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Kai teigiame, kad esame lyderiaujantis universitetas
Lietuvoje, mes tik pradedame pasakoti apie save.
Kauno technologijos universitetas yra solidžiausia
šalies technologinė aukštoji mokykla, kilusi iš Lietuvos
universiteto, įkurto 1922-aisiais. Šimtmetį KTU laboratorijose kuriamos naujos žinios ir sprendimai, startuolių inkubatoriuje gimsta įmonės, šiuolaikiški studijų
metodai leidžia studentams tirti savo galimybių ir talento ribas.
Technologijų dedamoji svarbi visose mūsų veiklose,
tačiau mūsų siekis – ne patobulinti esamus sprendimus, o „įdarbinti“ technologijas tam, kad gyvenimas
taptų lengvesnis.
Esame stabilūs ir stiprūs, todėl pokyčiai mūsų negąsdina. Galime sau leisti būti lanksčiais. Stebime, kas
vyksta pasaulyje, klausomės, ką mums kalba partneriai versle ir pramonėje, reaguojame į ekonominius, visuomenės procesus – siūlome sprendimus darniai
ateities visuomenei, kuriančius ir stiprinančius
mūsų valstybę.

Bendradarbiavimas Universiteto viduje kuria tarpdisciplininius sprendimus – studijų programas, inovacijas, mokslo centrus, tyrimų projektus – kurie atitinka
šiuolaikinio pasaulio poreikius. Bendradarbiavimas su
išorės parteriais Lietuvoje ir pasaulyje leidžia ne tik
žvelgti į iššūkius iš globalios perspektyvos, bet ir
Universitete sukurtais sprendimais prisidėti prie
planetos gerovės.
Studijas baigę absolventai turi kompetencijas, kurios
jiems leidžia peržengti profesijų ribas ir jas apibrėžti
naujai, atliepti ne tik esamas, bet ir numatyti būsimas
darbo rinkos tendencijas.

04 KTU. Kokie mes esame

36 Fakultetai. Skaitmeninė medija

06 Vizualinis identitetas

37 KTU. Ko mes siekiame

08 Logotipas

38 Erasmus. Stilistika

12 Koloritas

40 Mokslas. Stilistika

14 Šriftas

43 Doktorantūros mokykla. Stilistika

16 Kompozicinis tinklelis

47 KTU. Kaip mes komunikuojame

18 Skaitmeninė medija

49 Komunikacija socialiniuose tinkluose

21 Spauda
24 Herbas
29 Fakultetai
30 KTU. Kuo mes tikime
31 Fakultetai. Koloritas
33 Fakultetai. Spauda
34 Fakultetai. Ikonos

Stiprus / atkaklus / tvirtas – vienas didžiausių universitetų Lietuvoje, kilęs iš pirmojo nepriklausomos
valstybės universiteto – Lietuvos universiteto, nuolatos pirmaujantis nacionaliniuose ir išlaikantis stabilias
pozicijas tarptautiniuose reitinguose.
Talentingas / intelektualus / profesionalus – pasaulinio lygio tyrėjai atlieka aukštos kokybės mokslo
tyrimus, talentingi studentai, turintys galimybių savo
gebėjimus auginti įvairių papildomų programų metu,
profesionalūs dėstytojai.
Atviras / pozityvus / draugiškas – visuomenei komunikuojami naujausi mokslo atradimai, rengiamos
mokslo išradimų parodos, skaitomos viešos paskaitos, laboratorijos ir jose esanti šiuolaikiška įranga
atvira verslui ir pramonei, vyksta bendradarbiavimas
tarp skirtingų sričių ir specialistų, verslo ir pramonės
atstovai dalyvauja studijų procese.

