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KTU: faktai ir skaičiai

• Biomedicininės inžinerijos

• Maisto

• Architektūros ir statybos

• Aplinkos inžinerijos

• Medžiagų mokslo

• Mechatronikos

• Ultragarso mokslo

• Sveikatos telematikos

Mokslo institutai

8 institutai 2 slėniai

• „Santaka“

• „Nemunas“

Mokslo, studijų ir 

verslo centrai

• Cheminės technologijos

• Ekonomikos ir verslo

• Elektros ir elektronikos

• Informatikos

• Matematikos ir gamtos mokslų

• Mechanikos inžinerijos ir dizaino

• Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų 

• Statybos ir architektūros

• Panevėžio technologijos ir verslo

9 fakultetai

Fakultetai
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KTU: faktai ir skaičiai

KTU mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei 

inovacijų (MTEPI) veiklos prioritetai:

- pramonės transformacija

- skaitmeninė transformacija

- išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
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KTU: faktai ir skaičiai

Kasmet:

~ 50 apgintų daktaro disertacijų

~ 200 prototipų

~ 10 startuolių

~ 20 patentų paraiškų
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KTU: virtualus turas

https://tour.ktu.edu/

https://tour.ktu.edu/
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Doktorantūra

Mokslo (meno) daktaras - aukščiausias

akademinis laipsnis.

Daktaro laipsnis suteikiamas asmeniui,

sėkmingai baigusiam doktorantūros

studijas, bei parengusiam ir apgynusiam

daktaro disertaciją (meno projektą).

Daktaro laipsnis liudija, kad asmuo geba

savarankiškai dirbti mokslinį (meninį)

tiriamąjį darbą.

Daktaro laipsnis
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Doktorantūra 

Doktorantas – studijos ir moksliniai tyrimai

Doktoranto mokslinis vadovas - vadovavimas, pagalba, 

monitoringas

Akademinis padalinys – studijų ir mokslinių tyrimų aplinka

Doktorantūros komitetas – studijų programa ir kokybė

Doktorantūros mokykla – administravimas ir 
koordinavimas
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Doktorantūra 

Doktorantūros studijos 9 fakultetuose

8 mokslo 

institutuose

19 mokslo krypčių meno kryptis1
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Doktorantūra. 
Mokslo (meno) kryptys 

• Edukologija

• Ekonomika

• Politikos mokslai

• Sociologija

• Vadyba

• Menotyra• Aplinkos inžinerija

• Chemijos inžinerija 

• Elektros ir elektronikos inžinerija

• Energetika ir termoinžinerija

• Informatikos inžinerija

• Matavimų inžinerija

• Mechanikos inžinerija

• Medžiagų inžinerija

• Statybos inžinerija

• Transporto inžinerija

• Chemija

• Fizika

• Informatika

5

Socialiniai 

mokslai

1

Humanitariniai 

mokslai

10

Technologijos

mokslai

3

Gamtos

mokslai

• Architektūra

1

Vaizduojamieji 

menai
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Doktorantūra

Galimybė įgyti daktaro diplomą su "Doctor Europeus" priedu Visos mokslo kryptys

Dvigubas laipsnis

su Bolonijos universitetu (Italija)

Aplinkos inžinerija

Elektros ir elektronikos inžinerija

Informatikos inžinerija

Matavimų inžinerija

Medžiagų inžinerija

Statybos inžinerija

Vadyba

su Al Farabi Kazachijos nacionaliniu 

universitetu (Kazachstanas)
Fizika

su Košice technikos universitetu (Slovakija) Chemijos inžinerija

Jungtinės programos su Pietų Danijos universitetu (Danija) Fizika

Kitos galimybės

Galimybė 3 metus vykdyti mokslinius tyrimus 

TWI (The Welding Institute) Jungtinėje 

Karalystėje
Matavimų inžinerija

Dvigubas laipsnis ir kitos galimybės
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Mokslo doktorantūra. Studijų procesas.

Studijos (30 ECTS):

✓ 3-4 studijų moduliai KTU 

(ar partnerinėje institucijoje)

✓ 1-2 studijų moduliai užsienyje

Moksliniai tyrimai ir jų rezultatų pristatymas:

✓ ≥ 2 tarptautinėse konferencijose

✓ ≥ 2 moksliniuose straipsniuose

Daktaro disertacija:

✓ parengimas

✓ viešas gynimas

Trukmė: 

4 metai  
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Meno doktorantūra. Studijų procesas.

