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ĮVADAS 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – VTDK) įsteigta 2008 m. reorganizavus 

Vilniaus technikos kolegiją prijungimo būdu prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos. VTDK yra 

valstybinė aukštoji mokykla, rengianti technologijų, meno ir socialinių mokslų studijų sričių 

specialistus ir turinti turtingą jų rengimo patirtį bei ilgametes tradicijas. VTDK vykdomos 

inžinerijos studijų krypčių studijos orientuotos į praktinį mokslo žinių taikymą, praktikos ryšius su 

pramonės ir verslo pasauliu.  

Šiuo metu VTDK Technikos fakultete yra vykdomos 9 studijų programos: trys iš jų yra 

socialinių mokslų studijų srities (Gamybos vadyba, Vežimų kelių transportu vadyba ir Pašto 

vadyba) ir šešios – technologijos mokslų studijų srities (Mechaninių technologijų inžinerija, 

Automobilių techninis eksploatavimas, Vežimų kelių transportu technologijos, Elektros ir 

automatikos įrenginiai, Elektros energetika, Automatika). 

 Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija vykdoma Vilniaus technologijų ir 

dizaino kolegijoje nuo 2002 m. 

Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija atnaujinama pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-

ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektą1. Europinių 

dokumentų nuostatos pagrindžia būtinybę ieškoti naujų efektyvesnių studijų organizavimo, 

studentų kompetencijų formavimo modelių bei suteikti dėstytojams specialiąsias kompetencijas, 

susijusias su studijų programų atnaujinimu.  

Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija atnaujinama siekiant tobulinti 

studijų kokybę, didinti vykdomos programos konkurencingumą, tarptautiškumą ir diegti modulinę 

studijų sąrangą bei ECTS kreditų sistemą. Siekiama, kad programa atitiktų šiuolaikinės švietimo 

politikos tendencijas, kurios įtvirtina mokymosi visą gyvenimą būtinybę. 

 Atnaujinama pirmosios pakopos studijų programa skirta bendrajai erudicijai ugdyti, 

teoriniams Mechaninių technologijų inžinerijos studijų krypties pagrindams perteikti ir 

profesiniams įgūdžiams, būtiniems savarankiškam darbui, formuoti. 

 

 

 

 

                                                   

1 2007–2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-
ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektas technologinių studijų 
programų: „Termoinžinerija“, „Mechaninių technologijų inžinerija“ ir „Riedmenų eksploatavimas“ atnaujinimas, 
projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-090. 
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1. PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJ Ų REZULTATAI 

 Studijų programos Mechaninių technologijų inžinerija paskirtis atitinka kolegijos misiją 

ir strategiją2 rengti specialistus technologijų, socialinių ir meno studijų srityse, atitinkančius 

Lietuvos darbo rinkos poreikį ir naujausią technologijų lygį sparčios kaitos ir didėjančios 

konkurencijos sąlygomis, bei šia savo veikla skatinti Lietuvos ūkio konkurencingumą, kurti žinių 

visuomenę. Studijų programos tikslai susiję su pagrindiniais kolegijos tikslais. Pagal šią programą 

rengiami specialistai, orientuoti į technologijų ir mokslo žinių taikymą, projektų įgyvendinimą ir 

technologinių procesų valdymą; ugdomi gebėjimai savarankiškai dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.  

 Studijų programos tikslas yra pagrįstas Mechanikos inžinerijos studijų krypties 

specialisto veiklai keliamais reikalavimais. Sistemingai analizuojami įmonių vadovų atsiliepimai 

apie studentų praktikų metu išryškėjusius teorinio parengimo trūkumus, atlikto darbo kokybę, bei 

studentų iniciatyvumą praktikų metu, domėjimąsi darbu ir kt., leido atskleisti ir patikslinti 

mechanikos inžinerijos specialisto veiklos sritis, profesines kompetencijas, bendruosius ir 

specialiuosius gebėjimus, reikalingus veiklai vykdyti. 