Šiuolaikiškas / progresyvus / diktuojantis madą –
naujausia įranga aprūpintos laboratorijos, šiuolaikinė
didaktika studentų įgūdžiams ir žinioms gilinti, tyrėjų grupės sprendžia šiuolaikinio globalaus
pasaulio iššūkius.
Dinamiškas / veržlus / einantis / ieškantis / smalsus /
lankstus / drąsus – universiteto alumnai savo pasiekimais griauna stereotipinį „tiksliuko“ įvaizdį, universitetas drąsiai persitvarko, keičiasi, atliepia kasdienos aktualijas ne tik siūlomomis studijomis ir mokslo sprendimais, bet ir jų organizavimo procesais.
Praktiškas / pragmatiškas / racionalus – kuriamos
inovacijos pritaikomos realiame gyvenime, studijų
procese taikomi praktinio mokymosi metodai, KTU,
būdamas tarptautinio ECIU universiteto dalimi, iššūkiais grįstu mokymusi prisideda prie sprendimų vietos
ir globaliai visuomenei kūrimo.

Verslus – KTU įkurtas pirmasis Lietuvoje akademinis
startuolių inkubatorius „Startup Space“, veikia Nacionalinis inovacijų ir verslo centras – „vienas langelis“
tarp verslo ir mokslo, organizuojami hakatonai, suteikiamos galimybės gauti paramą iš verslo angelų
sėkmingų idėjų vystymui, organizuojama didžiausia
Baltijos šalyse karjeros ir kontaktų mugė.
Sąžiningas / patikimas – darbštūs, atkaklūs studentai, tyrėjai skatinami, jiems suteikiamos sąlygos tobulėti, efektyviai veikia akademinės etikos ugdymo ir
palaikymo sistema.
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Drąsa

Inovacija

Vizualiai išsiskirti, taikyti naujausias tendencijas,
išlaikyti vientisumą, tačiau atėjus laikui - keistis.

3D vizualų taikymas vizualinėje komunikacijoje,
išskirtinių šriftų antraštėms naudojimas.

Racionalumas

Bendradarbiavimas

Tinklelio naudojimas vizualinėse priemonėse,
juodos spalvos integracija.

Minkštų formų santykis su griežtomis linijomis,
kontrastingų formų ir spalvų naudojimas sukuria vizualiai
patrauklias kompozicijas, rodančias, jog skirtingų sričių
bendradarbiavimas duoda geriausius rezultatus.

Profesonalumas,
skaidrumas
Vientisumo palaikymas visomis priemonėmis, atvirų,
permatomų formų naudojimas.
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Logotipo adaptacijoms naudoti
„Good Headline Pro Medium“ šriftą mažosiomis raidėmis.

G
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1/2 Z

G

1/2 Z liniją ištempti tiek, kiek reikia,
kad lygiuotųsi su labiausiai išsikišusios
raidės paskutiniu tašku (G linija).

Z
Z

Logotipas sukurtas taip, kad būtų
galimybė adaptuoti priklausomai nuo
poreikio šioms grupėms: administracija,
fakultetai, institutai.

Studentų atstovybė(s), studentų organizacijos ar naujai besikuriančios studentų bendruomenės, su KTU rinkodaros ar išorės dizainerių pagalba, turi galimybę susikurti unikalius ženklus, kurie
turėtų derėti su pagrindiniu KTU logotipu.

Universitete vykdomiems projektams
galima sukurti atskirus logotipus ir stiliaus gaires, kuriose būtina KTU trumpinio integracija. Visa stilistika turi būti patvirtinta ir suderinta su KTU rinkodara.

Logotipo saugos zona nustatoma pagal
mažosios raidės „u“ iš užrašo „ktu“
aukštį ir apima visą ženklo perimetrą.
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Pilnas logotipas

Sutrumpintas
logotipas

Sutrumpintas
logotipas be datos

Ikona

Rekomenduojamas
mažiausias dydis
(pagal aukštį)

Rekomenduojamas
mažiausias dydis
(pagal aukštį)

Rekomenduojamas
mažiausias dydis
(pagal aukštį)

Rekomenduojamas
mažiausias dydis
(pagal aukštį)

15 mm

10 mm

5 mm

1,5 mm

Logotipas gali būti naudojamas keturiomis kompozicijomis.
Skirtingų versijų naudojimas priklauso nuo konteksto ir priemonės.