Studijos ≥ 40 ECTS

Meninė kūrybinė praktika ≥ 80 ECTS

Meniniai tyrimai ≥ 80 ECTS

Iš viso: ne mažiau 240 ECTS

Meno projektas:

✓ parengimas

✓ viešas gynimas

Trukmė: 

4 metai  
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Doktorantūra. Finansavimas.

• Stipendija (valstybės):

mokama 

Valstybės finansuojama Valstybės nefinansuojama

• Studijų mokestis: 

0 Eur
• Studijų mokestis: 

~ 10 000 Eur per metus 

• Stipendija (valstybės):

nemokama

• Finansavimo šaltinis: 

LR biudžeto lėšos

• Finansavimo šaltinis:  

asmeniniai ištekliai 

trečiųjų asmenų (fizinių ar juridinių) ištekliai 

• Papildomas finansavimas 

(KTU ir išoriniai fondai):

galimas

• Papildomas finansavimas 

(KTU ir išoriniai fondai):

galimas
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Doktorantūra. Finansavimas.

• Valstybės parama (stipendijos studijuojantiems valstybės finansuojamoje 

doktorantūroje) :

• 1-ais studijų metais – 798 Eur/mėn.

• 2 – 4 studijų metais – 924 Eur/mėn.

• Papildomos finansavimo galimybės:

• KTU:

Doktorantūros fondas

KTU Tarptautinių mokslinių renginių fondas 

KTU aktyviausių doktorantų konkursas

Skatinimas už aukšto lygio mokslines publikacijas

• LMT

• Kiti išoriniai fondai 
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Doktorantūra. Finansavimas.

• Dalinės studijos užsienyje: 

Erasmus+, dvišalių mainų 

programos

• Tarptautinė praktika: 

Erasmus+, Baltech, kt.

• Studijos ir praktika 

(Erasmus+ mixed mobility)

• Mobilumas nenutrūkstant studijoms KTU

• Finansinė parama mobilumui

• Išlieka doktoranto stipendija

Mobilumo galimybės

https://ktu.edu/erasmus

https://ktu.edu/erasmus
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Doktorantūra. Galimybės.

✓ Akademinės anglų kalbos kursai

✓ Rašymo klinika doktorantams

anglų kalba

✓ Bibliotekos mokymai ir seminarai

✓ KTU Doktorantų draugija

✓ KTU Tarptautinė doktorantų vasaros

mokykla bendrųjų gebėjimų ugdymui

https://biblioteka.ktu.edu/mokymai/
https://studentams.ktu.edu/paslaugos/united/doktorantu-draugija/
https://summerschool.ktu.edu/
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PRIĖMIMAS

U
Ž

 K
IE

K
V

IE
N

O
S

 T
E

C
H

N
O

L
O

G
IJ

O
S

 -
Ž

M
O

G
U

S

• eiga

• datos / terminai

• reikalavimai
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Priėmimas

Priėmimas

KTU koordinuojama 
doktorantūra

Pagrindinis 
priėmimas

KTU partnerinių 
institucijų

koordinuojama 
doktorantūra

Edukologija

Politikos mokslai

Sociologija 

Transporto Inžinerija

Architektūra

Priėmimas bus 
skelbiamas vėliau

https://stojantiesiems.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/DO_doktoranturos_krypciu_sarasas_koordinuojanti_institucija_2022.pdf
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#priemimo-tvarka
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#priemimo-tvarka
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Priėmimas 

Prašymo pateikimas 

Motyvacinis pokalbis

Studijų sutartis

Studijų pradžia
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Priėmimas

Priėmimo taisyklės

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#DO_priemimo_taisykles_dokumentai
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Priėmimas

Pagrindiniai ir papildomi reikalavimai stojančiajam

Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas

+

Papildomi reikalavimai atskirose mokslo kryptyse*, pvz. 

- Magistro diplomas technologijos ar gamtos mokslų srityje

- Tematikos, į kurią stojama, mokslinio vadovo rekomendacija

- Tyrimo pasiūlymas tematikoje, į kurią stojama

- kt.

* Papildomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti priėmimo taisyklėse

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#DO_priemimo_taisykles_dokumentai
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Priėmimas

Privalomi dokumentai stojančiajam

• prašymas, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma (užpildomas online)

• magistro (ir bakalauro, jei reikalaujama) arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomas ir jo 
priedėlis (originalas ir kopijos)*

• gyvenimo aprašymas

• mokslo krypties, į kurią stojama, dviejų mokslininkų rekomendacijos*

• mokslinio tyrimo pasiūlymas*

• mokslo darbų sąrašas ir jų kopijos*

• paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija

• stojamosios studijų įmokos kvito kopija

• ne anksčiau nei prieš 2 metus išduota pažyma, įrodanti anglų kalbos lygį*

* Papildomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti priėmimo taisyklėse

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/st_online.startasdok
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#DO_priemimo_taisykles_dokumentai
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Priėmimas

Priėmimo sąlygos

* Papildomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti priėmimo taisyklėse

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#tyrimu-tematikos
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#DO_priemimo_taisykles_dokumentai
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Priėmimas

Mokslo krypčių tyrimų tematikos

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#tyrimu-tematikos
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Priėmimas 

Birželio 6 - 20 d. Gegužės 2 - 13 d.