 Studijų programos tikslai atitinka mašinų gamybos technologo rengimo standartą3,  

bendrųjų technologijos mokslų (inžinerijos) studijų krypties reglamentą4 ir reikalavimus, keliamus 

koleginių studijų pirmai pakopai. Studijų rezultatų sudėtingumo lygis atitinka Europos5 ir 

nacionalinėje kvalifikacijų sąrangoje6 aprašytus 6 lygio kvalifikacinius reikalavimus.  

 Studijų programos tikslas suteikti studentams žinių, gebėjimų ir įgūdžių įgalinančių 

profesionaliai dirbti mechanikos inžinerijos srityje. 

 Baigusiems studijų programą bus suteikiamas mechanikos inžinerijos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absolventai gebės dirbti įvairiose pramonės ūkio šakose bei siekti 

aukštesnio išsilavinimo universitetinėse aukštosiose mokyklose. 

 Studijų programos rezultatai atitinka koleginio išsilavinimo technologijos mokslų 

(inžinerijos) studijų srities mechanikos inžinerijos krypties, pirmos pakopos sudėtingumo lygį ir 

orientuoti į specialistų parengimą praktinei veiklai. 

Atnaujinant studijų programą siekta, kad studentas pabaigęs studijas gebėtų: 

• planuoti gamybos technologijų veiklą, pagal numatytus tikslus; analizuoti veiklos 

rezultatus, vykdyti projektinę veiklą; 

                                                   

2 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos 2009–2011-ųjų metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-296. 
3 LR Švietimo ir mokslo bei socialinės ir darbo apsaugos ministrų 2004-06-16 įsakymas Nr. ISAK–1159/A1-178 
Mašinų gamybos technologo rengimo standartas. 
4 LR Švietimo ir mokslo ministro 2005-04-9 įsakymas Nr. ISAK-734 Dėl bendrojo technologijos mokslų (inžinerijos) 
studijų srities reglamento patvirtinimo.  
5 Kuriant Europos kvalifikacijų sąrangą mokymuisi visą gyvenimą. Briuselis.: Europos bendrijų komisija, 2005. 
6 Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos metmenys. Vilnius.: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2007. 
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• ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti veiklai vykdyti reikalingą informaciją, atlikti 

inžinerines užduotis, numatyti veiklos atlikimo būdus ir metodus gamybos inžinerijos 

srityje;  

• analizuoti ir įvertinti gaminių savybes projektavimo bei gamybos parengimo metu; 

• lanksčiai spręsti gaminių gamybos technologijų parengimo uždavinius pagrindžiant 

technologinius sprendimus, ekonominiais skaičiavimais ir taikant mokslo ir 

technologijų pasiekimus; 

• analizuoti ir kontroliuoti technologijos įrenginių eksploatavimo ir techninės priežiūros 

sistemas vadovaujantis aplinkosaugos, priešgaisrinės ir žmogaus saugos reikalavimais; 

• sudaryti gamybos įmones plėtros planus vadovaujantis teisės aktais ir dokumentais ir 

organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą gamybos arba remonto įmonėje (padalinyje); 

• taikyti mechanikos inžinerijos srities teorines žinias sprendžiant praktines problemas; 

pagilinti ir praplėsti praktines žinias savarankiškose studijose; 

• taikyti kritinės analizės, argumentavimo, diskusijos metodus žodžiu, raštu ar kita 

komunikavimo priemone komandinėje veikloje; 

• veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe; 

• savarankiškai gilinti savo žinias profesinėje veikloje. 

 Pasirinkęs modulį Automobilių mechaninių sistemų remonto technologija studentas 

gebės spręsti automobilių mechaninių sistemų remonto technologijų parengimo uždavinius 

pagrindžiant technologinius sprendimus ekonominiais skaičiavimais ir taikant mokslo ir 

technologijų pasiekimus. 

