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Atmintinė Technologijų fakulteto pirmakursiui (2019–2020 m. m.)
Įmokos už studijas (įstojusiems į VNF)
Studijų kaina mokama pagal studijų sutartyje pateiktas sąlygas iki rugpjūčio 24 d. pagal įmokų rekvizitus, kuriuos
galima rasti ir sutartyje. Studentui, ketinančiam imti valstybinę paskolą (registruotis nuo rugpjūčio 20 d.
Valstybinio studijų fondo puslapyje), reikia sumokėti 150 Eur pradinę įmoką iki rugpjūčio 24 d. Prašymą dėl
mokėjimo atidėjimo galima parašyti Technologijų fakulteto dekanate (Pramonės pr. 22, 2-30 kab., tel. (8 37) 45 51
48), pateikiant valstybinės paskolos registravimo formos kopiją.
Bendrabutis
Norint gauti vietą gyventi bendrabutyje, registruojamasi per Kauno kolegijos intraneto sistemą.
Pažymos
Pažymos apie studijas išduodamos nuo rugsėjo 1 d. Studentas turi prisijungti naudodamas Kauno kolegijos paštą
@go.kauko.lt ir užsakyti pažymą pagal pateiktą formą. Prašymą atsiimti Technologijų fakulteto dekanate,
Pramonės pr. 22, 2-30 kab., tel. (8 37) 45 51 48.
Studijų tvarkaraščiai
Studijų grafikas ir tvarkaraščiai skelbiami Technologijų fakulteto interneto svetainėje. Kilus klausimams dėl
tvarkaraščių, kreiptis į Studijų vedėją Janiną Morkūnienę, Pramonės pr. 22, 2-31 kab., tel. (8 37) 56 12 91.
Studijų dalykų įskaitymai
Jei pirmo kurso studentas yra anksčiau studijavęs kitoje aukštojoje mokykloje, jis gali prašyti įskaityti studijuotus
dalykus. Studijų pažymą (pažymėjimą, diplomo priedą) iš tos institucijos, kurioje studijavo, iki rugsėjo 15 d. reikia
pristatyti į katedrą ir parašyti prašymą.
Kita
Studento pažymėjimą galima užsisakyti https://lsp.lt/ arba sutarties pasirašymo dieną Kauno kolegijoje.
Studijų metu bus reikalinga banko kortelė. Ją galima užsisakyti pasirašant studijų sutartį.
Studijų laikotarpiu visi studentai privalo naudotis Kauno kolegijos elektroniniu paštu @go.kauko.lt (el. pašto
registracija). Su suteiktu vardu prisijungiama prie virtualios mokymosi aplinkos Moodle, taip pat į šį paštą
atsiunčiami prisijungimo prie studijų valdymo sistemos LiemSIS duomenys.
Kontaktai
Dekanas
Pramonės pr. 22, 2-25 kab.

dr. Giedrius Gecevičius
(8 37) 28 12 77, giedrius.gecevicius@go.kauko.lt

Prodekanė
Pramonės pr. 22, 2-27 kab.
Studijų vedėja
Pramonės pr. 22, 2-31 kab.
Tarptautinės veiklos koordinatorius
Pramonės pr. 22, 2-26 kab.

dr. Irma Spūdytė
(8 37) 76 03 06, irma.spudyte@go.kauko.lt
Janina Morkūnienė
(8 37) 56 12 91, janina.morkuniene@go.kauko.lt
Povilas Beseckas
(8 37) 28 12 85, povilas.beseckas@go.kauko.lt

Informatikos katedra
Pramonės pr. 20. 3-59 kab., tel. (8 37) 75 11 37

Vedėja Dalė Lukšaitė
dale.luksaite@go.kauko.lt

Studijų programos:
Informacinės finansų sistemos (IFS)
Kompiuterinių tinklų administravimas (KT)
Programų sistemos (PS)

Administratorė Gintarė Jurkševičiūtė
gintare.jurkseviciute@go.kauko.lt

Maisto technologijos katedra
Pramonės pr. 22, 3-24 kab., tel. (8 37) 35 23 12

Vedėja dr. Ingrida Kraujutienė
ingrida.kraujutiene@go.kauko.lt

Studijų programos:
Gastronomija ir maitinimo organizavimas (GAM)
Maisto sauga ir kokybė (MSK)
Maisto technologija (MT)

Administratorė Vanda Radavičiūtė
vanda.radaviciute@go.kauko.lt

Medijų technologijų katedra
Pramonės pr. 20, 2-14 kab., tel. (8 37 ) 28 12 79

Vedėja Daiva Sajek
daiva.sajek@go.kauko.lt

Studijų programos:
Grafinės technologijos (GT)
Multimedijos technologija (MM)
Reklamos technologijos (RT)

Administratorė Gitana Ginevičienė
gitana.gineviciene@go.kauko.lt

Aplinkos inžinerijos katedra
Pramonės pr. 22, 3-36 kab., tel. (8 37) 56 12 79

Vedėja Ina Živatkauskienė
ina.zivatkauskiene@go.kauko.lt

Studijų programos:
Agroverslų technologijos (AT)
Geodezija (GD)

Administratorė Daiva Bukantienė
aplinkos.inzinerija@go.kauko.lt

Pramonės inžinerijos ir robotikos katedra
Pramonės pr. 20, 3-20, 21 kab., tel. (8 37) 35 23 10

Vedėjas Vytautas Čapas
vytautas.capas@go.kauko.lt

Studijų programos:
Automatinis valdymas (AV)
Baldų ir medienos dirbinių gamyba (MB)
Infotronika (INF)

Administratorė Inga Motiejūnienė
inga.motiejuniene@go.kauko.lt

Technologijų fakulteto studentų atstovybė
Pramonės pr. 22, 4-11 kab.

Pirmininkas Mantas Juotka
+370 641 21 453, kksa.tkfpirmininkas@go.kauko.lt

Aktualiausią informaciją sekite
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Technologijų fakulteto studentų
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