Mažiausias rekomenduojamas dydis skirtas tik itin mažiems formatams
spaudoje ant medžiaginių paviršių, siekiant maksimalaus skaitomumo.
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1. Logotipą didinant ar mažinant išlaikyti
proporcijas. Šiame pavyzdyje logotipas
ištemptas horizontaliai.
2. Naudojamas vienspalvis logotipas – baltas
ant tamsių fonų arba juodas ant šviesių fonų.
Logotipo spalvą, jeigu to reikalauja koncepcija, gali keisti tik KTU rinkodaros arba leidyklos
„Technologija“ dizaineriai.

6

3. Logotipo tarpai tarp eilučių turi išlikti tokie,
kokie yra dabar. Tarpų negalima didinti,
mažinti ar kitaip keisti.
4. Logotipo adaptacijos naudojamos
tik su brūkšniu.
5. Logotipo teksto šrifto dydis negali būti
keičiamas.
6. Logotipo adaptacinio teksto vieta
nekeičiama.
7-8-9-10. Logotipas turi išlaikyti skaitomumą ir būti kontrastingas fonui.
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BLOGI LOGOTIPO IR SPALVŲ NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI

Didieji NE naudojant logotipą:

Bendrai komunikacijai naudojamos spalvos.
RGB – spalvos, naudojamos skaitmeninėje erdvėje,
CMYK – spalvos, naudojamos spaudoje.
RGB ir CMYK spalvos gali kažkiek skirtis.

ELECTRIC YELLOW
Spalvų teorijoje geltona spalva siejama su racionalumu bei aiškiu mąstymu. Spalva simbolizuoja pažinimą
– per patirtį atėjusią išmintį. Juodos ir geltonos spalvų
kombinacija simbolizuoja protinį pranašumą.

RGB

0/0/0

RGB

255/255/255

RGB

241/242/242

RGB

255/255/0

CMYK

0/0/0/100

CMYK

0/0/0/0

CMYK

0/0/0/5

CMYK

0/0/100/0

HEX

#000000

HEX

#ffffff

HEX

#f1f2f2

HEX

#ffff00

BLACK CARBON

WHITE BALANCE

GREY MATTER

ELECTRIC YELLOW

ARCHIVO Black
Regular

INTER V
Inter V Extra Light

Inter V Extra Semi Bold

Inter V Extra Regular

Inter V Extra Bold

Inter V Extra Medium

Inter V Extra Black

Universalaus naudojimo šriftas „Inter Variable“. Šriftas idealiai pritaikytas naudoti tiek spaudai, tiek ekranams. Mažųjų raidžių dydis
(x height) yra specialiai pritaikytas geram skaitomumui. Šriftą
sukūrė švedas, programinės įrangos kūrėjas Rasmus Andersson.

„ARCHIVO Black Regular“ priklauso antraštinių šriftų klasei.
Drąsus, modernus šriftas buvo specialiai sukurtas skaitmeninei
erdvei ir spaudai bei pritaikytas 200 kalbų. Geras skaitomumas
leidžia šį šriftą naudoti kaip grafinį elementą kompozicijoms kurti.
Galima žaisti su B, D, E, F, H, P, R raidėmis.

SK PRIMo
Regular
„SK PRIMo Regular“ priklauso antraštinių šriftų klasei ir naudojamas antraštėms. Drąsus ir modernus šriftas sukurtas dizainerio, kaligrafo Tikhon Reztcov, remdamasis periodine lentele „Opera“, kuri
2006 m. Karališkojo britų instituto buvo pripažinta geriausiu visų
laikų leidiniu.

ARIAL

LUFGA

Inter V Extra Light

Lufga Regular

Inter V Extra Regular

Lufga Bold

Universalaus naudojimo šriftas „Arial“. Vienas populiariausių
šriftų, įeinančių į visų kompiuterių programinę įrangą. Šriftas idealiai
pritaikytas naudoti tiek spaudai, tiek ekranams. Naudojamas kaip
šrifto „Inter V“ pakaitalas.