Magistro diplomas

Išduotas Lietuvoje 

arba išduotas užsienyje

ir yra jo pripažinimo LR 

dokumentas

Išduotas užsienyje ir 

nėra jo pripažinimo 

LR dokumento

Prašymai

pateikiami 

internetu

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura

Datos ir terminai (KTU koordinuojama doktorantūra)

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/st_online.startasdok
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura
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Priėmimas 

Prašymas pateikiamas internetu

https://uais.cr.ktu.lt/ktuis/st_online.startasdok
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Priėmimas 

Atkreipkite dėmesį:

• Paties prašymo (kaip atskiro dokumento) pildyti nereikia – užpildžius visus laukus, jis 

automatiškai užsipildo.

• Galite nurodyti ne daugiau 2 pasirenkamų mokslo krypčių. 

Savo pasirinkimus surikiuokite prioriteto mažėjimo tvarka.

• Galite pasirinkti ne daugiau dviejų tematikų vienoje mokslo kryptyje

• Turite nurodyti pasirenkamą finansavimo pobūdį (valstybės finansuojama/nefinansuojama)

• Reikalaujami dokumentai privalo būti įkelti atitinkamuose laukeliuose (tik PDF formatu) 

• Visi privalomi laukai turi būti užpildyti, kitaip nepavyks pateikti prašymo.
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Priėmimas

Motyvacinis pokalbis

Datos: birželio 28 - 30 d.

Laikas: tvarkaraštis bus skelbiamas birželio 23 d.

stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura → “Datos ir terminai”

Dalyvavimas: privalomas

Trukmė: ~ 5 - 15 min

(kiekvienu atveju sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas)

Temos: išsilavinimas ir mokslinė patirtis srityje, motyvacija

Kas kalbins? mokslo krypties doktorantūros komitetas

ktu.edu/mokslas/doktorantura/komitetai

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#DO_datos_ir_terminai
https://ktu.edu/mokslas/doktorantura/komitetai/
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Priėmimas

Konkursinis balas

Diplomo priedėlio išvardintų dalykų įvertinimų 

svertinis vidurkis

Mokslinė patirtis

Rekomendacijos

Mokslinio tyrimo pasiūlymas

Motyvacinis pokalbis

Kiekvienai mokslo krypčiai:

Priėmimo taisyklės 2022, 3 priedas 


=

=
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Konkursinis balas

https://stojantiesiems.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/DO_priemimo_i_doktorantura_taisykles_2022.pdf
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Priėmimas

Rezultatai

Kviečiamas studijuoti Nekviečiamas studijuoti

studijų sutartis

liepos 4 - 5 d.

Minimalus konkursinis balas

(7.0 – 8.0)

Studijų pradžia

rugsėjo 1 d.

Galima dalyvauti 

papildomame priėmime

(jei yra laisvų vietų)

https://stojantiesiems.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/DO_minimalus_reikalavimai_stojantiesiems_i_doktorantura_2022.pdf


Doktorantūra. Priėmimas 

Dažniausiai užduodami klausimai
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Priėmimas

Dažniausiai užduodami klausimai

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#duk
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Priėmimas. DUK.

Turiu vadybos magistro diplomą, ar galiu stoti į pvz. Mechanikos inžineriją?

Taip, turite teisę kandidatuoti *.

*mokslo krypties doktorantūros komitetas gali nurodyti išklausyti papildomus modulius, jei nusprendžia, kad trūksta gebėjimų toje 

mokslo kryptyje
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Priėmimas. DUK.

Nežinau, ką pasirinkti, chemiją ar fiziką. Ar galiu stoti į abi kryptis?

Taip, turite teisę. 
Atkreipkite dėmesį:

- privalomos tematikos vadovų rekomendacijos

- mokslinė patirtis abiejose mokslo kryptyse

- papildomi reikalavimai stojantiesiems

- motyvacinis interviu su kiekvienos mokslo krypties doktorantūros komitetu

- tikslas ir motyvacija
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Priėmimas. DUK.