Pasirinkęs modulį Technologijos įrenginių remonto technologija studentas gebės spręsti 

technologijos įrenginių remonto technologijų parengimo uždavinius pagrindžiant technologinius 

sprendimus ekonominiais skaičiavimais ir taikant mokslo ir technologijų pasiekimus. 

Pasirinkęs modulį Technologijos įrenginių mechatroninės sistemos studentas gebės 

analizuoti programinio valdymo įrenginius ir kurti kompiuterizuotus technologijos procesus 

naudojant CAD/CAM programinę įrangą. 

Studijuojantieji taip pat įgys bendrųjų gebėjimų, kurie turės įtakos sėkmingam 

mechanikos inžinerijos specialisto darbui: domėjimasis naujovėmis, siekimas tobulinti savo 

profesinę kompetenciją, loginis mąstymas, pareigingumas ir sąžiningumas, reiklumas, 

savarankiškumas, atsakingumas, greita orientacija, organizaciniai ir bendravimo gebėjimai, 

įgalinantys sėkmingai taikyti įgytas profesijos žinias laisvosios rinkos sąlygomis. 

Studijų programos tikslai, studijų rezultatai ir studijų dalykų bei modulių sąsajos pateikti 

1 lentelėje  
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1 lentelė 

Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos 
Programos tikslai Studijų rezultatai Studijų dalykai(moduliai) 

Gebės planuoti gamybos technologijų 
veiklą, pagal numatytus tikslus; analizuos 
veiklos rezultatus, vykdys projektinę veiklą 

Ekonomikos teorija 
Įmonių ekonomika 
Įmonių padalinių organizavimas 
Taikomieji tyrimai 

Ieškos, kaups, sistemins ir analizuos veiklai 
vykdyti reikalingą informaciją, atliks 
inžinerines užduotis, numatys veiklos 
atlikimo būdus ir metodus gamybos 
inžinerijos srityje. 

Informacinės technologijos 
Standartizavimas ir techniniai 
matavimai 
Įrangos projektavimas ir darbo 
normavimas 
Mašinų gamybos technologija 
Įmonių ekonomika 

Gebės analizuoti ir įvertinti gaminių savybes 
projektavimo bei gamybos parengimo metu. 

Inžinerinė grafika 
Standartizavimas ir techniniai 
matavimai 
Medžiagotyra 
Įrangos projektavimas ir darbo 
normavimas 
Chemija 

Gebės lanksčiai spręsti gaminių gamybos 
technologijų parengimo uždavinius 
pagrindžiant technologinius sprendimus, 
ekonominiais skaičiavimais ir taikant 
mokslo ir technologijų pasiekimus. 

Matematika 
Mašinų gamybos technologija 
Naujos technologijos  
Žmonių sauga 
Gamybos įrankiai 
Gamybos automatizavimas 

Gebės analizuoti ir kontroliuoti 
technologijos įrenginių eksploatavimo ir 
techninės priežiūros sistemas vadovaujantis 
aplinkosaugos, priešgaisrinės ir žmogaus 
saugos reikalavimais. 

Mechanika 
Bendroji elektrotechnika 
Metalo apdirbimo technologijos 
įrenginiai 
Žmonių sauga 
Fizika 

Gebės sudaryti gamybos įmones plėtros 
planus vadovaujantis teisės aktais ir 
dokumentais ir organizuos nenutrūkstamą 
darbo procesą gamybos arba remonto 
įmonėje (padalinyje). 

Teisė 
Įmonių padalinių organizavimas 
Įmonių ekonomika 

Gebės taikyti mechanikos inžinerijos srities 
teorines žinias sprendžiant praktines 
problemas; pagilins ir praplės praktines 
žinias savarankiškose studijose. 

