
BAKALAURO
STUDIJOS

STUDIJŲ KOKYBĖ STUDIJŲ APLINKA
AKADEMINĖ IR 

SOCIALINĖ PARAMAPRAKTINĖ VEIKLA TARPTAUTIŠKUMAS

• Įgyk plataus profilio studijų 
krypties kompetencijas

• Mokykis papildomus dalykus 
(pvz. studijuoji taikomąją 
matematiką, papildomai – 
finansus)

• Planuok savo karjeros 
žingsnius nuo pat studijų 
pradžios, ugdyk mokymosi 
mokytis kompetencijas

• Dalyvauk studijų kokybės 
gerinimo procese (studijų 
programos komitete, 
apskritojo stalo diskusijose, 
apklausose ir t.t.)

• Lavink komunikabilumą, 
kritinį mąstymą ir gebėk 
spręsti problemas

• Pasisemk patirties – būk 
savanoriu įvairiuose 
projektuose

• Mokykis šiuolaikiškai: 
probleminis, virtualus 
mokymasis, dizainu grįstas 
mąstymas, atvejų analizė

• Naudokis naujausiais, 
tarptautiniais informacijos 
šaltiniais (interaktyvios 
priemonės, Pearson 
leidyklos ištekliai ir t.t.)

• Atlik tyrimus moderniose 
laboratorijose (Bloomberg 
finansų rinkų laboratorija, 
Fablab Junior laboratorija, 
dizainu grindžiamo mąstymo 
laboratorijos ir kt.)

• Naudokis pažangia 
programine įranga

• Mokykis lanksčiai ir 
patraukliai, derinant 
fizines ir nuotolines 
veiklas (Moodle, Adobe 
Connect ir kt.)

• Ugdyk komandinio darbo 
įgūdžius – galimybė ugdyti 
kompleksinių problemų, 
kritinio mąstymo, kūrybiškumo 
gebėjimus

• Mokykis iš KTU dėstytojų-
praktikų – galimybė apjungti 
teoriją ir praktiką studijų metu

• Atlik iki 1 metų išplėstinę 
profesinę praktiką įmonėje 

• Kurk naujas technologijas 
(pvz., mobili aplikacija, 
gliukozės matavimo įrankis, 
robotai ir t.t.)

• Rinkis tarptautinę praktiką 
užsienio įmonėje

• Užpildyk trūkstamų bazinių žinių 
spragas (matematika, anglų k., 
fizika, IT, chemija) 

• Semkis įkvėpimo ir mokykis 
iš mentoriaus (nuo mokytojo-
tutoriaus iki karjeros konsultanto)

• Ugdyk savo talentus „GIFTed“ 
akademijoje – dalyvauk 
projektuose, asmeninėse 
konsultacijose, ekspertiniuose 
kursuose, spręsk realias verslo 
problemas

• Gauk didžiausią stipendiją 
Lietuvoje: už gerus mokymosi 
pasiekimus ir aktyvią popaskaitinę 
veiklą – net 250 Eur/mėn.

• Studijos pritaikytos specialiųjų 
mokymosi poreikių turintiems 
studentams 

• Rink skaitmeninius ženkliukus 
– tai priedas prie CV, įrodantis 
papildomai įgytus gebėjimus

• Gilink savo anglų kalbos žinias 
(studijuok bent 18 kreditų 
anglų k.)

• Rinkis studijas anglų kalba

• Studijuok jungtinėse, dvigubo 
laipsnio studijų programose

• Tobulėk bendradarbiaujant 
su pažangiais užsienio 
universitetais

• Keliauk studijuodamas ar 
atlikdamas praktiką pagal 
„Erasmus+“ ar kitas mainų 
programas

• Lavink įvairių užsienio 
kalbų žinias

€