Jei neturiu nei vieno publikuoto mokslinio straipsnio, ar galiu stoti į doktorantūrą?

Galite, bet tokiu atveju turite rašyti mokslinį referatą toje tematikoje, į kurią stojate. 

Išimtis: stojant į Informatikos inžineriją privaloma turėti bent vieną mokslinį straipsnį, todėl į šią kryptį 

negalėsite stoti.

Atkreipkite dėmesį: 

jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, turite pateikti du atskirus referatus kiekvienai pasirinktai tematikai

Rekomendacijos moksliniam referatui: Priėmimo taisyklės 4 priedas

https://stojantiesiems.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/DO_mokslinio_referato_rengimo_tvarka_Priemimo_i_doktorantura_taisykliu_4priedas_2022.pdf
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Priėmimas. DUK.

Į mokslo kryptį, kur stoju, reikia mokslinio tyrimo pasiūlymo. Ar čia tas pats kaip referatas? 

Ne. Mokslinio tyrimo pasiūlymas ≠ mokslinis referatas.

Atkreipkite dėmesį:

jeigu mokslo kryptyje pasirenkate 2 tematikas, turite pateikti du atskirus mokslinio tyrimo pasiūlymus kiekvienai pasirinktai tematikai 

Rekomendacijos mokslinio tyrimo pasiūlymui: Priėmimo taisyklės 5 priedas

https://stojantiesiems.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/DO_mokslinio_tyrimo_pasiulymo_rengimo_tvarka_Priemimo_i_doktorantura_taisykliu_5priedas_2022.pdf
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Priėmimas. DUK.

Anglų kalbos lygį patvirtinantis dokumentas. Kur jį gauti?

Stojantysis gali pateikti nebūtinai IELTS, TOEFL, bet ir kitos kompetentingos institucijos* ne anksčiau nei 

prieš 2 metus išduotą pažymą, įrodančią pasiektą anglų kalbos lygį. 

Pažymos pateikti nereikia tuo atveju, jei vietoje jos stojantysis pateikia:

– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį (arba kitą baigtos aukštosios mokyklos išduotą dokumentą), kuriame 

nurodyta kad ne mažiau kaip pusė diplomo priedėlyje nurodytų kreditų yra įgyti anglų kalba;

– pirmosios arba antrosios pakopos diplomo priedėlį, kuriame nurodyta, kad stojantysis studijavo anglų kalbos studijų dalyką 

(šiuo atveju diplomo priedėlyje privalo būti nurodytas pasiektas anglų kalbos lygis);

* KTU Užsienio kalbų centras arba bet kurią įstaiga, atliekanti anglų kalbos lygio nustatymą, pvz. kalba.lt, anglustudija.lt, 

ames.lt, intellectus.lt ar kt.

https://shmmf.ktu.edu/ukc/
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Priėmimas. DUK.

Ar galiu stoti, pateikdamas užsienyje įgyto išsilavinimo dokumentus?

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijose, jie turi būti atitinkama tvarka pripažinti

Lietuvos Respublikoje.

Universitetas išsilavinimo dokumentų pripažinimo procedūrą pradeda tik tuomet, kai stojantysis

nustatyta tvarka ir terminais pateikia prašymą dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas ir sumoka

stojamąjį mokestį.

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura/#DO_issilavinima_igijusiems_uzsienyje
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Priėmimas. DUK.

Jeigu nesu patenkintas priėmimo rezultatais, ar galiu teikti apeliaciją?

Taip, turite tokią teisę. Priėmimo taisyklėse yra nurodytos datos, terminai ir sąlygos.

Atkreipkite dėmesį: 

Svarstomos tik tos apeliacijos, kurios yra pagrįstos ir paremtos objektyviais faktais.
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Priėmimas. DUK.

Su kuo man kontaktuoti: tematikos vadovu ar Doktorantūros mokykla?

Priėmimo proceso klausimais – su Doktorantūros mokykla.

Su tematika, moksliniais tyrimais ir pan. susijusiais klausimais – susisiekite su tematikos vadovu.

https://ktu.edu/kontaktai

https://ktu.edu/kontaktai
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Priėmimas. DUK.

Kiek valstybės finansuojamų vietų numatyta kiekvienoje kryptyje?

Galėsime atsakyti, kai ŠMSM patvirtins (bus žinoma gegužės-birželio mėn.).

DUK 
https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura#duk

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura#duk


doktorantura@ktu.lt
+ 370 626 22701
+ 370 37 300 625

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura

KTU Doktorantūros mokykla
K. Donelaičio 73, kab. 422 ir 423 
Kaunas

https://stojantiesiems.ktu.edu/doktorantura