Minimalistinis, tačiau puošnus šriftas „Lufga“. Naudojamas proginiams komunikacijos laiškams, šventiniams sveikinimams.

Grafiniai elementai. Naudojami prezentacijose, socialinių medijų
vizualuose kaip papildomi grafiniai elementai.

Galimas ikonėlės
komponavimas,
jeigu telpa rašomas
tekstas
Vieta
trumpintam
KTU logotipui

Komponuojamas
tekstas neturi išlįsti
už punktyrinių linijų
(1/2 langelio)

Kai naudojama ikonėlė
yra prie viršuje esamo
teksto, šūkis rašomas
viena eilute
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Komponuojamas
tekstas neturi išlįsti
už punktyrinių linijų

Naudojant
logotipą,
pagrindinis
šūkis rašomas
dviem eilutėmis

Kompozicinis tinklelis sudarytas iš 7 vertikalių ir horizonalių dalių. Ši taisyklė taikoma ne
tik kvadratiniams formatams, bet ir bet kokiems kitiems – vertikaliems, horizontaliems.
Kompozicinį tinklelį galima skaidyti pagal
poreikį ir teksto ilgumą. Esminė taisyklė –
žaisti ir nebijoti eksperimentuoti, tačiau
tuo pačiu išlaikyti tvarką.
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Rekordiškai efektyvius saulės
elementus išradusio KTU profesoriaus Vytauto Getaučio darbą
publikavo žurnalas „Science“
MOKSLO PRITAIKOMUMAS I 2020 11 24

Rekordiškai efektyvius saulės elementai

1

2

3

MOKSLINIAI TYRIMAI

KOMANDOS SVARBA

LAIKO SVARBA

KTU Cheminės technologijos

Vytautas Getautis įsitikinęs, kad

Per trumpą laiką neįmanoma

fakulteto (CTF) profesorius

vykdant tokius mokslinius tyrimus

išmokti visų „virtuvės“ paslapčių.

Vytautas Getautis labiausiai

ypatingai svarbi kartu dirbanti

Čia panašiai kaip ir buityje –

žinomas už pasiektą pasaulinį

komanda ir kiekvieno grupės nario

skanius pietus pasigaminti

saulės elementų efektyvumo

turima patirtis.

svetimoje virtuvėje užtruks.

rekordą.
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jau pažįstama ir
mažiau mitais
apipinta sąvoka
KTU PROFESORIUS
RIMVYDAS SIMUTIS

Dirbtinį intelektą
galime apibūdinti
jau pažįstama ir
mažiau mitais
apipinta sąvoka
KTU PROFESORIUS
RIMVYDAS SIMUTIS

TARP
MOKSLO
IR VERSLO
Sėkminga mokslo
idėjų kelionė

Sėkminga mokslo
idėjų kelionė

RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS
DEPARTAMENTAS

Ineta
Aleksandravičienė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Karolina
GvazdaitėSimonavičienė
STUDIJŲ DEPARTAMENTAS

Tomas
Šeibelius

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Justina
Karolaitė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Rūta
Bazaraitė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Gintarė
Jaruševičienė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

OS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
DEPARTAMENTAS

Norint likti incognito ir paslėpti savo tapatybę, galima
pasirinkti neutralią ikonėlę arba tapti superherojumi.

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS
DEPARTAMENTAS

Šis kortelių dizainas skirtas administracijos darbuotojams.

STUDIJŲ DEPARTAMENTAS

DARBUOTOJŲ KORTELĖS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
DEPARTAMENTAS

Gražvydas
Sadlauskas

Andrius
Dabužinskas

Autorius – Arvydas Každailis.
Sukūrimo data – 2014 m.

X

Erdvės zona nustato, kokiu minimaliu
atstumu (iš visų keturių pusių) herbas
gali būti prie kitų grafinių elementų.
Pagrindiniu moduliu parinktas dydis
lygus pusei herbo pločio, kuris pažymėtas simboliu x.

X

Ant šviesaus fono galima naudoti spalvotą arba juodą linijinį piešinį, ant tamsaus – spalvotą arba baltą linijinį piešinį.

