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KTU ALUMNI PREZIDENTO ŽODIS

Mieli KTU alumnai,

esu įsitikinęs, kad Lietuvoje nėra nė vieno miesto ar miestelio, kuriame
nebūtų KTU absolvento. Nepaisant to, kad mes, KTU alumnai, esame
išsibarstę po visą Lietuvą, Europą ir pasaulį, esame viena didžiulė šeima,
kurią turėtų vienyti bendros vertybės.
Viena iš tokių vertybių – pasididžiavimas savo Universitetu. Kartu su
pasididžiavimu prisiimamas ir įsipareigojimas būti savosios Alma Mater
ambasadoriumi, darbais ir žodžiais nešančiu žinią miestui, Lietuvai ir
pasauliui apie Kauno technologijos universitetą ir jo žmones.
Tikiu, kad absolventai yra svarbi Universiteto bendruomenės dalis.
Alumnų sukauptos žinios ir unikalios patirtys, išmoktos karjeros pamokos ir pasiekimai gali ir turi būti
ramstis Universitetui ugdant jaunuosius talentus. Alumnai gali būti galinga jėga, padedanti Universitetui
vykdyti savąją misiją, bei svarus patariamasis balsas einant pozityvių pokyčių keliu.
KTU alumnų asociacija tęsia KTU alumnų bendruomenės stiprinimą: didiname KTU alumnų
bendruomenės žinomumą tarp studentų, absolventų ir kitų suinteresuotųjų, dalijamės absolventų
istorijomis bei Universiteto ir alumnų partnerystės atvejais, kviečiame stiprinti ryšius Asociacijos ir
Universiteto renginiuose.
KTU alumnų asociacija – puikus tarpininkas, padedantis KTU absolventams nepamiršti ir naujai atrasti
savąją Alma Mater, o Universitetui – prisiminti ir naujai pažinti savuosius ugdytinius.

Arūnas
KTU alumnų asociacijos prezidentas

Laurinaitis

I. APIE KTU ALUMNŲ ASOCIACIJĄ
Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija – nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė,
nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, siekianti vienyti visų Kauno technologijos universiteto (KTU)
kartų absolventus.
Vizija: KTU alumnai – partneriai visam gyvenimui.
Misija: Tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios KTU alumnų bendruomenės puoselėjimas.
Puoselėjamos vertybės: partnerystė, savanorystė, iniciatyvumas, pagalba ir parama.
Įstatuose įtvirtinti Asociacijos pagrindiniai tikslai:
1. Skatinti ir palaikyti Asociacijos narių tarpusavio ryšius;
2. Skatinti ir palaikyti Asociacijos ryšius su KTU;
3. Prisidėti prie KTU veiklos ir vykdomų projektų.
Prioritetinės veiklos kryptys:
1. KTU alumnų bendruomenės stiprinimas: alumnų kontaktų tinklo plėtra, alumnų ir Universiteto
ryšių stiprinimas bei puoselėjimas, pasididžiavimo Universitetu stiprinimas.
2. Žinios ir mokymasis visą gyvenimą: alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklas skatinimas,
dalyvavimas Universiteto bei Asociacijoje renginiuose (atvirose paskaitose, konferencijose,
susitikimuose).
3. Parama Universitetui: dalijimasis žiniomis ir patirtimi su akademine bendruomene (karjeros
mentorystė, paskaitų ir pranešimų skaitymas ir pan.), alumnų pozicijos išsakymas aktualiais
klausimais, parama jauniesiems talentams.
Asociacijos prezidentas – Arūnas Laurinaitis (UAB „Averditum“ vadovas, Lietuvos pramoninkų
konfederacijos viceprezidentas). Išrinktas dviejų metų kadencijai 2017-06-03 vykusiame KTU alumnų
asociacijos narių susirinkime.
Asociacijos valdybos nariai
Išrinkti vienerių metų kadencijai 2018-05-12 vykusiame Asociacijos narių susirinkime:
1. Arūnas Laurinaitis (UAB „Averditum“ vadovas),
2. Darius Vaičiulis (UAB „Spaineta“ vadovas),
3. Vaidas Paulauskis („SBA Group“ IT departamento vadovas)
4. Tomas Urbonas (UAB „Sonaro“ direktorius),
5. dr. Edita Gimžauskienė (Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė),
6. dr. Andrius Vilkauskas (Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas),
7. Petras Baršauskas.
Universiteto deleguotas atstovas:
8. Lina Slavickaitė (KTU Bendradarbiavimo vystymo ir karjeros ugdymo skyriaus vadovė).
KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas:
9. Joana Jasilionytė (2018-05-12 - 2018-10-01 studentė),
Lukas Kijauskas (nuo 2018-10-01 studentas).
Kontrolės komitetas:
1. Ginvilė Pilėnaitė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),
2. Artūras Kanapkis (UAB „Baltic Sinergy“ vadovas),
3. dr. Robertas Alzbutas (KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius).

II. KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOS VEIKLA 2018-05-12 – 2019-05-09
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos veikla buvo nukreipta į KTU alumnų bendruomenės stiprinimą,
alumnams patrauklios ir įtraukios aplinkos Universitete vystymą, viešosios komunikacijos stiprinimą,
paramą jauniesiems Universiteto talentams.
Asociacijos narių skaičiaus kaita
Ataskaitiniu laikotarpiu į Asociaciją naujai užsiregistravo 45 KTU absolventai (žr. 1 pav.). 2019 m. gegužės
6 d. duomenimis Asociacija vienijo 1241 KTU alumną.
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1 pav. KTU Alumnų asociacijos narių skaičiaus kitimas (2016 – 2019 m.)
KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžiai
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko dešimt KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžių. Posėdžių metu
daugiausia dėmesio skirta bendradarbiavimui su KTU fakultetais, jaunųjų talentų rėmimo, asociacijos
žinomumo didinimo ir įsitraukimo į įvairias universitetinio lygmens veiklas klausimams.
Organizuoti renginiai ir iniciatyvos
1. KTU Alumnų asociacija socialinis partneris renginyje „KTU Wanted Karjeros dienos 2018“
(2018 spalis)
Pirmą kartą KTU Alumnų asociacijos istorijoje įgytas socialinio partnerio statusas renginio „KTU Wanted
Karjeros dienos 2018“ metu. Šiuo statusu asociacija rėmė Kauno technologijos universiteto
organizuojamą didžiausia Baltijos šalyse studentų, absolventų ir įmonių atstovų kontaktų mugę, kurios
tikslas padėti studentams sėkmingai įžengti į darbo rinką, o įmonių atstovams – rasti gabiausius
darbuotojus ir praktikantus.
2. Iniciatyva „Pasimatuok alumno kėdę“ (2018 lapkritis)
Tarptautinės studentų proga organizuota iniciatyva „Pasimatuok alumno kėdę“. Universiteto studentai
kviesti vienai dienai užimti KTU absolventų, einančių vadovaujančias pareigas įmonėje, kėdes –
susipažinti su veikla, darbo ypatumais, iššūkiais. Iniciatyva buvo komunikuojama socialiniuose tinkluose,
KTU alumnams skirtame naujienlaiškyje bei renginio „KTU Wanted Karjeros dienos 2018“ metu.
Iniciatyva organizuota siekiant didinti Asociacijos žinomumą studentų tarpe bei aktyviausiems studentams
padėti geriau pasirengti karjeros startui – susipažinti su dominančios įmonės veiklos ir pareigų ypatumais
praktikoje. Iniciatyvoje dalyvavo 46 alumnai.

