
Fakultete galima studijuoti šias
bakalauro pakopos studijų programas:

‒ Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos
‒ Muzikos technologijos
‒ Naujųjų medijų kalba
‒ Technikos kalbos vertimas
‒ Viešasis valdymas

Į specifinius studijų programų klausimus jums mielai 
atsakys studijų programų vadovai. Jų kontaktai skelbiami 
kiekvienos studijų programos dalyje „Stojimo sąlygos“, 
skiltyje „Kontaktai“.

UŽ KIEKVIENOS TECHNOLOGIJOS – ŽMOGUS

SOCIALINIŲ, HUMANITARINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ FAKULTETAS

https://stojantiesiems.ktu.edu/programmes/b/


1. Kas yra AEL programa? Kiek studentų gali sudalyvauti šioje programoje?

AEL – tai jungtinė kelių Europos universitetų „Applied European Languages“ tinklo 
programa, pagal kurią studentai gali studijuoti partneriniuose tinklo universitetuose ir 
įgyti tų universitetų diplomus.

Fakulteto studijų programų „Naujųjų medijų kalba“ ir „Technikos kalbos vertimas” 
studentai galės dvejus iš ketverių metų praleisti Ispanijos (Granados (Universidad de 
Granada), Prancūzijos (Aix-Marseille) ar kituose tinklo universitetuose ir, baigę studijas, 
gauti net tris tai liudijančius dokumentus – studijų baigimo diplomus. Pagal AEL 
programą, studentai pirmuosius metus praleidžia savo institucijoje, antrus – viename iš 
tinklo partnerių universitetų, trečius – kitame, o ketvirtiesiems grįžta į Kauno 
technologijos universitetą.

Norintys pasinaudoti šia galimybe, visi pirmakursiai studentai dalyvauja atrankoje, kur 
vertinama motyvacija, kalbų mokėjimo lygis, kuris yra ypač svarbus, kad studentai 
galėtų gerai jaustis, studijuodami kituose universitetuose, ir pažangumo lygis. Studentai 
iki išvykimo į pirmą instituciją turi pasiekti bent B1 kalbos mokėjimo lygį. Studijų KTU 
metu sudaroma galimybė papildomai mokytis kalbos. Visi pažangūs ir kriterijus 
atitinkantys studentai turi galimybę papildomai studijuoti dviejuose užsienio 
universitetuose. Priklausomai nuo teisinių apribojimų ir specifinių universitetų 
reikalavimų, vieni partneriai išduoda savo universiteto bakalauro diplomą, o kiti – mainų 
sertifikatą. Šiuo metu, be KTU diplomo, bakalauro diplomus gaus pasirinkę studijuoti 
Granados (Ispanija) ir Marselio (Prancūzijos) universitetuose.

2. Kuo skiriasi studijų programos – Naujųjų medijų kalba ir Technikos kalbos 
vertimas? Į ką reiktų atsižvelgti renkantis iš šių studijų programų?

Technikos kalbos vertimo studijų programos studentai baigia studijas turėdami 
konkretų amatą- specialybę, t.y. gali dirbti vertėjais, versdami įvairaus pobūdžio tekstus 
(techniniai tekstai yra visi tekstai, išskyrus grožinę literatūrą), redaguodami juos, 
vadovaudami projektams, versdami internetines svetaines, dokumentus, vaizdo filmus, 
renginių medžiagą, pranešimus ir kita. Šios studijų programos absolventai taip pat 
išmano vertimo ir kitas kalbos technologijas, kurios yra reikalingos dirbant vertėju raštu 
ar žodžiu. Technikos kalbos vertimo studijų programa yra 3 metų trukmės, o Naujųjų 
medijų kalbos studijų programa – 4 metų. Vertimo programos studentai kartu studijuoja 
dalykus ir lietuvių kalba, nes vertimas yra iš vienos kalbos į kitą. 
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Naujųjų medijų kalbos studentai visus modulius mokosi anglų kalba. Naujųjų medijų 
kalbos programos studentai gilinasi į medijų turinio kūrimą, t.y. puikiai išmano anglų 
kalbą ir žino, kaip ją panaudoti medijų turiniui sukurti (tai ir yra šių dviejų studijų 
programų skirtumas). Naujųjų medijų kalbos studentai, nors ir išmano anglų kalbą, dirbti 
vertėjais negali. Medijos apima socialinius tinklus, žiniasklaidą, tinklaraščius ir t.t. 
Naujųjų medijų kalbos studentai, pasirinkdami BA+ kompetencijas, gali įgyti papildomų 
gebėjimų, leidžiančių rinktis kitokį karjeros kelią. Šių abiejų studijų programų studentai 
gali pasinaudoti AEL tinklo galimybėmis ir įgyti 3 aukštojo mokslo diplomus.

3. Kas sudaro stojamąjį egzaminą į studijų programą Muzikos technologijos ir ar 
stojant reikalingas muzikologijos egzaminas?

Muzikos technologijų stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: gebėjimų testas ir 
motyvacinis pokalbis. 