HERBO NAUDOJIMO GAIRĖS KTU.EDU/UNIVERSITETAS/ATRIBUTIKA/

X

Optimalus herbo dydis yra
25-30 mm

Mažiausias herbo dydis
aukštos kokybės spaudiniams yra 15 mm

Herbas naudojamas tik ant kokybiškų audinių ir pakankamai aukštos
kokybės ir rezoliucijos spaudinių, kad jo atvaizdas būtų aiškiai matomas.

Minimalus linijinio
herbo dydis yra
10 mm

Jeigu herbas naudojamas kaip nespalvotas linijinis piešinys, minimalus jo
dydis gali būti 10 mm.

Optimalus herbo antspaudo dydis
50×50 mm
Minimalus herbo anspaudo dydis
30×30 mm

Herbo antspaudas yra heraldikos rinkinio
dalis, jis suderintas su Lietuvos heraldikos
komisija.

Herbo dydis ir rašalo spalva nėra apibrėžti,
pavaizduotas rekomenduojamas dydis ir
spalva (juoda).

Negalima naudoti vietoje išorinei komunikacijai skirto logotipo.
Keletas netinkamo naudojimo pavyzdžių
pateikiama žemiau.

Pareigos

BLOGI HERBO NAUDOJIMO PAVYZDŽIAI

HERBO NAUDOJIMO GAIRĖS KTU.EDU/UNIVERSITETAS/ATRIBUTIKA/

Herbo griežtai negalima naudoti kaip
dekoratyvinio ornamento elemento.

Atsakingumas visuomenei, bendradarbiavimas ir
nuolatinis tobulėjimas yra pamatinės Kauno technologijos universiteto vertybės.
Mums svarbu įsiklausyti į visuomenės, valstybės, planetos poreikius planuojant ir vykdant mokslo tyrimus.
Pasakojame žmonėms apie tai, ką darome, nes informuota visuomenė yra stipri. Mums rūpi, kad mūsų absolventai išeitų iš universiteto nešini žiniomis ir įgūdžiais, ne tik diplomu; mums ne tas pats, kaip susiklostys jų karjera – norime, kad jiems sektųsi. Mes
esame teisingi – suteikiame lygias galimybes siekti
tikslų, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, amžiaus
ar socialinės padėties, bet netoleruojame manipuliavimo aplinkybėmis dėl geresnių rezultatų.
Veikiame kartu, ne atskirai. Priimame sprendimus diskutuodami, tikime, kad galimybė susitarti yra neribojama disciplinos, specialybės ar užimamų pareigų.
Esame proaktyvūs megzdami kontaktus – tikime, kad
šiuolaikinio pasaulio iššūkius išspręsti įmanoma tik
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir pasaulyje.

Universitetą matome kaip talentų traukos centrą –
mus renkasi gabūs ir motyvuoti studentai, idėjomis
įkvepiantys tyrėjai, talentingi dėstytojai. Vertiname
savo darbuotojų profesionalumą, sudarome sąlygas
jiems augti. Suprantame, kad universiteto aplinka stimuliuoja ne tik teikiamomis galimybėmis, bet ir joje
veikiančiais žmonėmis.
Aukščiau išvardintos vertybės svarbios ne tik mums.
Tikime, kad už tai Kauno technologijos universitetą
vertina mūsų partneriai, visuomenė, kad tokius mus
mato pasaulis.

