ir (arba) laikyti egzaminą leidžiama
leidž
ne
daugiau kaip du kartus: už pirmąjį pakartotinį atsiskaitymą už studijų modulio savarankiško darbo
užduotis ir (arba) egzamino laikymą studentui nereikia mokėti; už antrąjį – mokamas nustatyto
dydžio mokestis. Perlaikyti SSD užduotis ar egzaminą, siekiant
siekiant pagerinti teigiamą įvertinimą,
neleidžiama.
Visa studijų medžiaga studentams yra pateikiama KTU Office 365 paskyroje „Informacija
studentams“ ir KTU interneto svetainės skiltyje „Studijos“.
3. Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka
tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi
studentai gauna? Kur reikia registruotis?
KTU turi 12 bendrabučių, kurie išsidėstę Studentų miestelyje ir šalia jo. 2, 3 ir 4 bendrabučiai yra
Studentų gatvėje. 2 ir 4 bendrabučiai yra pritaikyti ir studentams su judėjimo
ju
negalia. Gričiupio,
Pašilės
lės ir A. Purėno gatvėse įsikūrę 5, 7, 8, 10, 11, 16 bendrabučiai. Kiek tolėliau, Vydūno alėjoje,
prie garsiojo Ąžuolyno parko – 13, 14 ir 15 bendrabučiai. Iš čia greitai ir patogiai nuvyksi į miesto
Centrą, Senamiestį ir kitus miesto
miesto rajonus visuomeniniu transportu ir dviračiais. Vienas
populiariausių Kaune dviračių takų vingiuoja nuo Ąžuolyno per Laisvės alėją iki Senamiesčio.
Studentams siūlome apsigyventi triviečiuose, dviviečiuose ir vienviečiuose kambariuose.
Bendrabučiuose įrengtas
gtas spartusis interneto ryšys, savitarnos skalbyklos, virtuvės, dviračių laikymo
la
patalpos. Visuose kambariuose yra pagrindiniai gyventi reikalingi baldai: lovos, stalai, spintos,
spintelės ir kėdės. Bendrabučių gyventojai turi galimybę naudotis sporto, laisvalaikio
la
kambariais ir
sporto aikštelėmis. Bendrabučius siekiama nuolat naujinti ir taip gerinti gyvenimo, mokymosi ir
poilsio sąlygas.
Informaciją apie mokestį už apgyvendinimą bendrabutyje ir visą kitą aktualią informaciją rasi
interneto svetainėje bendrabuciai.ktu.edu.
ndrabuciai.ktu.edu.
Vietą bendrabutyje rezervuoti galėsi KTU bendrabučių vietų rezervacijos sis-temoje,
sis
adresu
bendrabuciai.ktu.edu. Tai padaryti galėsi iškart po studijų sutarties pasirašymo, gavęs prisijungimo
prie Universiteto akademinės informacinės sistemos
si
duomenis.
Bendrabučių rezervacijos sistemoje rezervuoti vietą galima ir trumpalaikiam apgyvendinimui (t. y.
iki 60 parų). Tai ypač patogu KTU ištęstinių studijų studentams, kurie bendrabučiuose apsigyventi
nori tik per sesiją, ar studentams, kurie į Universitetą atvyksta tik laikinai.

4.

Kokie galimi studijų moduliai? Kada
Kada vykdomi pasirinkimai?

Studijų moduliai pagal studijų
studi programą gali būti privalomi, alternatyvieji
ternatyvieji (pasirenkami iš pateikto
pa
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sąrašo) ir pasirenkamieji (juos gali rinktis iš visų siūlomų
siūlomų modulių). Pasirenkamieji moduliai yra puiki
proga praplėsti savo žinių ratą. Rinkis juos atsakingai! Jeigu reikia patarimo, kreipkis į savo
akademinį patarėją.
Studijų
tudijų modulį gali sudaryti paskaitos,
paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, studento
savarankiškas darbas, mokslinis tiriamasis darbas, projektavimo ir kiti darbai. Išsamiau susipažinti
su studijuojamu moduliu gali atsidaręs studijų modulio programą (ją galima rasti akademinėje
informacinėje sistemoje paspaudus ant modulio individualiame plane).
5. Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis? (kiek valandų atitinka
kreditus?)
Bazinis studijų planavimo vienetas yra studijų modulis, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas,
dėstomas vieną semestrą. Studijų modulis įvairiais
įvairiais deriniais gali apimti paskaitas, laboratorinius
darbus, pratybas, seminarus, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą, projektavimo ir
kitus darbus.
Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba
pažymiu vertinamu savarankišku studento darbu (projektu). Studijų modulių apimtis nustatoma
nustato
kreditais. Vienų studijų metų 1600 valandų atitinka 60 kreditų.
6. Informacija apie gretutines studijų formas (ar įmanoma pasirinkti, kokia tvarka?)
Gretutinės kryptiess studijos – tai galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį,
laips kai greta pagrindinės
studijų
jų programos gali rinktis gretutinės krypties studijų programą. Jeigu Tavo studijų programoje
numatyta galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, tuomet, be studijų
studij programos, pasirinktos
stojant į Universitetą, gali papildomai studijuoti gretutinės krypties studijų programos modulius (iš
viso 60 kreditų) ir įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Gretutinės krypties studijų programą
gali rinktis pirmame kursee pavasario semestre.
7. Akademinės pažymos. Kur kreiptis, norint jas gauti? Kokios yra akademinių pažymų rūšys? Kada
jas galiu pasirinkti?
Jei Tau prireikė akademinės pažymos apie studijas arba
arba išklausytus modulius Universitete,
Universi
drąsiai
kreipkis į savo fakulteto
teto studijų centrą ir studijų aptarnavimo administratorės išduos Tau pažymą.
Pateikiame Tau akademinių pažymų rūšis:
•
•
•

