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Priėmimas vykdomas į valstybės finansuojamas (VF) ir valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. 

Likusios laisvos studijų vietos: 

Studijų krypčių 
grupė 

F-tas1 Studijų programa 
VF 
vietų 

VNF 
vietų 

Matematikos 
mokslai 

MGMF Didžiųjų verslo duomenų analitika yra yra 

MGMF Taikomoji matematika yra yra 

Informatikos 
mokslai 

IF Dirbtinio intelekto informatika yra yra 

IF Informacijos ir informacinių technologijų sauga yra yra 

IF Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros2 yra yra 

IF Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos yra yra 

IF Programų sistemų inžinerija  yra yra 

Fiziniai mokslai 

CTF Medicininė chemija yra yra 

MGMF Medicinos fizika yra yra 

CTF Taikomoji chemija yra yra 

MGMF Medžiagų fizika 
priėmimas 
sustabdytas 

Inžinerijos 
mokslai 

MIDF Aeronautikos inžinerija yra yra 

CTF Aplinkosaugos inžinerija yra yra 

EEF Biomedicininė inžinerija yra yra 

CTF Chemijos inžinerija yra yra 

SAF Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai yra yra 

MIDF Darnus valdymas ir gamyba  yra yra 

EEF Elektronikos inžinerija yra yra 

EEF Elektros energetikos inžinerija yra yra 

EEF Energijos technologijos ir ekonomika yra yra 

MIDF Gamybos inžinerija yra yra 

PTVF 
Integruotas projektavimo ir statybos valdymas 
(Panevėžyje) 

yra yra 

MIDF Mechanikos inžinerija yra yra 

MIDF Mechatronika yra yra 

MIDF Pramonės inžinerija ir vadyba  yra yra 

SAF Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija yra yra 

SAF Statybos valdymas yra yra 

MIDF Termoinžinerija yra yra 

MIDF Transporto priemonių inžinerija yra yra 

EEF Valdymo technologijos yra yra 

PTVF Valdymo technologijos (Panevėžyje) yra yra 

Technologijų 
mokslai 

MIDF Mados inovacijų technologijos  
priėmimas 
sustabdytas 

CTF Maisto mokslas ir mityba3  yra yra 

CTF Maisto technologijos ir inovacijos yra yra 

https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-didziuju-verslo-duomenu-analitika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-taikomoji-matematika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-dirbtinio-intelekto-informatika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-informacijos-ir-informaciniu-technologiju-sauga/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-veiklos-skaitmeninimas-ir-sistemu-architekturos/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-nuotolinio-mokymosi-informacines-technologijos/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-programu-sistemu-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-medicinine-chemija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-medicinos-fizika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-taikomoji-chemija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-medziagu-fizika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-aeronautikos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-aplinkosaugos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-biomedicinine-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-chemijos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-darnus-ir-energetiskai-efektyvus-pastatai/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-darnus-valdymas-ir-gamyba/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-elektronikos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-elektros-energetikos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-energijos-technologijos-ir-ekonomika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-gamybos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-integruotas-projektavimo-ir-statybos-valdymas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-integruotas-projektavimo-ir-statybos-valdymas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-mechanikos-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-mechatronika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-pramones-inzinerija-ir-vadyba/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-statybiniu-konstrukciju-ir-gaminiu-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-statybos-valdymas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-termoinzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-transporto-priemoniu-inzinerija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-valdymo-technologijos/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-valdymo-technologijos/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-mados-inovaciju-technologijos/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-maisto-mokslas-ir-mityba/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-maisto-technologijos-ir-inovacijos/


CTF Pramoninė biotechnologija yra yra 

Sveikatos 
mokslai 

MGMF Medicinos fizika yra yra 

Socialiniai 
mokslai 

EVF Ekonomika yra yra 

SHMMF Strateginė komunikacija yra yra 

EVF Verslo ekonomika nėra yra 

SHMMF Viešoji politika ir saugumas yra yra 

SHMMF Socialinė gerovė ir politika 
priėmimas 
sustabdytas 

Verslo ir viešoji 
vadyba 

EVF Apskaita ir auditas yra yra 

EVF Finansai yra yra 

EVF Įmonių valdymas nėra yra 

EVF Inovacijų valdymas ir antreprenerystė yra yra 

EVF Marketingo valdymas yra yra 

EVF Tarptautinis verslas yra yra 

PTVF Vadyba (Panevėžyje) yra yra 

SHMMF Viešasis administravimas yra yra 

EVF Žmonių išteklių vadyba nėra nėra 

Ugdymo 
mokslai 

SHMMF Edukologija yra yra 

Humanitariniai 
mokslai 

SHMMF Skaitmeninė kultūra yra yra 

SHMMF Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija yra yra 

Menai 
SAF Architektūra yra yra 

SHMMF Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas nėra yra 

1 – Fakultetai: 
CTF - Cheminės technologijos fakultetas; 
EEF - Elektros ir elektronikos fakultetas; 
EVF - Ekonomikos ir verslo fakultetas; 
IF - Informatikos fakultetas; 
MGMF - Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas; 
MIDF - Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas; 
PTVF - Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas; 
SAF - Statybos ir architektūros fakultetas; 
SHMMF - Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas. 
 

2 – Studijų programos pavadinimas pakeistas iš „Informacinių sistemų inžinerija“ į „Veiklos skaitmeninimas ir 
sistemų architektūros“. 
3 – Studijų programos pavadinimas pakeistas iš „Maisto mokslas ir sauga“ į „Maisto mokslas ir mityba“.  

 

https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-pramonine-biotechnologija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-medicinos-fizika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-ekonomika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-verslo-ekonomika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-viesoji-politika-ir-saugumas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-socialine-gerove-ir-politika/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-apskaita-ir-auditas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-finansai/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-imoniu-valdymas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-inovaciju-valdymas-ir-antrepreneryste/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-marketingo-valdymas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-tarptautinis-verslas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-vadyba/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-viesasis-administravimas/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-zmoniu-istekliu-vadyba/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-edukologija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-skaitmenine-kultura/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-technikos-kalbos-vertimas-ir-lokalizacija/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-architektura/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-elektronines-muzikos-kompozicija-ir-atlikimas/
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