JUNO VELVET

CARROT ORANGE

CYBER BLUE

RGB

36/38/111

CMYK

100/100/25/12

HEX

RGB

238/62/60

CMYK

0/91/85/0

#24266f

HEX

RGB

231/174/53

CMYK

6/65/97/0

HEX

RGB

38/179/168

CMYK

75/3/41/0

#ee3e3c

HEX

#26b3a8

RGB

108/95/205

RGB

124/29/147

CMYK

68/70/0/0

CMYK

63/100/0/0

#e77729

HEX

#6c5fcd

HEX

#7c1d93

RGB

62/136/217

RGB

253/157/36

RGB

15/123/77

CMYK

73/43/0/0

CMYK

0/45/96/0

CMYK

89/27/88/14

HEX

#3e88d9

HEX

#fd9d24

HEX

#0f7b4d

ACID RED

VIOLET PLANET

GOLDEN YELLOW

ELECTRIC GREEN

PURPLE LAKE

PHYSIS GREEN

Sėkminga mokslo
idėjų kelionė

Sėkminga mokslo
idėjų kelionė

IF

SHMMF

MGMF

PTVF

CTF

MIDF

EEF

EVF

SAF

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Tomas
Babarskas

Sandra
Cabelaitė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

INFORMATIKOS
FAKULTETAS

MATEMATIKOS IR GAMTOS
MOKSLŲ FAKULTETAS

Fakultetų darbuotojams skirtos kortelės su
unikaliu koloritu ir fakulteto trumpiniu.

MECHANIKOS INŽINERIJOS IR
DIZAINO FAKULTETAS

DARBUOTOJŲ KORTELĖ

Sandra
GabaliauskaitėJacienė

Norint likti incognito ir paslėpti savo tapatybę, galima pasirinkti neutralią ikonėlę arba
tapti superherojumi.

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Ūna
Jabianskienė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Raminta
Ėringienė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Gytis
Macaitis
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS
FAKULTETAS

MECHANIKOS INŽINERIJOS IR
DIZAINO FAKULTETAS

Evelina
Jackūnienė
STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS
FAKULTETAS

Ramūnė
Jonikaitė

Miglė
HaberzaitėSabalienė

STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS
FAKULTETAS

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ
IR MENŲ FAKULTETAS

ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS
FAKULTETAS

Rita
Jablanauskienė

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Robertas
Nabūris

Radus šią kortelę,
prašome ją grąžinti į KTU,
Donelaičio g. 73-322

Vasara
Pabalytė

TARP MOKSLO IR VERSLO

Sėkminga
mokslo idėjų
kelionė

Amerikiečius į
Kauną atviliojo
IT specialistų
pasiūla
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KTU – tarp prestižinių
pasaulio universitetų
„Bloomberg“ tinkle

KTU MOKSLININKAS
AUDRIUS KABAŠINSKAS
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Nuo studentiško
judėjimo iki globalių
veiklų koordinavimo
Lichtenšteine
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Kauno technologijos universiteto vizija: konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas
žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas.
Kai kalbame apie tikslus, turime omenyje ne tik rytoj ar
po penkerių metų, bet ir šiandien, dabar. Kai galvojame
apie grupes, kurioms darome įtaką, turime omenyje ne
tik visuomenę, verslą, bet ir savo esamus bei būsimus
studentus, Universiteto bendruomenės narius. Kai tyrinėjame teritoriją, kurioje veikiame, mūsų objektyve –
ne tik horizontas, bet ir tai, kas už ir virš jo.
Savo tikslus įgyvendiname motyvuotiems žmonėms
siūlydami tokias studijas, kurias baigę specialistai
kompetencijomis ir žiniomis praturtina Lietuvos talentų
banką. Kurdami mokslo žinias ir inovacijas, smalsumą
įdarbiname problemų sprendimams. Esame ateities visuomenės inžinieriai – vertiname atradimų džiaugsmą,
kai idėjas laikančios konstrukcijos pagrįstos faktais.
Suprantame, kad pokyčius inicijuoja ne tik išoriniai
veiksniai, bet ir vidiniai Universiteto bendruomenės
poreikiai. Mūsų organizacija vystosi, atliepdama kiekvieno jos nario asmeninį tobulėjimo kelią.