pažyma apie studijas Universitete (studento statusas) lietuvių kalba;
pažyma apie studijas Universitete (paskutinių dviejų semestrų svertiniai
svert
vidurkiai) lietuvių
kalba;
pažyma apie išklausytus dalykus;
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•

pažyma apie išklausytus dalykus (Modulių anotacijos).

8. Koks akademinių užsiėmimų laikas?
pirmas užsiėmimas 8.30 val.
antras užsiėmimas 10.30 val.
trečias užsiėmimas 13.00 val.
ketvirtas užsiėmimas 15.00 val.
penktas užsiėmimas* 17.00 val.
šeštas užsiėmimas* 18.45 val.
Studentų pageidavimu dekanas gali nustatyti ir vėlesnį šių užsiėmimų laiką.

9. Užsiėmimų tvarkaraštis ar privaloma lankyti visas paskaitas?
Bakalauro studijų metu pirmame ir antrame kursuose privalėsi lankyti paskaitas ir praktinius
užsiėmimus, o trečiame
iame ir ketvirtame kurse bei magistrantūros
magistrantūros studijų metu – praktinius
užsiėmimus. Tačiau jei nori iš paskaitų „pasiimti viską“, rekomenduojame
rekomenduojame lankyti
lan
visas. Jauti, kad
paskaitos turinys Tavęs netenkina ir, kad neapsilankęs joje, nedaug prarandi? Netylėk! Jeigu sergi,
s
nors ir kelias dienas, nepamiršk
pamiršk apie savo ligą ir nedalyvavimą paskaitose
paskait
pranešti savo fakulteto
studijų
dijų centrui. Per tris darbo dienas po ligos, į studijų
studijų centrą pristatyk gydytojo pažymą apie ligą –
šie dokumentai bus pateisinama
pateis
priežastis pratęsti atsiskaitymų
ymų už savarankišką darbą ar
egzaminų laiką.
10. Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?
Siekiant užtikrinti
ti aktyvų studentų darbą
dar per visą studijų semestrą ir objektyvų studijų rezultatų
vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas, kai galutinį studijų modulio pažymį
sudaro tarpinių atsiskaitymų pažymiai ir egzamino pažymiai. Už studijų modulį būsi atsiskaitęs
laiku,
ku, jeigu iki semestro pabaigos
pabaigos įvykdysi visas numatytas studijų modulio semestro savarankiško
darbo (SSD) užduotis, o egzaminą išlaikysi sesijos metu. Atmink, kad, neatsiskaičius už numatytas
studijų modulio SSD užduotis
uotis ir už jas nesurinkus minimalaus balo, egzamino laikyti neleidžiama.
nele
Jei
semestro ar sesijos metu susirgai, turi galimybę atidėti atsiskaitymus, tačiau turėsi pristatyti ligą
pagrindžiantį įrodymą
mą ir gauti
g
dekano ar studijų prorektoriaus
riaus leidimą. Atidėti atsiskaitymai yra
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prilyginami atsiskaitymams laiku.
Pakartotinai
inai atsiskaityti už studijų modulio
mo
SSD
D užduotis ir (arba) laikyti egzaminą
eg
leidžiama ne
daugiau kaip du kartus: už pirmąjį pakartotinį atsiskaitymą
atsiskai
ą už studijų modulio savarankiško
savarankiš darbo
užduotis ir (arba) egzamino laikymą studentui nereikia mokėti; už antrąjį
an
– mokamas nustatyto
dydžio mokestis. Perlaikyti SSD užduotis ar egzaminą, siekiant pagerinti teigiamą įvertinimą,
neleidžiama.
11. Kokia egzaminų raštu tvarka?
Universitete galioja egzaminų raštu organizavimo
organizavimo tvarka. Šios tvarkos tikslas
tiks
– užtikrinti
Universitete
versitete vykdomų atsiskaitymų sąžiningumą, skaidrumą ir kokybę.
12. Kaip vertinamos žinios?
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines
žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis
vertinimas.
Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis
pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar
neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo – nustatyto skaičiaus tarpinių
atsiskaitymų minimalaus balo – neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino. KTU naudojama
dešimtbalė žinių vertinimo sistema, pagal kurią būsi vertinamas.
13. Kokia akademinių atostogų tvarka?
Esant rimtoms
ms priežastims (dėl ligos, nėštumo, gimdymo ir kūdikio priežiūros, ilgalaikės stažuotės),
gali kreiptis į fakulteto dekaną ir prašyti akademinių atostogų. Akademinių atostogų gali išeiti ne
ilgiau kaip metams ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį.
laikotarpį.
14. Kaip prisijungti prie sustiprintų studijų grupių?
Jeigu savo laiką mielai skiri mokymuisi ir trokšti įgyti gilesnių žinių, nei gali jų gauti
gau studijuodamas
pagal savo studijų
dijų programą, mielai kviečiame Tave prisijungti
prisijungti prie sustiprintų studijų grupių
gr
(SSG).
Į šias grupes kviečiami gabūs, puikius akademinius rezultatus pasiekę jaunuoliai,
jaunuo
kuriems nesvetima
„teorinė“ pasaulio
lio pusė, kuriems patinka moksliniai tyrimai, diskusijos, kuriuos „veža“ naujos
nau idėjos,
užtenka jėgų ir entuziazmo joms realizuoti.
realizuoti. Jei prisijungsi prie šios grupės, Tau atsivers išskirtinės
galimybės:
•
•