Metalo apdirbimo praktika 
Technologijos įrenginių praktika 
Gamybinė praktika 
Technologinė praktika 
Baigiamoji praktika 

Taikys kritinės analizės, argumentavimo, 
diskusijos metodus žodžiu, raštu ar kita 
komunikavimo priemone komandinėje 
veikloje 

Filosofija 
Psichologija 
Sociologija 
Kalbos kultūra 

Suteikti studentams 
žinių, gebėjimų ir 
įgūdžių įgalinančių 
profesionaliai dirbti 
mechanikos inžinerijos 
srityje 

Gebės veiksmingai ir atsakingai 
komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe. 

Užsienio kalba 
Kalbos kultūra 

 Savarankiškai gilins savo žinias profesinėje 
veikloje 

Užsienio kalba 
Gamybinė praktika 
Baigiamoji praktika 
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Gebės spręsti automobilių mechaninių 
sistemų remonto technologijų parengimo 
uždavinius pagrindžiant technologinius 
sprendimus ekonominiais skaičiavimais ir 
taikant mokslo ir technologijų pasiekimus. 

Modulis: Automobilių 
mechaninių sistemų remonto 
technologija 

Gebės spręsti technologijos įrenginių 
remonto technologijų parengimo uždavinius 
pagrindžiant technologinius sprendimus 
ekonominiais skaičiavimais ir taikant 
mokslo ir technologijų pasiekimus. 

Modulis: Technologijos įrenginių 
remonto technologija 

Gebės analizuoti programinio valdymo 
įrenginius ir kurti kompiuterizuotus 
technologijos procesus naudojant 
CAD/CAM programinę įrangą. 

Modulis: Technologijos įrenginių 
mechatroninės sistemos 

 

Kiekvieno dalyko ir modulio studijų rezultatai suformuoti atsižvelgiant į bendrus 

programos rezultatus ir tarpusavyje yra suderinti. Konkretaus dalyko studijų rezultatas numato 

būtinas žinias ir gebėjimus, reikalingus tam tikro studijų programos rezultato pasiekimui.  

Rengiant studijų programą buvo atsižvelgta į tarptautinius dokumentus: 

• Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų struktūroje (Dublino aprašai)/ A framework 

for qualifications of the European Higher Education Area (2005). Bologna Working 

Group on Qualifications Frameworks. 

• Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos vadovas/ECTS user guide, 2009 (vertimas 

į lietuvių kalbą). 

• Europos tarybos išvados dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje 

strateginės programos (ET 2020). 2009 gegužės 12 d. 

• Europiniai kokybės užtikrinimo standartai (2005). 

 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIO PAGRINDIMAS  

Mokslo ir studijų kokybės užtikrinimas bei europinio bendradarbiavimo skatinimas 

kelia naujus reikalavimus švietimo sistemai, siekiančiai teikti darbo rinkos sąlygas atitinkančias 

profesines kvalifikacijas, skatina tobulinti studijų programas, taikyti naujas mokymo(si) 

technologijas, paremtas aktyviais mokymo(si) metodais.  

Rengiant mechanikos inžinerijos specialistus, nuolat analizuojami gamybos sektoriaus 

pokyčiai ir specialistų poreikio kaita. Atliekant specialistų poreikio tyrimus nagrinėjami ūkio 
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plėtrą reglamentuojantys dokumentai7, statistikos departamento8, darbo biržos dokumentai9, 

Europos Sąjungos norminiai aktai ir kt., apklausiami absolventai, dėstytojai ir socialiniai 

dalininkai. 

 Vadovaujantis statistikos departamento4 duomenimis pramonės produkcija ir 

apdirbamosios produkcijos gamyba turi tendenciją augti ir lyginant 2011 metų mėnesius su 2010 

metų laikotarpiu atitinkamai sudarė 93,2% ir 87,9%. Tai leidžia teigti, kad didės specialistų, 

dirbančių gamybos sektoriuje poreikis. 