Jaučiame pareigą greitai reaguoti į visuomenei kylančius iššūkius – ekspertiniais sprendimais, inovacijomis, universitete ugdomų profesionalų kompetencijomis. Veikdami kompleksiniame šiuolaikinio pasaulio
kontekste esame įsipareigoję savo studentams ir
partneriams teikti tarpdisciplinines žinias, kompetencijas ir išradimus. Būdami susiję su globalia visuomene, sau keliame tikslus, peržengiančius vienos valstybės ar regiono ribas.
Profesionalūs, turintys didelį intelektinį potencialą ir
inžinerinį mąstymą, kuris sujungia kūrybingumą ir
technologijas – tokie norime būti matomi pasauliui.
Siekiame, kad kiekvienas iš mūsų, atstovaudamas
Universitetą, šią žinią liudytų savo asmenine istorija.
Už kiekvienos technologijos – žmogus.

Discovered Erasmus – kasmetinis konkursas į mobilumą išvykusiems studentams, skatinant juos dalintis patirtimi keliant nuotraukas ir tinklaraščius į
soc. medijas su specialiomis grotažymėmis.
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GO Abroad Fair – kasmetinis renginys vykstantis pavasario semestro pradžioje, kurio metu universitetai partneriai ir mobilume jau buvę KTU studentai
atstovauja savo instituciją ir pristato įgytą patirtį esamiems KTU studentams.
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TEIK PARAIŠKĄ STIPENDIJAI

Café Erasmus & Discovered info point. Mėnesinis renginys, kurio metu mūsų
taptautinių mainų specialistai kviečia studentus prisijungti kavos ar arbatos puodeliui ir sužinoti apie mainų galimybes KTU, išsiaiškinti visus rūpimus klausimus.
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saul s elementai
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Rekordi kai efektyv s
saul s elementai
KTU profesorius Rimvydas Simutis
Keturi KTU mokslininkai – tarp
prestižiniame „Science“ žurnale
publikuoto straipsnio autorių

Keturi KTU mokslininkai – tarp prestižiniame „Science“ žurnale publikuoto straipsnio autorių
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5th INTERNATIONAL
PhD SUMMER SCHOOL

5th INTERNATIONAL
PhD SUMMER SCHOOL

Application deadline:
30 April 2021
Target group:
25 doctoral students
Fees:
ECIU doctoral students: 300 euros
Regular: 350 euros

16 - 20 August 2021
Palanga, Lithuania

ECTS:
2.0

Topics & Lecturers
Responsibility, interaction, and ethics in
research
Hallvard Fossheim, University of Bergen
Meeting the editor. Do’s and Don’ts of getting
your paper published
Frank Witlox, Ghent University

5th INTERNATIONAL PhD SUMMER SCHOOL

Research data management 101: Getting
started to make your research FAIR
Yan Wang, Delft University of Technology
Effective scientiﬁc presentation: Inspiring
your audience
Wim Blokzijl, Delft University of Technology

RGB

Intellectual property. Patents.
European Patent Academy

CONTACTS

phd@ktu.lt

+370 626 22 701

summerschool.ktu.edu
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arba fotosesijos nuotraukos, specialiai skirtos KTU doktorantūros mokyklai.

Chakra Petch Light

Chakra Petch Semi Bold

Chakra Petch Regular

Chakra Petch Bold

Chakra Petch Medium

Chakra Petch Black

KTU PHD STUDENT SOCIETY

HUMAN SIDE OF TECHNOLOGY

KTU MOKSLININKAS
KRISTINA BOČKUTĖ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
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veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Nanotechnologijos
visiškai keičia
mediciną
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STUDY PhD AT KTU!

KTU mokslininkių
tyrimas ir rekomendacijos: kaip
visuomenę paskatinti vartoti
tvariau?

Jei Kauno technologijos universitetas būtų asmuo, jo
išsakomos nuomonės klausytųsi, bet ne todėl, kad ji
išsakoma garsiai, o dėl to, kad pateikiama informacija
yra vertinga. Kalbėdami apie save vengiame pompastikos, teiginius grindžiame faktais, istorijų nekuriame –
jas atrandame.

