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TOBULĖJIMĄ
SKATINANTI
APLINKA
- Puikios galimybės įsidarbinti instituciniuose,
nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslinių
tyrimų projektuose.
- KTU fondų parama doktorantų
mokslinei veiklai.

ECTS kreditų,
apimančių

studijų modulius,
kurių bent vieną
doktorantas
išklauso kitos šalies
studijų ir mokslo
institucijoje.

mokslinių tyrimų

- Kasmet organizuojama apie 30 mokslinių
konferencijų – tai išskirtinė galimybė
doktorantams susipažinti su mokslo
naujovėmis, pasiekimais ir tendencijomis
bei pristatyti savo indėlį į tyrimus.
- Doktorantų vasaros mokykla – bendrųjų
gebėjimų ir tarpdisciplininių įgūdžių plėtotei.
- KTU Doktorantų draugija skatina kūrybišką
skirtingų mokslo krypčių doktorantų
bendradarbiavimą.
- Intensyvūs 5–12 dienų trukmės
doktorantūros studijų moduliai anglų kalba.

+
STIPENDIJOS /
PARAMA
- Priimtiems į valstybės finansuojamas
doktorantūros vietas studijų laikotarpiu
mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyto dydžio stipendija (pirmais studijų
metais – 395,20 Eur/mėn, antrais–ketvirtais
studijų metais – 456 Eur/mėn).
- Lietuvos mokslo tarybos ir KTU fondų
stipendijos už puikius studijų ir mokslinių
tyrimų rezultatus.
- KTU Doktorantūros fondo parama
doktorantų mokslinei veiklai.
- Lietuvos mokslo tarybos parama
doktorantų akademinėms išvykoms.
- KTU Tarptautinių mokslo renginių
fondo parama dalyvavimui tarptautinėse
mokslinėse konferencijose, seminaruose,
olimpiadose ir mokslo konkursuose.

PRIĖMIMAS
Kas gali pretenduoti į doktorantūros
studijas?
Asmenys, turintys magistro kvalifikacinį
laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį
išsilavinimą.

PRIĖMIMO
TVARKA

1.
2017 m. birželio 5–27 d.
Pateikiamas prašymas dalyvauti
priėmimo į doktorantūrą konkurse
ir susiję dokumentai:
- paso asmens duomenų puslapio arba
asmens tapatybės kortelės kopija;
- gyvenimo aprašymas;
- magistro (jei reikalaujama – ir bakalauro)
arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo
baigimo diplomas su jo priedu*
- mokslo krypties dviejų mokslininkų
rekomendacijos;
- mokslo darbų sąrašas;
- publikacijų kopijos arba mokslinis
referatas tematika į kurią stojama;
- stojamosios studijų įmokos kvito kopija;
- kiti stojančiojo nuomone svarbūs dokumentai.
* Jeigu diplomą išdavė užsienio mokslo ir
studijų institucija, privaloma pateikti Studijų
kokybės vertinimo centro pažymą apie diplomo
pripažinimą.

2.
2017 m. birželio 29–30 d.
Dalyvaujama priėmimo į doktorantūrą mokslo
krypties doktorantūros komiteto posėdyje.

3.
2017 m. liepos 4–5 d.
Pasirašoma doktorantūros studijų sutartis.

DOKTORANTŪROS
PROGRAMOS

mokslo
krypčių

18

Fizinių mokslų sritis
- Chemija (dvigubo laipsnio programa
su Tulūzos nacionaliniu politechnikos
institutu, Prancūzija)
- Fizika (kartu su Pietų Danijos universitetu)
- Informatika

Socialinių mokslų sritis
Technologijos
mokslų sritis
- Aplinkos inžinerija (dvigubo laipsnio
programa su Bolonijos universitetu,
Italija)
- Chemijos inžinerija (dvigubo
laipsnio programa su Košice technikos
universitetu, Slovakija)
- Elektros ir elektronikos inžinerija
(dvigubo laipsnio programa su Miguel
Hernández de Elche universitetu,
Ispanija)
- Energetika ir termoinžinerija
- Informatikos inžinerija
- Matavimų inžinerija (galimybė
mokslinius tyrimus 3 metus vykdyti
Jungtinėje Karalystėje)
- Mechanikos inžinerija
- Medžiagų inžinerija (dvigubo laipsnio
programa su partneriais iš Fizikos ir
chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo)
- Statybos inžinerija

- Edukologija
- Ekonomika
- Politikos mokslai
- Sociologija
- Vadyba

Humanitarinių
mokslų sritis
- Menotyra

kontaktai
Kauno technologijos universitetas

Tarptautinė doktorantūros mokykla
K. Donelaičio g. 73-423, 44249 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 300 042;
+ 370 37 300 049;
+ 370 626 22701

El. p. doktorantura@ktu.lt
„Skype“ ktu.doktorantura
ktu.edu/doktorantura