 Analizuojant Lietuvos darbo biržos informaciją10 matyti, kad 2010 metais teritorinėse 

darbo biržose buvo įsiregistruoti tik du mechanikos inžinerijos specialybės absolventai. 

Apie mechanikos inžinerijos specialistų poreikį liudija H. Mykolaitis, Lietuvos 

inžinerinės pramonės asociacijos Limpra direktorius11 , kuris pabrėžė, kad šiuolaikinei pramonei 

reikalingi specialistai, kurie gerai išmanytų šiuolaikinius gamybos procesus ir gebėtų diegti 

inovatyvias technologijas. Šiuo metu pastebimos naujos tendencijos, demonstruojančios 

mechanikos inžinerijos specialistų poreikio didėjimą: pramonės įmonės kreipiasi į Mechanikos 

inžinerijos katedrą ir kviečia studijas bebaigiančius studentus atvykti į įmones praktikos 

laikotarpiui arba įsidarbinti. 

Siekiant išsiaiškinti Mechanikos inžinerijos studijų programos paklausą, sistemingai 

atliekamos ir studentų, absolventų, bei verslo įmonių atstovų apklausos12 dėl mechanikos 

inžinerijos specialistų poreikio. Apklausų rezultatai ne tik demonstruoja mechanikos specialistų 

poreikį, bet ir  atskleidžia jų pasirengimo lygį: pakankamas teorines žinias ir praktinius įgūdžius, 

reikalingus darbui su šiuolaikinėmis technologijomis. Studijų programos reikalingumą 

pagrindžia studentų nuomonė apie tai, kad jie turės nuolatinį, gerai mokamą ir atitinkantį jų 

poreikius darbą.  

Darbdavių apklausos ir interviu rezultatai taip pat rodo, kad šios srities specialistai turi 

paklausą darbo rinkoje. Priimdami į darbą mechanikos inžinerijos specialistus, įmonių vadovai 

ne tik įvertina studentų turimus praktinius gebėjimus, bet ir pateikia kokius specialiuosius 

gebėjimus privalo turėti būsimieji specialistai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mechanikos 

inžinerijos specialistai turi gebėti taikyti informacines technologijas specifinėje darbinėje 

                                                   

7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 853. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė 
strategija. 
8 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Prieiga per internetą http://www.stat.gov.lt [žiūrėta 
2011-01-12]. 
9 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prieiga per internetą http://www.ldb.lt [žiūrėta 
2011-01-12]. 
10 Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dėl absolventų, registruotų teritorinėse darbo 
biržose. 2010-10-14 Nr. Sd-4444. 
11 Inžinerinės pramonės sektoriaus apskritojo stalo diskusija Profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologijų 
kompetencijų tobulinimas. Vilnius, 2011-06-07. 
12 Piliponinė, N. Studijų programos mechaninių technologijų inžinerija specialistų poreikio tyrimas. Vilnius, 2011. 
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veikloje – 88,6%; suprasti specialybinius tekstus užsienio kalba ir susikalbėti šiose srityje – 77,4%; 

dirbti su šiuolaikiniais įrengimais ir prietaisais – 90,4%; turėti vadybinių žinių ir jas taikyti praktinėje 

veikloje – 85,1%. 

Siekiant parengti mechanikos inžinerijos krypties specialistus, atliepiančius darbo rinkos 

poreikius, numatoma įdiegti šiuolaikines specializuotas kompiuterines programas SolidWorks, 

EdgeCAM, kurių panaudojimas leis studentams įsisavinti mechaninių technologijų projektavimo 

žinias ir įgūdžius, o laboratorinių darbų bei praktinių užduočių atlikimas – įgyti praktinių įgūdžių 

ir gebėjimų mechanikos inžinerijos kryptyje. 

Studijų programos Mechaninių technologijų inžinerija atnaujinimas grindžiamas 

tokiais pagrindiniais aspektais: 

• Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas yra paskelbtas vienu iš Bolonijos deklaracijos 

tikslų, todėl Lietuva, kaip Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo dalyvė, aktyviai 

dalyvaujanti bendruose Europos procesuose, siekia kokybiškų studijų užtikrinimo. 