Gebėjimų testą sudaro šios užduotys:

1. Specialybės kompetencijų patikrinimas. Tikrinamas stojančiojo garsinių planų 
suvokimas. Klausomasi muzikinių garso įrašų. Stojantieji turi raštu teisingai nurodyti 
skambančių įrašų žanrą, stilių, instrumentų sudėtį, atpažinti ir įvardinti skambančius 
instrumentus ar balsus. Vertinamas stojančiojo gebėjimas girdėti, atpažinti bei 
lokalizuoti muzikinius instrumentus esant įvairioms sudėtims. Teste skamba 4 skirtingi 
muzikiniai pavyzdžiai.

2. Elementarioji muzikos teorija. Stojantysis turi turėti žinių apie natų, intervalų, akordų 
pažinimą. Tikrinamos ir vertinamos stojančiojo muzikos teorijos žinios. Testą sudaro 2 
skirtingos užduotys.

3. Klausomasi keleto skirtingų garso įrašų. Stojantysis privalo raštu apibūdinti ir įvertinti 
jų garso kokybę, išgirsti ir nustatyti įvairius garso įrašų defektus. Tikrinamos stojančiojo 
elementariosios techninės žinios, pastabumas, klausa, gebėjimai išgirsti skirtumus tarp 
garso įrašų. Pateikiami 3 skirtingi pavyzdžiai.

4. Garsinis scenarijus. Rodoma kelių minučių trukmės filmo ištrauka be garso. 
Pažiūrėjęs ištrauką keletą kartų, stojantysis privalo parašyti jai garsinį scenarijų, t.y. 
kaip jis minėtą ištrauką įgarsintų. Scenarijus rašomas laisva forma pagal duotą ištraukos 
kadruotę. Užduotis padeda geriau suvokti stojančiojo kūrybines galimybes, talentą, 
garsinį mąstymą.

Muzikologijos egzaminas nėra privalomas, tačiau jo įvertis pridedamas kaip papildomas 
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balas (sudaro 0,15 balo dalį).

Konkursinių balų sandaros (1) ir priedas (2), kuriame nurodyti visi papildomi balai.

4. Kuo unikali studijų programa Viešasis valdymas? Ar visi į programą įstojusieji 
galės išvykti į Centrinės Floridos universitetą?

Galimybė mokytis JAV, įgyti žinių iš Centrinės Floridos universiteto (UCF) specialistų 
bei gauti du diplomus suteikia šiai programai unikalumo. Šios studijos rengiamos kartu 
su UCF, suteikiant dvigubą laipsnį – viešojo administravimo (KTU) ir pelno nesiekiančių 
organizacijų vadybos – nonprofit management (UCF).

Pažangūs, atrankos kriterijus atitinkantys ir motyvuoti studentai gali išvykti į UCF 
universitetą ir turi galimybę nemokėti JAV studijų mokesčių, kurie yra keliasdešimt kartų 
didesni nei Europos universitetų. Šią programą remia „Kojelis Family Foundation“, kuri 
skiria stipendijas apgyvendinimo išlaidoms JAV padengti. 

5. Ar studijų programa Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos yra 
perspektyvi?

Ši studijų programa paruošia studentus darbui daugiakultūrėse verslo, valdžios ar 
viešojo sektoriaus aplinkose. Gebėsite kurti ir valdyti komunikacijai reikalingą turinį 
(tekstas, vaizdas, garsas, interneto tinklalapiai ir kt.), o tai darysite pasitelkdami 
naujausias technologijas. Tokie specialistai reikalingi daugelyje sričių, nes net ir 
mažiausia įmonė ar organizacija rūpinasi viešaisiais ryšiais, vidine komunikacija ar savo 
įvaizdžiu bendrai, ir turi už tai atsakingą personalą. 

Tai pirmoji Lietuvoje 3 m. trukmės bakalauro studijų programa vykdoma kartu su 
Tventės universitetu (Nyderlandai). Jums bus sudaryta galimybė vieną semestrą 
studijuoti Tventės universitete ir įgyti tai liudijantį sertifikatą, tad tarptautinė patirtis 
leidžia padidinti savo karjeros galimybes. 

6. KTU pradėjo siūlyti 3 metų studijų programas vietoje 4 metų. Kokie pliusai 
studijuoti 3 metus?

Trejų metų studijos leidžia greičiau įgyti universitetinį bakalauro diplomą ir nieko 
nelaukiant pradėti savo karjerą darbo rinkoje ar rinktis magistrantūros studijas. Treji 
metai taip pat reiškia intensyvesnes, koncentruotas studijas per trumpesnį laiką. Taip 
pat, galima sutaupyti studijoms skirtas lėšas, nes mokama ne už trejus, o už ketverius 
studijų metus.

https://drive.google.com/file/d/1mwkybaBQ2h_Ygki2LYnuHas1qS04VPc7/view
https://drive.google.com/file/d/1Rhto7s-GnEazsUn2N3ECEVXj8Z8nnh7l/view
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