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BA Studento atmintinė
Sveikiname Jus
tapus KTU studentu!

Pasirašęs studijų sutartį dar turite
atlikti šiuos veiksmus:
Pasitikrinti savo el. paštą, kurį nurodėte priėmimo informacinėje sistemoje registracijos metu, – Jums bus atsiųstas
svarbus informacinis pranešimas dėl vieningo prisijungimo prie Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų.

Jeigu Jums reikalinga gyvenamoji vieta KTU bendrabutyje, turėdami vieningo prisijungimo prie Universiteto
informacinių sistemų ir IT paslaugų duomenis, rezervuoti ją galėsite adresu http://bendrabuciai.ktu.edu.
Rezervacijos atlikimo procedūra pateikta kitoje šios atmintinės pusėje.

AIS

@

Prisijungti prie akademinės informacinės sistemos (KTU AIS), naudojantis gautais vieningo prisijungimo prie
Universiteto informacinių sistemų ir IT paslaugų duomenimis. Joje rasite savo individualų studijų planą, paskaitų
tvarkaraštį, studijų įmokų kvitus, pažymų formas ir kitą svarbią informaciją.
KTU AIS rasite adresu http://ktu.edu → MANO KTU → AKADEMINĖ IS.
Prisijungti prie savo el. pašto, adresu http://live.ktu.lt arba http://ktu.edu → MANO KTU → KTU E. PAŠTAS, ir nuolat
jį tikrinti, nes visa aktuali studijų informacija Jums bus siunčiama tik šiuo el. pašto adresu. Jungiantis reikia įvesti
turimą KTU IT naudotojo vardą ir slaptažodį. Jei iškils klausimų, rašykite el. paštu pastas@ktu.edu.
Sumokėti studijų įmoką iki studijų sutartyje numatyto termino – rugsėjo 20 d. (tik studijuojantiems valstybės
nefinansuojamoje vietoje).

€

Studento statusą įrodo studento pažymėjimas. Užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą galite adresu http://lsp.lt,
LSP

!

o tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC) – adresu http://www.isic.lt/. Studento pažymėjimas suteikia galimybę
pasinaudoti studentams priklausančiomis nuolaidomis.
Liepos mėnesio pabaigoje tinklalapyje http://ktu.edu/studentams, taip pat Facebook paskyroje KTU studentams ir
Instagram paskyroje KTUstudentlife susipažinti su pirmakursiams aktualia informacija apie rugsėjo 1-osios šventę,
įvadinės studijų savaitės renginius, studijų galimybes, stipendijas ir socialinę paramą, studentams teikiamas
paslaugas, laisvalaikio galimybes ir kt.
Iki rugsėjo 16 d. sudaryti savo individualų studijų planą ir rugsėjo mėnesį užsirašyti į rudens semestro užsiėmimus.
Tai padaryti galite savo KTU AIS → Individualus studijų planas → 2017–2018 m. m. (Jūsų programos pavadinimas).

Rugsėjo mėnesį KTU AIS pasirinkti akademinį patarėją. Tai akademinio personalo narys, kuris Jums padės studijų
klausimais visą studijų laikotarpį.

KVIS

Sužinoti viską, ko reikia sėkmingai karjerai, galite registruodamiesi karjeros valdymo informacinėje sistemoje
(KVIS), adresu www.karjera.lt.

Sėkmingų Jums studijų!

Vietos bendrabutyje rezervavimas

1. Rezervacijos procedūros pradžia:
1. 1. http://bendrabuciai.ktu.edu > „Rezervacija“ > „Prisijungti naudojant vieningą registraciją ir tęsti“
1. 2. Patekę į Akademinės informacinės sistemos (AIS) platformą, suveskite savo prisijungimo duomenis ir
užpildykite pateiktas formas:

Pasirinkite rezervacijos kriterijus.
Pasirinkite norimą bendrabutį, kambario tipą ir kainos intervalą.
Pasirinkę norimus kriterijus paspauskite „Pasirinkti laisvą vietą“.
Jei norite rezervuoti vietą su draugu (-ais), įveskite
draugo (-ų) duomenis.

Pasirinkite norimą vietą iš laisvų vietų sąrašo.
Jei tarp pasiūlytų vietų nėra pageidaujamos laisvos vietos, paspaudę nuorodą galite registruoti pageidavimą į laukiančiųjų eilę.
Pastaba. Įvertinkite, kad Jūsų norima vieta bendrabutyje atsilaisvins tik tada, kai kitas asmuo atsisakys savo
rezervacijos arba išsikraustys iš bendrabučio.
1.3. Pageidaujamos vietos pasirinkimas:
Pasirinkus vietą iš sąrašo:

8.00–17.00
8.00–15.45
12.00–12.45
I-IV
V
Pietų pertrauka
Internetinis tinklalapis – http://bendrabuciai.ktu.edu
KTU Bendrabučių grupės el. paštas – bendrabuciai@ktu.lt
Tel. 8 696 52 253; 8 696 73 277; (8 37) 35 35 28

Bendrabučių grupės kontaktai:

Darbo laikas:

Pažymėkite, kad susipažinote ir sutinkate su
bendromis rezervavimo bei sutarties sąlygomis.

1.4. Atsistojus į laukiančiųjų eilę:
Pažymėkite, kad susipažinote ir sutinkate su bendromis rezervavimo
bei sutarties sąlygomis.
Spauskite „Įrašyti į laukiančiųjų eilę“.

2. Rezervacijos procedūros pabaiga:
2. 1. Atlikus rezervaciją būtina:

Jeigu atlikta rezervacija Jus tenkina,
atsispausdinkite rezervacijoje pateiktus
dokumentus. Atvykti apsigyventi
turite darbo valandomis, pasirinkto
bendrabučio adresu.

Jei norite atšaukti rezervaciją
spausti mygtuką „Atšaukti rezervaciją“.

2. 2. Atsistojus į laukiančiųjų eilę būtina:

Stovėdami laukiančiųjų eilėje nepamirškite:
- kas dvi savaites patvirtinti registruotą
pageidavimą;
- gavus pasiūlymą, jį patvirtinti per parą laiko.