• Atliepiant aukštojo mokslo reformos prioritetus: studijų programų turinį maksimaliai 

derinti prie darbo rinkos poreikių, didinti absolventų konkurencingumą, tuo pačiu 

didinant Lietuvos ūkio konkurencingumą Lietuvoje ir užsienyje, tobulinti studijų 

kokybę. 

• Didinant tarptautiškumą studijų programoje numatyta parengti pagrindinių studijų 

krypties, specialaus lavinimo dalies bei studijų programos šakų dalykų (modulių) 

aprašus anglų kalba. Tai sudaro galimybę kitų šalių aukštųjų mokyklų Mechanikos 

inžinerijos krypties studentams tęsti studijas ir/ar atvykti studijuoti specialiųjų dalykų į 

VTDK. 

• Studijų organizavimo metodų, skatinančių užimtumą ir mokymąsi visą gyvenimą 

taikymas: siekiant tobulinti studentų savarankiško projektavimo įgūdžius, efektyvinant 

studentų darbo laiko paskirstymą, derinant individualias konsultacijas su savarankiško 

darbo formomis, ištęstinių studijų organizavimas taikant e-mokymo(si) formas.  

• Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas, konkrečioms kompetencijoms įgyti 

numatomas taikyti analizuojant įvairias situacijas, problemas, siūlant praktinius 

sprendimus ir metodus, panaudojant informacinę įrangą. Skatinant studentų 

savarankiškas studijas, naujai parengta ir atnaujinta metodinė medžiaga bus talpinama 

virtualiojoje erdvėje. Ugdant darbo rinkai reikalingus specialistus studijų programoje 

Mechaninių technologijų inžinerija bus įdiegtas projektų valdymo metodas. Studentų 

praktinių įgūdžių formavimui, naujų kompetencijų įgijimui planuojamos edukacinės 

išvykos, dalykiniai seminarai. 
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• Specializuotos programinės bei laboratorinės įrangos taikymas. Siekiant tobulinti 

studentų žinias, naujai rengiamų ir atnaujinamų dalykų praktiniai darbai bus atliekami 

specializuotomis kompiuterinėmis programomis SolidWorks, EdgeCAM. Naudojant 

šiuolaikinę laboratorinę įrangą, tobulinami praktiniai įgūdžiai atliekant laboratorinius 

darbus bei mokomąsias praktikas. 

Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija pradėta atnaujinti 2010 m. pagal 

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 

gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo 

didinimas“ projektą „Studijų kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas: 

„Termoinžinerija“, „Mechaninių technologijų inžinerija“ ir „Riedmenų eksploatavimas“. 

Pagal projekto veiklas yra numatyta pateikti patobulintą programą tarpiniam 

vertinimui, o 2011 antrame pusmetyje parengti apibrėžtą mokymosi ir studijų produkcijos kiekį, 

kuris vėliau bus naudojamas studijų programos dėstymo eigoje. Bandomasis patobulintos 

programos įgyvendinimas VTDK Technikos fakultete numatytas 2012 m. 

Paskutinį kartą studijų programa koreguota 2010 m. pavasarį, atsižvelgiant į naujus 

teisinius dokumentus13 ir norminius aktus14.  

3. STUDIJŲ PROGRAMOS PASKIRTIS, POBŪDIS IR SANDARA 

Studijų programos Mechaninių technologijų inžinerija paskirtis – parengti koleginio 

išsilavinimo mechanikos inžinerijos krypties specialistą, gebantį dirbti įvairiose pramonės 

šakose, spręsti techninius, technologinius bei valdymo uždavinius, analizuoti techninę 

dokumentaciją, rengti technologijas, pasirinkti įrenginius, organizuoti ir vadovauti 

technologiniams ir gamybos procesams. 

