KTU ELEKTRONINIŲ STUDIJŲ SUTARČIŲ SUDARYMO INFORMACINĖS SISTEMOS VARTOTOJO
VADOVAS
(A DALIS – MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ SUTARTIES SUDARYMAS)
1. Prisijunkite prie KTU priėmimo informacinės sistemos* ir nustatytu laiku skiltyje „Pageidavimai“
matysite kvietimą studijuoti. Paspauskite mygtuką „Pasirašyti elektroninę studijų sutartį“:

* – Stojant ne į pirmą, o į aukštesnį studijų semestrą, prisijungimo nuorodą gausite asmeniškai el. paštu, kurį nurodėte
teikdami priėmimo prašymą.

2. Iš KTU priėmimo informacinės sistemos būsite automatiškai nukreipti į KTU Elektroninių studijų sutarčių
sudarymo informacinę sistemą (toliau – ESSSIS).
3. Paspauskite mygtuką „Asmens duomenų tvarkymas“, susipažinkite su Jūsų asmens duomenų tvarkymu
studijų procese, paspauskite patvirtinimo mygtuką apačioje ir grįžkite atgal.
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4. Sumokėkite 45 Eur* registracijos studijoms įmoką, paspausdamas mygtuką „Apmokėti per e.
bankininkystę“ arba pagal rekvizitus, pateiktus „čia>>“.

* – Būsimi klausytojai moka 20 Eur registracijos studijoms įmoką.
5. Paspauskite mygtuką „Peržiūrėti sutarties ruošinį“ ir susipažinkite su studijų sutarties sąlygomis:

6. Jei esate kviečiamas studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje, sutarties ruošinio pabaigoje
pasirinkite įsipareigojimo mokėti už studijas terminus, kurie bus įtraukti į Jūsų studijų sutartį:

7. Peržiūrėjęs studijų sutarties ruošinį, paspauskite mygtuką „Pasirašyti sutartį“:

8. Atidžiai perskaitykite paruoštą galutinę studijų sutartį, kurioje įrašyti Jūsų asmens duomenys, studijų
finansinės sąlygos, Jūsų ir Universiteto įsipareigojimai ir kitos studijų sutarties sąlygos.
9. Sutarties pabaigoje pažymėkite, kad su studijų sutarties sąlygomis susipažinote ir kad esate sumokėjęs
45 / 20 Eur registracijos studijoms įmoką, tuomet pasirinkite studijų sutarties pasirašymo būdą –
patvirtinus tapatybę per El. valdžios vartus arba elektroniniu parašu, ir paspauskite mygtuką
„Patvirtinti“:

10. Jei pasirinkote sutartį sudaryti „Su stacionariu arba mobiliuoju elektroniniu parašu“, toliau vadovaukitės
žingsniais Jūsų ekrane.
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11. Jei pasirinkote sutartį sudaryti „Patvirtinus tapatybę per eValdžios vartus“, toliau vadovaukitės žemiau
pateikta instrukcija.
12. Pradedamas el. sutarties pasirašymo procesas. Palaukite ir paspauskite mygtuką „Tęsti“:

13. Buvote nukreipti į Elektroninių valdžios vartų interneto tinklalapį Jūsų tapatybės identifikavimui. Jei
nurodote „Per banką“, pasirinkite Jus aptarnaujantį banką:

14. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės paskyros ir iš banko paslaugų pasirinkite „Elektroniniai
valdžios vartai“, pvz.:
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15. Jei Elektroninių valdžios vartų paslaugomis naudojatės pirmą kartą, suveskite savo asmens duomenis:

16. Jei jau esate naudojęsis Elektroninių valdžios vartų paslaugomis, Jūsų duomenys bus rodomi
automatiškai. Paspauskite mygtuką „Patvirtinti“:

17. Vykdomas tapatybės identifikacijos rezultato perdavimas iš El. valdžios vartų į ESSSIS ir, gavus tapatybės
identifikacijos duomenis, bus pasirašoma Jūsų studijų sutartis:
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18. Sėkmingai pasirašęs studijų sutartį, paspausite mygtuką „Grįžti į dokumentų sąrašą“, būsite automatiškai
nukreiptas į ESSSIS ir skiltyje „Sutarties būsena“ matysite „Pasirašyta studento“:

19. Studijų sutartį per dvi darbo dienas pasirašo Universiteto atstovas ir ESSSIS skiltyje „Sutarties būsena“
matysite pakitusią studijų sutarties būseną „Pasirašyta Universiteto“:

20. El. studijų sutartį galite matyti paspaudę mygtuką „Peržiūrėti sutartį“, pasirašytos sutarties išrašą galite
atsisiųsti ir išsisaugoti:

Linkime sėkmingų studijų Kauno technologijos universitete!
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