Iniciatyva organizuota bendradarbiaujant su KTU Studentų atstovybe.
3. KTU alumnų asociacijos 7-asis gimtadienis (2018 gruodis)
Gimtadieniui parinkta tema – Misija 007. istorinis Mašinų gamybos fakultetas, kuris vienam vakarui atgijo
pakviesdamos prisiminti studijas bei miesto ir Universiteto istorines akimirkas.
Pirmojoje – šventinėje – dalyje Asociaciją sveikino Universiteto vadovai.
Antroji gimtadienio dalis buvo skirta alumnų bendrystei ir motyvacijai stiprinti. Renginyje dalyvavo
lektorius, asmeninio ugdymo praktikas, Andrius Žebrauskas su programa „Emocinė mankšta“. Renginį
vainikavo KTU pučiamųjų grupė „The Brass Bees“ koncertas.
4. KTU alumnų sugrįžtuvės fakultetuose
Iš pateiktų alumnų įžvalgų, bendraujant renginiuose, pastarieji save identifikuoja kaip fakulteto absolventą
ir nori sugrįžti į jį, todėl KTU Alumnų asociacijos iniciatyva šiemet alumnų sugrįžtuvės organizuojamos
fakultetuose. Ataskaitiniu laikotarpiu suplanuotos alumnų sugrįžtuvės keturiuose fakultetuose.
4.1. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto alumnų sugrįžtuvės „Funtikų sugrįžtuvės“
(2019-05-25)
KTU MGMF absolventai kviečiami sugrįžti į savo Alma Mater: prisiminti vietas ir žmones, su kuriais
praleido ne vienerius metus ir pamatyti, kaip jų fakultetas pasikeitė. Sugrįžtuvės skirtos dar kartą pabūti
kartu ir gerai praleisti laiką su studijų draugais bei šeima. Sugrįžtuvių programoje suplanuotos orientacinės
varžybos, BBQ Studentų miestelyje, jauniesiems šeimos nariams organizuojamos pramogos ir galimybė
pažaisti su įvairiais pasakų personažais.
4.2. KTU Statybos ir architektūros fakulteto alumnų sugrįžtuvės „SAF Šeima“ (2019-06-01)
KTU SAF absolventai, dėstytojai, darbuotojai, kartu su vaikais ir anūkais, pirmąją vasaros dieną yra
kviečiami sugrįžti į savo fakultetą ir kartu praleisti popietę. Susitikimo metu bus galimybė pasidalinti
prisiminimais, papasakoti, kuo fakultetas gyvena šiandien ir kokią įsivaizduoja savo ateitį. Sugrįžtuvių
programoje ekskursija po fakultetą, aktyvus laisvalaikis (atskiros veiklos numatytos vaikams),
bendravimas su seniai matytais grupiokais, dėstytojais ar bendradarbiais, diskusija apie statybos
inžinerijos bei architektūros sričių ateitį, lankymasis fakulteto studentų darbų parodose.
4.3. KTU Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto alumnų sugrįžtuvės (2019-06-06)
Sugrįžtuvių programa ruošiama.
4.4. KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto alumnų sugrįžtuvės (2019-09-28)
Sugrįžtuvių programa ruošiama.
5. KTU alumnų asociacijos narių susirinkimas (2019 gegužė)
Kasmetinis KTU Alumnų asociacijos narių visuotinis susirinkimas skirtas Prezidento ir Kontrolės komiteto
ataskaitų svarstymui, valdybos narių rinkimams. Šį susirinkimą papildė asociacijos narių susitikimas su
Universiteto vadovybe, abiem šalims aktualių bendradarbiavimo klausimų aptarimas.
Jaunųjų talentų skatinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija tęsė tradiciją skatinti jaunuosius talentus Universitete – dalijosi žiniomis,
profesinėmis patirtimis, tęstas jaunųjų inovatorių rėmimas („Technorama“), inicijuotas stipendijos
steigimas.
1. Skatinamoji stipendija Universiteto jauniesiems inovatoriams