Studijų programos pobūdis – taikomasis, orientuotas į praktinę veiklą technologijos 

procesų projektavimo, technologijos įrenginių priežiūros ir mechanikos inžinerijos srityje. 

Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija atnaujinama vadovaujantis 

reikalavimais, išdėstytais šiuose teisės aktuose ir reglamentuojančiuose dokumentuose: 

• Mašinų gamybos technologo rengimo standartas2. 

• Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų krypties reglamentas3.  

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 535 Dėl 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo. 

                                                   

13 Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr.V-501. 
14 Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. V-1190 Dėl Švietimo ir mokslo 
ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-501 „Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų 
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
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• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. 

V–501 Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos 

bendrųjų reikalavimų aprašas. 

• Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 

ISAK–1026 Dėl nuolatinės ir ištęstinės  studijų formos aprašo patvirtinimo. 

• Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus  2010 m. gruodžio 20 d. Įsakymas Nr.1–

01–163 Dėl ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems 

reikalavimams studijų programoms  nustatymo metodinių nurodymų pakeitimo. 

Atnaujinta Mechaninių technologijų  inžinerija programa bus vykdoma nuolatine ir 

ištęstine studijų formomis. Nuolatinės studijose studijos trunka 3 metus, ištęstinės – 4 metus. 

Studijų programos apimtis – 180 ECTS kreditų arba 4800 studento darbo valandų. Studijų 

programos plane numatytų dalykų apimtys pateiktos 2 lentelėje 

2 lentelė 

Studijų programos dalykų apimtys 

Dalykai Kreditai Procentin ė išraiška 
Bendrieji koleginių studijų dalykai 15 8,33 % 
Studijų krypties  dalykai 135 83,3 % 
Specialieji studijų dalykai 30 11,11 % 
Iš jų    
Praktikos 30 16,7% 
Laisvai pasirenkami dalykai 9 5,00 % 
Baigiamasis darbas 12 6,70 % 
Iš viso: 180 100,00 % 
 

Programos studijos bus vykdomos vadovaujantis studijų programos planais pateiktais 6 

lentelėje. 

Studijos susideda iš kontaktinio ir savarankiško darbo bei profesinės veiklos praktikų. 

Kontaktinių valandų skaičius nuolatinėse studijose sudarys 2480 val., t.y. 51,67% visų valandų, 

o ištęstinėse studijose 752 val., t.y. 15,67% visų valandų. 

Studijų programoje Mechaninių technologijų inžinerija parengti trys moduliai po 12 

kreditų: automobilių mechaninių sistemų remonto technologija, technologijos įrenginių remonto 

technologija bei technologijos įrenginių mechatroninės sistemos. Modulis automobilių 

mechaninių sistemų remontas apjungia tris studijų dalykus: automobilių elektros įranga, 

autoelektronika, automobilių mechaninių sistemų remontas. Modulis technologijos įrenginių 

remonto technologija apjungia tris studijų dalykus: technologijos įrenginių elektros įranga, 

programinio valdymo įrenginiai, technologijos įrenginių remontas. Modulis technologijos 
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įrenginių mechatroninės sistemos apjungia tris studijų dalykus: mechatronikos pagrindai, 

programinio valdymo įrenginiai, kompiuterizuoti gamybos procesai.  

Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, dalykų apimtis nurodyta 

kreditais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento parengtu savarankišku 

darbu (projektu), rengiami kursiniai darbai. Studijų apimties pasiskirstymas semestrais pateiktas 

3 lentelėje. 

