
KTU Moksleivių laboratorijoje (Studentų g. 63 a) 
10-14 val.        (Programa kitoje pusėje)

Dizaino ir technologijų fakultete (Studentų g. 56) 
11-16 val. (Programa kitoje pusėje)

Cheminės technologijos fakultete ( Radvilėnų pl.19) 
10-13 val.        (Programa kitoje pusėje)

Statybos ir architektūros fakultete (Studentų g. 48) 
11-15 val.        (Programa kitoje pusėje)

Fundamentaliųjų mokslų fakultete (Studentų g. 50) 
11-18 val. (Programa kitoje pusėje)

TARPTAUTINĖS MOKSLO MUGĖS
 PLANAS 

Mugės miestelis

Elektronikos rūmų kiemelyje (Studentų g. 50)
K1 -  VšĮ „Mokslas ir menas“, Britų taryba Lietuvoje bei stalo 
žaidimai ir hobis „D6”.
K2 - Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos insti-
tuto Molėtų astronomijos observatorija.

Elektronikos rūmų I a. erdvėje (Studentų g. 50)
Salė - Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 
P0 – kinetinė skulptūra „Dr. Glitch“.
P1 -  KTU Europos institutas.
P2 - Šiaulių universitetas.
P3 - KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas.
P4 – KTU Statybos ir architektūros  fakultetas.
P5 -  LSMU MA Mikrobiologijos katedra.
P6 - „Thermo Fisher Scientific Baltics“.
P7 - KTU Mechanikos ir mechatronikos fakultetas.
P8 - KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas.
P9 - KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas.
P10 - KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas.
P11 - KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas .
P12 - KTU Fundamentaliųjų mokslų fakultetas. 
P13 - Mokslo centras ,,TechnoAnos rūsiai“ (Ryga, Latvija).
P14 - KTU Studentų mokslinė draugija.
P15 - Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas.
P16 - KTU Gynybos technologijų institutas.
P17 - Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
P18 - Kauno technologijos universitetas, Lietuvos kosmoso 
asociacija, Kosmoso mokslų ir technologijų institutas.

Nuo 11 iki 18 val. renginiai, mokslo eksperimentai, 
demonstracijos įvairiuose KTU fakultetuose ir aikštėje prie 

KTU Elektronikos rūmų.

Elektronikos rūmų aikštelėje (Studentų g. 50)
E2 - Kauno apskrities PGV.
E3 - Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo 
ministerijos.

Palapinėse (Studentų g. 50)
A1, A2 - VDU Kauno botanikos sodas, Lietuvos biochemikų 
draugija.
A3 - A6 - VU Gamtos mokslų fakultetas.
A7 - A8 - Aleksandro Stulginskio universitetas.
A9 - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos 
akademija.
A10 - A12 - Kauno apskrities policija.
A13 - A14 - Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
A15 - A16 - Lenkijos Institutas Vilniuje pristato Varšuvos 
Koperniko mokslo centrą.
B1 - B2 - Karo paveldo centras.
B3 - B4 - Kauno technikos kolegija.
B5 – UAB „Jana seta“.
B6 – Lielvardės amatininkų centras.
B7 - Vytauto Didžiojo karo muziejaus Naujausiųjų laikų 
karybos istorijos skyriaus pogrindžio spaustuvė „ab“.
C1 - Lietuvos zoologijos sodas.
C2 - C3 - Lietuvos jūrų muziejus.
D1 - Krizių tyrimo centras.  

KTU Elektronikos rūmuose (Studentų g. 50) 
Paskaitos

„Juodai baltas marketingas. Spalvas renkiesi Tu!“ - lekt. Indrė Jucaitytė - 
10 val. 101 aud. 
„(Ne)(pa)prastoji ekonomika“ - prof. Andrius Guzavičius - 10 val. 102 aud. 
„Lietuvos mokslas ir pramonė krašto apsaugai: problemos ir galimybės“ - 
prof. Algimantas Fedaravičius - 10 val. 103 aud. 
„Kur tie ateiviai?“ – prof. Vladas Vansevičius – 11.30 val. 101 aud. 
„Kokių specialistų paklausa augo net krizės metu?“- lekt. Lina Klovienė, 
asist. Rūta Adlytė, asist. Sima Jegelevičiūtė, asist. Viktorija Varaniūtė - 
11.30 val. 102 aud. 
„Emocijos prieš racionalumą“ - dokt. Eglė Vaičiukynaitė - 11.30 val. 
103 aud. 
„Finansai - pinigų valdymo menas: kur dingsta pinigai?” – lekt. Jurgita
Stankevičienė (moksleiviams iki 8 klasės) - 13 val. 101 aud. 
„Finansai - pinigų valdymo menas: kur dėti pinigus?” – doc. dr. Rasa 
Norvaišienė (9 - 12 klasių moksleiviams) - 13 val. 102 aud. 
„Intelektinė nuosavybė: už ką mes mokame?“ - doc. Kęstutis Duoba - 
13 val. 103 aud. 
„Velomobiliai – darnaus transporto idėjos realizavimas“ - dr. Vytautas
Dovydėnas - 12 val. 504 aud. 
„Nustebk ir susidomėk!“- Arturas Gavėnas - 14 val. (Paskaita 5-10 metų 
lankytojams). 504 aud.

R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R


