
Fakultete galima studijuoti šias
bakalauro pakopos studijų programas:

‒ Programuojamos automatikos sistemos
‒ Vadyba

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

 PANEVĖŽIO TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO FAKULTETAS

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


1. Ar studijų metu reikės važiuoti į Kauną? Ar visos paskaitos vyks Panevėžyje?

Visos paskaitos vyks Panevėžyje, nebent modulyje dalyvautų Kauno dėstytojai. 
Pandemijos ir karantino laikotarpiu paskaitos vyksta nuotoliniu būdu. Tiek bakalauro, 
tiek magistrantūros studijų programų studentų patogumui, paskaitos vyksta vakarais ir 
savaitgaliais. 

2. Gal galite pakomentuoti plačiau apie Vadybos dviejų specializacijų pasirinkimą?

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete galite įgyti 3 metų trukmės universitetinį 
vadybos išsilavinimą. Vadybos studijų programa turi dvi specializacijas:

‒ Pardavimų vadyba (elektroninė prekyba, santykių su klientais valdymas, derybų 
strategijos);

‒ Kokybės vadyba (verslo procesų valdymas, kokybės valdymo sistema, kokybės 
valdymo metodai).

Sprendimą dėl specializacijų pasirinkimo studentai priima jau pirmo kurso antrame 
semestre. Svarbu, kad grupė būtų rentabili. Tačiau jei nepavyksta surinkti dviejų 
specializacijų grupių, visada ieškoma lanksčių sprendimų. Visada tariamasi su 
studentais. Jei neatitinka jų poreikių, tada studentai gali rinktis laisvai pasirenkamus 
modulius, kurie yra labai įvairūs (pardavimai, elektroninis verslas, derybų strategija ir 
t.t.). Vietoje specializacijos galime pasiūlyti modulių paketą, kuris tenkintų studentus.

3. Ar bakalauro studijos vyksta vakarais ir savaitgaliais?

Tikrai taip. Mūsų praktika ir išskirtinumas yra tas, kad beveik visi bakalauro studijų 
studentai jau dirba, tad jų patogumui paskaitos vyksta vakarais po darbo valandų ir 
šeštadieniais.

4. Kokios įsidarbinimo galimybės Panevėžio įmonėse? Ar įmonės noriai priima 
studentus? Koks absolventų procentas dirba pagal specialybę?

Apie 80 proc. studentų dirba pagal specialybę. Įmonės labai noriai priima KTU 
studentus ir juos labai vertina dėl jų žinių ir gebėjimų. Tiek technologinių, tiek socialinių 
krypčių studentai yra labai paklausūs darbo rinkoje.
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https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/b-vadyba/


5. Gal galite papasakoti apie bendrabučius? Ar juos gauna visi įstoję? 

Šiuo metu visi studijuojantys ir įstojusieji gauna bendrabučius. Bendrabutyje galite 
rinktis jums tinkamiausią kambario variantą (siūlomi vienviečiai, dviviečiai, triviečiai 
kambariai). Bendrabutyje galite leisti ir laisvalaikį: yra įrengta sporto salė su 
treniruokliais ir teniso stalu, poilsio bei aerobikos kambariai). Daugiau informacijos 
skelbiama KTU bendrabučių informaciniame puslapyje. Bendrabučio valdytoja: Vita 
Uzdrienė, tel. (8 45) 43 33 4, el. p. vita.uzdriene@ktu.lt 

6. Kur ir kaip studentai atlieka praktiką per pandemiją?

Praktika atliekama nuotoliniu būdu, išskyrus įmones, kurios sudaro sąlygas atvykti į 
praktikos vietą.

Pavyzdžiui, vadybinių procesų pažinimas Vadybos programos studentams nuotoliniu 
būdu yra paprastesnis, stebėjimo metodas taip pat labiau suderinamas nuotoliu. O 
„Programuojamos automatikos sistemos“ studijų programos studentams įmonės sudaro 
sąlygas atlikti praktikas pagal visus saugumo reikalavimus.

7. Ar į laboratorijas galima atvykti praktikuotis tik paskaitų metu?

Galima atvykti susitarus su dėstytoju, jeigu reikia papildomai pasimokyti ar atliekant 
baigiamojo/ tiriamojo projekto darbą, jei reikalingas papildomas naudojimasis tam tikra 
įranga. Pandemijos laikotarpiu atvykimas derinamas individualiai, laikantis visų 
saugumo reikalavimų.
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https://studentams.ktu.edu/apgyvendinimas-ir-poilsis/#bendrabuciai-panevezys
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/b-programuojamos-automatikos-sistemos/

