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1. Kas yra konkursinis balas ir kaip gauti papildomų balų?

Konkursinį balą sudaro brandos atestato priedo (priedėlio) mokomųjų dalykų brandos 
egzaminų įvertinimų ar metinių pažymių, perskaičiuotų į dešimties balų skalę ir (arba) 
stojamųjų egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.

Pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos tvarkos trečiąjį priedą, prie 
konkursinio balo gali būti pridedama papildomų balų už kitus stojančiojo pasiekimus 
(olimpiadų, konkursų ir kt. laimėjimus), taikomus stojantiesiems į valstybės 
finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Asmenims, vidurinį 
išsilavinimą įgijusiems iki 2021 metų įskaitytinai, pridedama balų už tuos pasiekimus, 
kurie tais metais, kai asmuo įgijo vidurinį išsilavinimą, yra patvirtinti LR švietimo, mokslo 
ir sporto ministro įsakymu. Už tą patį kriterijų balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną 
kartą, už skirtingus kriterijus skirti papildomi balai sumuojami, dedamųjų suma negali 
viršyti 2,5 balo.

2. Ar stipendijas gauna ir studentai, studijuojantys valstybės finansuojamoje vietoje? 
Kiek ir kokio tipo stipendijų galima gauti iš viso? 

Taip, stipendiją gali gauti visi studentai, net ir studijuojant valstybės nefinansuojamoje 
studijų vietoje. Universitete yra skiriamos trijų rūšių stipendijos: Universiteto talento 
stipendija, Mecenatų stipendija bei Vienkartinė skatinamoji stipendija:

‒ Talento stipendija  skiriama aktyviausiems studentams, pasiekusiems išskirtinių 
studijų, mokslo, meno rezultatų, užsiimantiems aktyvia popaskaitine veikla verslo, 
inovacijų, visuomeninės veiklos srityse, kurios garsina Universiteto vardą;

‒ Mecenatų stipendijos skiriamos gerų akademinių rezultatų pasiekusiems bei 
aktyviems Universiteto studentams. Stipendijos yra įvairaus dydžio, skiriamos konkurso 
būdu;

‒ Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už aktyvią popaskaitinę veiklą – 
dalyvavimą studentiškų organizacijų, meno kolektyvų ar sporto rinktinių veikloje, 
savanoriavimą, Universiteto gerovės puoselėjimą ir pan. Jų dydis – iki 120 Eur. 
Rektoriaus vienkartinės skatinamosios stipendijos (už išskirtinę, Universiteto vardą 
garsinančią veiklą) – iki 320 Eur.

Informaciją apie stipendijų dydžius, atrankos kriterijus bei kitą finansinę paramą galite 
rasti studentams skirtos finansinės informacijos skiltyje.
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3. Kokios galimybės įstoti į valstybės finansuojamą (VF) vietą? Kiek jų yra ir kaip ją 
išlaikyti?

Norint studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, reikia atitikti minimalius reikalavimus. 
2021 metais gavusiems vidurinį išsilavinimą taikomi tokie reikalavimai:

‒ Išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas 
Architektūra ir Muzikos technologijos) ir stojančiojo laisvai pasirenkamas egzaminas.

‒ Stojančiojo, brandos atestato priedo, penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų 
aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7.

Minimalūs reikalavimai apibrėžia, ar asmuo gali dalyvauti konkurse į pasirinktą studijų 
programą. Taikomi minimalūs reikalavimai gali skirtis pagal asmens išsilavinimo įgijimo 
metus, finansavimo pobūdį ar kitus kriterijus. Minimalius reikalavimus galima rasti 
kiekvienos studijų programos skiltyje „Stojimo sąlygos“, aktuali informacija taip pat 
skelbiama ir KTU svetainėje stojantiesiems skiltyje „Bakalauro ir vientisosios studijos” 
bei KTU Priėmimo taisyklėse.

Asmenų, stojančių į studijas, konkursinė eilė sudaroma pagal jų konkursinį balą. 
Stojantieji konkursinio balo mažėjimo tvarka rikiuojami į konkursinę eilę kiekvienoje 
studijų programoje (studijų kryptyje arba krypčių grupėje). Savo konkursinį balą 
pasiskaičiuoti galima LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklėje. 

Nurodyti preliminaraus valstybės finansuojamų vietų skaičiaus negalime, nes valstybės 
skiriamų finansuojamų vietų skaičius aukštosioms mokykloms keičiasi, taip pat kasmet 
kinta kandidatuojančių interesantų skaičius ir jų konkursiniai balai. 

Gauti ir išlaikyti VF vietą gali tik gerai besimokantis studentas – neturintis akademinių 
skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus ir 
pasiekęs tipinį ar puikų pasiekimų lygmenį. Reikalavimus puikiam ir tipiniam pasiekimų 
lygiui rasite čia.

4. Kokios lengvatos suteikiamos turint neįgalumą? 

Studentai turintys negalią turi galimybę gauti šias paramas:

‒ Tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti  – 99 EUR /mėn.

‒ Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, įstojus į valstybės 
nefinansuojamą vietą  – 128 EUR per semestrą.
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‒ Tikslinę išmoką iš Valstybinio studijų fondo projekto – 156 EUR /mėn.

‒ Socialinę stipendiją – 126,75 EUR /mėn.

‒ Bendrabučio kambario nuomos kainos pritaikymą.

‒ Papildomą dotaciją „ERASMUS+“ mobilumui.

Dauguma studijų erdvių ir bendrabučių yra pritaikyti mobilumo negalią turintiems 
asmenims. Tokios erdvės yra pažymėtos specialiu ženklu, o su jomis susipažinti galima 
virtualiame KTU ture. 