KOMUNIKUOJAME VERTĘ
Nenuvertiname ir nepervertiname visuomenės teisės
žinoti. Komunikuojame žinias apie mokslą, inovacijas
ir studijas, atsižvelgdami į jų aktualumą pasirinktai
auditorijai. Teiginius iliustruojame pavyzdžiais. Sudėtingus terminus pateikiame suprantama kalba, tačiau
liekame ištikimi faktams, informacijos neiškraipome,
stengdamiesi ją padaryti suprantamą. Nepasakojame
istorijų, kurios nekuria vertės auditorijai. Mes dirbame
– tegul plepa kiti.
ATSIŽVELGIAME Į AUDITORIJĄ
Žinios apie Universiteto mokslo išradimus, siūlomas
studijas, mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei
inovacijų veiklą, paslaugas yra aktualios skirtingoms
auditorijoms. Komunikuodami skirtingoms auditorijoms atsižvelgiame į jų žinių lygį ir interesus.
IŠLAIKOME PAGARBĄ
Į visas savo auditorijas kreipiamės kaip į sau lygias:
nesistengiame jų sumenkinti, pateikdami nesuprantamus, specifinius terminus, ar atvirkščiai – itin papras-

ta kalba aiškindami lengvai suprantamas sąvokas.
Mes atskleidžiame, pateikiame įžvalgas, pasakojame
– nepamokslaujame.
ŽADINAME SMALSUMĄ
Komunikuodami laikome, jog leidžiamės į diskusiją su
smalsiais, bet nebūtinai inžinerinį, tiksliųjų mokslų srities išsilavinimą turinčiais žmonėmis. Stengiamės juos
motyvuoti sužinoti daugiau, atrasti neatrasta. Visa
savo komunikacija siekiame stiprinti pasitikėjimą
mokslo žiniomis, Universitetu kaip ekspertinės kompetencijos talpykla – atvira ir prieinama.
IŠLIEKAME DRAUGIŠKI
Savo komunikacija demonstruojame kolegiškumą.
Nesureikšminame turimo statuso, pasiektų žinių ar
turimų kompetencijų. Komunikuodami išlaikome draugišką pokalbio toną, nenuklysdami į familiarumą ar
formalius apibendrinimus. Mūsų komunikuojama žinia
teigia: pažiūrėkit, ką mes atradom / ko išmokom / ką
siūlom / ką sukūrėm – išbandykim tai, gal pasaulis
taps geresnis.

Socialiniuose tinkluose, kaip ir visoje Universiteto komunikacijoje, atsižvelgiame į auditoriją, komunikuojame vertę, išlaikome pagarbą, žadiname smalsumą bei
išliekame draugiški.
Visi naudojami vizualai turi atitikti konkrečios socialinio
tinklo pozicijos išmatavimus bei kokybinius reikalavimus (pavyzdžiui, LinkedIn paskyros viršelio išmatavimai nėra tokie patys kaip Facebook paskyros viršelio
išmatavimai).
Socialiniuose tinkluose išnaudojame kuo daugiau siūlomų įrankių (Instagram Stories, Instagram Reels,
LinkedIn Stories ir pan.), sekame naujienas ir neatsiliekame nuo šiandienos tendencijų.
Atsižvelgdami į konkretaus socialinio tinklo auditoriją
planuojame komunikaciją: dalijamės institucinėmis
naujienomis, studijų ir mokslo pasiekimais, įspūdžiais
susijusiais su Universiteto kultūra, laisvalaikiu, bendruomenės gyvenimu, kalbame ir diskutuojame švietimo politikos klausimais.
Gerbiame lietuvių kalbą ir rašome be gramatikos ar stiliaus klaidų.

Logiškai planuojame komunikacijos periodiškumą: neužkrauname savo sekėjų per dideliu informacijos
srautu, bet ir neleidžiame pamiršti apie save.
Įrašuose žymime lokacijas, partnerius ir draugus,
naudojame grotažymes, tačiau tai darome atsižvelgdami į socialinį tinklą. Jei Instagram svarbi kiekviena
aktuali grotažymė, LinkedIn ar Facebook jomis
piktnaudžiauti nederėtų.
Atsižvelgiant į sekėjų ratą, esant poreikiui, įrašus
skelbiame ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis.
Bendraujame su savo sekėjais: užduodame klausimus, atsakome į jų žinutes bei komentarus.
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