bendrauti ir bendradarbiauti su bendraminčiais, būti tarp pačių geriausių;
sustiprintai studijuoti tiksliuosius mokslus (matematiką, fiziką, informatiką ir kt.), klausant
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•
•
•
•
•

geriausių Universiteto
niversiteto dėstytojų
skaitomų paskaitų nedidelėje grupėje;
nemokamai studijuoti pačių pasirinktus papildomus modulius;
kiekvienam turėti tyrimų mentorių,
mentorių, kuris padės kiek įmanoma sparčiau įsitraukti į
dominančios srities mokslinę veiklą;
inicijuoti, vestii įvairius mokslo populiarinimo renginius moksleiviams ir visuomenei;
savo idėjoms įgyvendinti gauti visokeriopą paramą.

15. Kaip nutraukti studijas?
Pagrindinės priežastys, dėl kurių gali būti išbrauktas iš studentų sąrašų:
ašų: paties prašymu; kai dėl kitų
objektyvių
bjektyvių priežasčių studijos tampa negalimos; keičiant universitetą; dėl sveikatos problemų;
nesumokėjus mokesčio už mokslą; už Universiteto nuostatų pažeidimą; neatvykus po akademinių
atostogų; už nepažangumą; už nelankymą; negynus (neapgynus) baigiamojo projekto. Jei, dėl įvairių
priežasčių, nutiks taip, kad apsispręsi studijas nutraukti savo noru, nepamiršk apie tai informuoti
fakulteto studijų centrą ir būtinai pateik prašymą.
16. Kokia akademinių skolų tvarka?
Jei studentas turi skolų daugiau negu už pusę semestro kreditų normos, laikoma, jog semestro
studijų rezultatų vidurkis lygus 0, tačiau kreditai sumuojami. Jei studentas turi skolų mažiau negu už
pusę semestro kreditų normos, laikoma, jog tų modulių rezultatų vidurkis lygus 0.
17. Kiek galima turėti
turėti akademinių skolų?
Jeigu akademinių skolų turėsi daugiau negu už pusę semestro kreditų normos, bus tariama, kad to
semestro studento studijų rezultatų vidurkis lygus nuliui.
18. Kaip baigti studijas?
Universiteto absolventui suteikiamas bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis, profesinė
kvalifikacija bei daktaro mokslo laipsnis:
•

•

•

Absolventams, atsiskaičiusiems už pirmosios studijų pakopos individualiuosius planus, bakalauro
kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta kvalifikacijos komisija, kurios posėdyje
ginamas baigiamasis projektas.
Absolventams, atsiskaičiusiems
atsiskaičiusiems už magistrantūros individualiuosius studijų planus, magistro
kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta kvalifikacijos komisija, kurios viešame
posėdyjee ginamas baigiamasis projektas.
Absolventams, atsiskaičiusiems už laipsnio nesuteikiančių
nesuteikiančių (pedagogikos) studijų individualųjį
planą, profesinę kvalifikaciją suteikia rektoriaus įsakymu paskirta kvalifikacijos komisija, kurios
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•

viešame posėdyje ginamas baigiamasis
baig
projektas.
Absolventams, įvykdžiusiems doktorantūros individualiuosius studijų planus ir tarybos daktaro
disertacijai ginti viešame posėdyje apgynusiems daktaro disertaciją, suteikiamas daktaro
mokslo laipsnis.

19. Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti
atlikti praktiką užsienyje?
Taip. Jeigu nori atlikti praktiką Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių įmonėse,
įmonė
mokymo
centruose, mokslinių tyrimų
mų centruose ir kitose organizacijose, Erasmus+ suteikia ir tokią galimybę.
Praktikos metu galėsi įgyti tarptautinės profesinės patirties, konkrečių praktinių įgūdžių, susipažinti
su Bendrijos darbo rinkos reikalavimais, užmegzti naujas pažintis (dalykines
(dalykines ir asmenines) ir patirti
patir
dar daug kitų naudingų dalykų.
Praktikos
ikos užsienyje trukmė – ne trumpiau kaip 2 mėnesiai irr ne ilgiau kaip vieneri metai. Šią
praktiką galima atlikti vasaros ir studijų praktikos metu ar jau baigus studijas (absolvento praktika).
Į praktiką galima vykti jau po pirmo kurso ir ne vieną kartą.
Erasmus+
mus+ praktikoms skiriama stipendija
stipen
dalinėms kelionės
onės ir pragyvenimo užsienyje išlaidoms
padengti. Planuojama, kad 2015–2016
2015
m. m. ši stipendija bus 500–700
700 eurų per mėn. (priklauso
nuo šalies, į kurią vyksi).
Tarptautinė organizacija IAESTE taip pat padeda atrasti praktikos galimybes artimoje Tavo
specialybei srityje užsienyje.
nyje.
20. Koks bibliotekos darbo laikas?
Universitete veikia 6 bibliotekos – Centrinė ir fakultetų bibliotekos Kaune ir Panevėžyje. Bibliotekos
skaitytoju tampi iš karto įstojęs į Universitetą. Tavo skaitytojo bilietas yra Lietuvos studento
stu
pažymėjimas, asmens tapatybės kortelė arba pasas – be vieno iš šių dokumentų negalėsi naudotis
bibliotekos paslaugomis.
21. El. duomenų bazės
KTU prenumeruojamas duomenų bazes galima pasiekti tik iš universiteto tinklų. Norėdami jas
pasiekti iš kito
o tinklo (pvz. namų), turite naudotis KTU VPN paslauga. Prenumeruojamų el. duomenų
bazių sąrašą ir testuojamas el. duomenų bazes rasite čia: www.ktu.edu/lt/biblioteka.
22. Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba
Seniūnų pareigos:
•
•

Sukurti savo grupės naujienų
naujienų grupę (googlegroups, live KTU) ir prijungti savo grupiokus.
Perduoti visą informaciją grupės studentams, kurią suteikia studentų atstovybė, fakulteto
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•
•
•
•

administracija, dėstytojai, bei kiti informacijos šaltiniai.
Sudaryti atsikaitymų tvarkaraštį kiekvienam
kiekvienam mėnesiui, bei egzaminų tvarkaraštį prieš sesiją.
Rinkti fakulteto studentų atstovybę – fakulteto Studentų Atstovybės pirmininką ir jo komandą.
Aktyviai bendradarbiauti su studentų atstovybe, pranešti apie kylančias problemas, teikti
pasiūlymus, dalyvauti
uti jų rengiamuose susitikimuose.
Bendradarbiauti su fakulteto administracija.

23. Veikla po paskaitų
2009 m. rugsėjį studentų iniciatyva Kauno technologijos universitete duris atvėrė pirmasis
Lietuvoje Studentų laisvalaikio centras (SLC), kuriame studentai gali patogiai ir prasmingai praleisti
laisvą laiką tarp ir po paskaitų. Čia galima ne tik pasimokyti, bet ir pailsėti, pabendrauti su draugais,
pažaisti, išgerti arbatos, paskaityti naujausią spaudą, užsiimti kita smagia ir įdomia veikla. Studentų
Student
laisvalaikio centras įsikūręs KTUStudentų miestelyje esančio 3 bendrabučio pusrūsyje (Studentų g.
69, Kaunas). Jame įrengtos keturios erdvės, skirtos studijoms, poilsiui ir laisvalaikiui. Per kelerius
metus SLC tapo ne tik mėgiama ir jaukia Universiteto studentų susibūrimo vieta, bet ir studentiško
gyvenimo simboliu. Universiteto studentai gali ilsėtis KTU poilsio bazėse prie Baltijos jūros, Kauno
marių, gražiausių Lietuvos ežerų. Taip pat čia apstu meno kolektyvų, sporto rinktinių ir studentų
organizacijų.

Informaciją parengė Kauno technologijos universiteto administracija ir studentų atstovybė.
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