5. Ar sunku patekti ir mokytis KTU „GIFTed“ akademijoje? Ar pretenduojant į šią 
akademiją reikia turėti kokių nors pasiekimų ar laimėjimų? Kaip vykdomas atrankinis 
konkursas?

Į KTU „GIFTed“ akademiją patekti yra ir sunku, ir lengva. Jei esate motyvuotas 
studentas, kurio konkursinis balas aukštesnis nei 8 bei esate pasiekęs įvairių papildomų 
laimėjimų ir pasiekimų mokykloje ar papildomose veiklose, į talentų akademiją pateksite 
lengvai. Visgi, kiekvienais metais iš kelių šimtų kandidatų patenka tik 20 pirmakursių, 
tad pasistengti tikrai reiks. „GIFTed“ akademijos studentai mokosi keletą sustiprintų 
studijų dalykų, tad studijoms tikrai reiks papildomų pastangų, tačiau jos padės įgyti 
daugiau kompetencijų. 

Konkursas vykdomas trimis etapais: pirmuoju etapu teikiama paraiška, prie kurios reikia 
prisegti CV, motyvacinį laišką, rekomendaciją(-as) ir dokumentus, įrodančius mokslinę 
(dalyvavimą olimpiadose, konkursuose ir kt.) ar kitą (savanorystę, dalyvavimą 
organizacijose ir kt.) veiklą. Antrame etape vyksta motyvacinis pokalbis, po kurio 
atrenkama 20 stipriausių studentų. Trečiame etape, atsilaisvinus vietai talentų 
akademijoje, vykdomas papildomas priėmimas po pirmojo pusmečio. 

6. Kaip vyksta praktika (pratybos ir laboratoriniai darbai) per pandemiją? Ar jos visai 
nėra?

Pandemijos laikotarpiu studijos Universitete vyksta nuotoliniu būdu. Buvo pasirūpinta, 
kad kuo daugiau įrankių ir programų, reikalingų efektyvioms studijoms, studentams 
būtų prieinama nuotoliu. Visgi studentams, kuriems yra reikalinga Universiteto įranga ar 
erdvės (pvz.: laboratorijos) leidžiama dirbti mišriu būdu, laikantis visų saugumo 
reikalavimų, tad praktinės ar laboratorinės veiklos yra vykdomos. 
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7. Ar KTU yra galimybė turėti gretutinės studijas? Jeigu taip, ar galima jas rinktis iš 
kito (ne to paties, kuriame jau studijuoji) fakulteto?

‒ KTU siūlo gretutines pedagogikos studijas. Pedagogikos gretutines studijas gali 
rinktis studijuoti šių studijų krypčių ir programų studentai: 

 ‒ matematikos, 

 ‒ lingvistikos,

 ‒ Informatikos,

 ‒ fizinių mokslų studijų programų studentai.

‒ Kai kurios studijų programos turi BA+ pasirinkimo galimybę. Pasirinkęs BA+ studijų 
modelio kompetenciją, studentas įgyja žinių ir gebėjimų papildomoje studijų kryptyje 
bei atranda naujų karjeros perspektyvų. KTU siūlomas visas BA+ kompetencijas galima 
peržiūrėti čia. Kompetencijos įgijimą įrodo Kauno technologijos universiteto pažymėjimo 
suteikimas ir įrašas diplomo priedėlyje.

‒ Dar viena alternatyva – asmeninis modulių rinkinys. Kiekvienoje studijų programoje 
yra numatyta laisvai pasirenkamų modulių galimybė. Tame semestre galima rinktis 
modulius iš rekomenduojamo sąrašo arba bet kurį kitą tame semestre vykdomą modulį. 

8. Kaip manote, ar, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, ateinančius pora metų bus 
įmanoma išvažiuoti dalinėms studijoms per mainų programas į užsienį? Koks 
procentas studentų vyksta į dalines studijas užsienyje?

Fizinis išvykimas į studijas užsienyje priklauso nuo pandeminės situacijos mūsų ir 
užsienio valstybėse. Negalime garantuoti išvykimo, jei nebūsime tikri, kad studentai 
bus saugūs. Visgi studijos užsienio universitetuose vyksta, tik ne fiziškai, o nuotoliu ir 
nemaža dalis studentų šiuo metu studijuoja užsienio universitetuose iš savo namų. 
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9. Ar turite tarptautinių/dvigubo diplomo studijų programų? kokios jos?

Taip, tokių studijų programų turime. 

‒ Viešasis valdymas – tai bakalauro pakopos studijų programa, rengiama kartu su 
Centrinės Floridos universitetu (UCF) ir suteikianti dvigubą laipsnį – viešojo 
administravimo (KTU) ir pelno nesiekiančių organizacijų vadybos – non-profit 
management (UCF).

‒ Studijų programą Medžiagų fizika ir nanotechnologijos baigusieji įgyja dvigubą 
technologijų ir fizinių mokslų bakalauro laipsnį. Programos absolventai turės tvirtų 
fizikos, matematikos, projektavimo ir inžinerijos įgūdžių.

10. Ar įstojus į valstybės finansuojamą vietą reikia mokėti už kažką papildomai 
(neįtraukiant bendrabučio ir asmeninių išlaidų)?

Kiekvienas stojantysis nepriklausomai nuo to, ar studijuoja valstybės finansuojamoje ar 
nefinansuojamoje vietoje, pasirašydamas studijų sutartį, turi sumokėti registracijos 
studijoms įmoką. Taip pat norint egzaminą laikyti trečią kartą (nepasisekus du kartus) 
ar turint akademinių skolų tenka mokėti papildomai.
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