
                                                                                                                                 
 

Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija – savanoriška, ne pelno siekianti 

organizacija, vienijanti Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Kauno politechnikos instituto (KPI) 

absolventus, siekianti burti ir vienyti visas KTU absolventų kartas, kurti bei stiprinti alumnų ir Universiteto 

bendravimo bei bendradarbiavimo tradicijas. 

Vizija: KTU alumnai – partneriai visam gyvenimui. 

Misija: tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios KTU alumnų bendruomenės puoselėjimas. 

 

KTU alumnų Ambasadorius – veiklus ir aktyvus KTU Alumnų asociacijos narys, siekiantis didinti 

Asociacijos narių gretas ir įtraukti juos į aktyvią veiklą. Ambasadorius siekia kontaktų palaikymo tarp KTU ir 

Asociacijos narių, esančių Ambasadoriaus pasirinktoje šalyje, regione, mieste, įmonėje ar tam tikros veiklos 

srityje. 

Kaip tapti Ambasadoriumi? 

 Ambasadoriumi gali tapti aktyvūs KTU (KPI) absolventai, kurie tiki ir vadovaujasi KTU alumnų 
puoselėjamomis vertybėmis; 
 Yra KTU Alumnų asociacijos nariai. Ambasadorių tvirtinimas yra Asociacijos Valdybos prerogatyva ir 
atsakomybė; 
 Asociacijos Valdybai Ambasadorius gali siūlyti visi alumnai arba alumnas gali iškelti savo kandidatūrą pats. 
 

Ambasadoriaus veikla: 

 Palaikyti ryšius su Universitetu ir Asociacija, garsinti jų vardą;  
 Tapti vietiniu alumnų pritraukimo centru; 
 Tiesiogiai bendradarbiauti su Valdybos nariais, Universiteto fakultetų koordinatoriais ir alumni veiklos 
vystymo vadovu; 
 Stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir užsienio alumnų, plėsti kontaktų tinklą, suburiant alumnus, veikiančius 
panašioje srityje ir/ar gyvenančius viename regione;  
 Įsitraukti pagal galimybes į Universiteto veiklas (paskaitų vedimas, studentų darbų gynimai, mentorystė, 
verslo pusryčiai/pietūs su studentais, idėjų klubai ir t.t.). Siūlyti ir skatinti kitus alumnus steigti praktikos vietas 
KTU studentams; 
 Teikti siūlymus susijusius su KTU Alumnų asociacijos veikla (valdymo struktūra, renginiai, atstovavimas, 
darbas su išorinėmis organizacijomis, įsitraukimu, rėmimu ir t.t.); 
 Ambasadoriams ir/ar Valdybai pageidaujant, būti kviečiamam į Valdybos posėdžius kviestinių svečių teise; 
 Prisidėti ar įsitraukti paramos paieškose. 
 

Kokios naudos suteikiamos Ambasadoriui? 

 Atstovauti KTU alumnus įvairiuose susitikimuose, įskaitant vyriausybinėse institucijose, akademiniuose 
sluoksniuose ar susitikimuose su užsienio universitetų atstovais; 
 Bendrauti alumnų tarpe: kviestinių asmenų susitikimai, įmonių/organizacijų lankymas, dalyvavimas 
Universiteto ir Asociacijos renginiuose, sporto, kultūros renginių lankymas ir kt.;  
 Išsakyti nuomonę ir aktyviai dalyvauti apklausose, reitinguojant Universitetą;  
 Dalyvauti Universiteto studijų programų ruošime ir tvirtinime; 
 Galimybė tobulėti ir stebėtojo teisėmis išklausyti studijų modulius. 

 

Kviečiame kurti KTU alumnų bendruomenę ir tradicijas. 
Puoselėkime ryšius, kuriuos kuriame alumnų rate ir dalinkimės tuo su kitais alumnais. 

Daugiau informacijos: alumni@ktu.lt  
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