2019 gegužę KTU „Startup Space“ organizuotame jaunųjų inovatorių darbų konkurse-parodoje
„Technorama“ įteiktas KTU alumnų asociacijos apdovanojimas. KTU Alumni vienkartinė skatinamoji
stipendija (500 Eur). Prizas skirtas iš surinktų Asociacijos narystės ir 2 % GPM lėšų ataskaitiniais
metais. Renginyje „Technorama 2019“ KTU Alumnų asociacijos valdyba įsitraukė inicijuodama atskiros
renginio darbų vertinimo komisijos formavimą ir balsavimą. KTU Alumnų asociacija slaptu balsavimu
išrinko komandą – stipendijos laimėtoją.
2. Mentorystė
Ataskaitiniu laikotarpiu į KTU karjeros mentorystės programą įsitraukę ir studentų karjeros mentoriais tapo
46 KTU alumnai (iš 66 karjeros mentoriais užsiregistravusių verslo praktikų).
KTU alumnų asociacija periodiškai kviečia absolventus įsitraukti į mentorystės programą: tapti studentų
karjeros mentoriais, dalintis su ugdytiniais profesinėmis žiniomis bei patirtimi.
3. Diskusija su talentų programos „GIFTed“ studentais
KTU alumnų asociacijos valdybos pirmininkas Darius Vaičiulis susitikime su „GIFTed“ studentais pristatė
savo patirtis „Dakaro“ ralyje, diskutavo apie verslo ir alpinizmo temomis.
Atstovavimas Universiteto renginiuose
1. KTU Alumnų asociacijos sveikinimas Ekonomikos ir verslo fakulteto 50 metų gimtadienio
šventėje (2018 spalis)
Spalio mėnesį KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas šventė 50-ąjį gimtadienio, kurio metu šventės erdvėje
buvo įrengtas KTU Alumnų asociacijos registracijos stendas, bendrauta su alumnais. Šventės metu
sveikinimo kalbą tarė ir fakultetą pasveikino KTU Alumnų asociacijos narė Lina Slavickaitė.
2. Mentorystės vakaras „GUIDed mentorystės vakaras“ (2019 vasaris)
Vasarį vykusiame KTU Karjeros ugdymo skyriaus organizuotame renginyje „GUIDed mentorystės
vakaras“ dalyvavo ir alumnai, įsitraukę ar planuojantys įsitraukti į karjeros mentorystės veiklą. Renginio
metu pristatytos karjeros mentorių ir jų ugdytinių istorijos, vienos jų – Pauliaus Ausmano ir Gražvydo
Juknos bei pastarųjų ugdomų studentų.
2. Jaunųjų inovatorių konkursas-paroda „Technorama“ (2019 gegužė)
2019 gegužę vykusiame KTU jaunųjų inovatorių konkurse-parodoje „Technorama: KTU Alumnų
asociacijos valdybos atskirai suformuota darbų vertinimo komisija slaptu balsavimu rinko komandą, kuriai
skyrė prizą. KTU Alumnų asociacijos prezidentas Arūnas Laurinaitis tarė sveikinimo žodį renginio
atidarymo metu bei laimėtojams įteikė KTU Alumnų asociacijos vardu įsteigtą prizą.
Įtraukios ir absolventams patrauklios aplinkos Universitete kūrimas
Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio skirta įtraukios ir absolventams patrauklios aplinkos Universitete
vystymui. Bendradarbiauta su Universiteto padaliniais dėl renginių atvirumo absolventams.
Kvietimai į Universiteto organizuojamus ar Universitete vykstančius renginius
Ataskaitiniu laikotarpiu absolventai kviesti į 54 alumnams atvirus renginius: atviras paskaitas, diskusijas
su visuomenės veikėjais, mokymus, konferencijas, laisvalaikio iniciatyvas ir pan. Kvietimai siųsti
naujienlaiškiais, viešinti socialinių tinklų Facebook ir Linkedin paskyrose, alumnų internetinėje svetainėje.
Darbo pasiūlymai
Bendradarbiaujant su Karjeros ugdymo skyriumi, dalintasi įmonių darbo pasiūlymais. Darbdavių
informacija apie tarp absolventų ieškomus darbuotojus dalintasi socialinių tinklų paskyrose ir
naujienlaiškiuose.
Asociacijos ir jos veiklos viešinimas

Interneto svetainė
Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinta alumnų svetainė: papildyta alumnų istorijų, Universiteto naujienų
skiltimis bei naudingomis nuorodomis (kur kreiptis norint gauti pažymą apie išklausytus studijų modulius,
darbo pasiūlymai, kaip pasinaudoti KTU bibliotekos paslaugomis ir kt.).
Najienlaiškiai
Parengta ir išsiųsta 10 naujienlaiškių, kuriuose pristatomos alumnams atviros paskaitos, kvietimai į
renginius ir kita absolventams aktuali informacija.
Socialiniai tinklai
Ataskaitiniu laikotarpiu socialinių tinklų (Facebook, Linkedin) paskyrose aktyviai dalintasi KTU absolventų
istorijomis, kvietimais į atviras paskaitas ar renginius, informacija apie Universiteto aktualijas.
KTU Alumni paskyros Facebook sekėjų skaičius nuosekliai augo (žr. 2 pav.). Pastebėtina, kad alumnams
skirtą informaciją socialiniuose tinkluose seka dvigubai daugiau absolventų nei yra registruotų Asociacijos
narių.
Ataskaitiniu laikotarpiu socialiniame tinkle Facebook sukurti 197 įrašai. Organiškai pasiekta auditorija:
1 iš 2 įrašų pasiekia >926 (37,44 proc.) puslapio sekėjus; 1 iš 2 irašų reaguoja >40 (1,62 proc.) puslapio
sekėjų.
Ataskaitiniu laikotarpiu socialinio tinklo LinkedIn KTU alumnų grupė išaugo iki 824 narių.
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2 pav. KTU Alumni paskyros socialiniame tinkle Facebook sekėjai (2019-05-06 duomenys)