3 lentelė 

Studijų apimties pasiskirstymas semestrais (nuolatinės studijos) 

Semestrai 

Rodikliai  I II II

I 

I

V 

V VI 

Savaičių skaičius 14 18 14 14 14 6 

Kontaktinių valandų skaičius per savaitę 26 26 27 27 27 27 

Studijų dalykų skaičius 7 7 6 7 7 5 

Egzaminų skaičius  3 3 3 3 3 1 

Kursinių darbų skaičius – – 1 - 1 3 

Profesinės veiklos praktikos (kreditais) 6 – 6 6 6 6 

Baigiamojo darbo rengimas (kreditais) – – – – – 12 

 

Studijų dalykai suskirstyti į bendruosius koleginių studijų dalykus, studijų krypties 

bei specialiuosius studijų dalykus. Naujų ir atnaujinamų dalykų aprašuose nurodomi dalyko 

studijų rezultatai, studijų rezultatų vertinimo kriterijai, dalyko studijų metodai, studijų 

rezultatų vertinimas. Studijų dalyko programos turinyje pateiktos kontaktinio (paskaitų ir 

praktinių darbų), konsultavimo bei savarankiško darbo apimtys valandomis, pagrindinė ir 

papildoma literatūra, praktikų organizavimo tvarka (žr. 2 tomas). 

Studijų programos rezultatų sąsajos su numatomais dalyko rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais pateikti 2 tome, 3 lentelėje.  

 Studijuodami privalomus studijų dalykus, studentai pasiekia studijų programoje 

numatytus studijų rezultatus, o alternatyviai bei laisvai pasirenkamų dalykų studijos papildo 

bendrąjį koleginį išsilavinimą. Specialiųjų studijų dalykų dalyje numatyti laisvai pasirenkami 

dalykai sudaro 6 kreditus (5%): studentas renkasi 3 studijų dalykus iš 8 siūlomų studijų dalykų. 

Laisvai pasirenkami dalykai gali būti studijuojami kituose kolegijos fakultetuose ar kitose 

mokymo institucijose. 

Teorinės paskaitos, praktiniai ir laboratoriniai darbai atliekami kolegijos kabinetuose, 

laboratorijose, o profesinės veiklos praktikos – kolegijos arba įmonių, organizacijų, su kuriomis 

sudaromos bendradarbiavimo sutartys, praktinėje bazėje. Studijuodami studentai rengia kursinius 
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ir savarankiškus darbus. Studijos baigiamos baigiamojo darbo rengimu, kurio tema turi atitikti 

siekiamą kvalifikaciją, būti aktuali, originali, turėti pritaikomąjį pobūdį . 

Baigiamųjų darbų rengimo ir vertinimo tvarką reglamentuoja Baigiamojo darbo rengimo 

ir vertinimo tvarkos aprašas15, Kolegijos Studijų nuostata16i. Studentų studijų rezultatai 

įvertinami baigiamojo darbo gynimo metu Kvalifikavimo komisijoje. Apgynus baigiamąjį darbą, 

įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas bei suteikiamas mechanikos inžinerijos profesinio 

bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

4. PERSONALAS 

Personalas studijoms formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir 

kitais norminiais dokumentais. Dėstytojų, dirbančių studijų programoje, kvalifikacija atitinka 

pagrindiniame studijų krypties apraše (Bendrajame technologijos mokslų (inžinerijos) studijų 

srities reglamente) nurodytus reikalavimus ir yra pakankama siekiant programos tikslų ir studijų 

rezultatų. Dėstytojų metinį darbo krūvį reglamentuoja LR teisės aktai17, pagal kuriuos dėstytojų 

darbo krūvį sudaro 1548 val. Jos išskaidomos į dėstytojų krūvį dėstymui (paskaitos, seminarai, 

laboratoriniai darbai ir pratybos) ir krūvį, kuris skirtas moksliniam, metodiniam ir 

organizaciniam darbui. Santykis tarp valandų dėstymui ir valandų mokslinei, metodinei ir 

organizacinei veiklai kinta, atsižvelgiant į dėstytojo užimamas pareigybes: asistentas, lektorius, 

docentas. Studijų programoje dirbs kompetentingi ir kvalifikuoti dėstytojai, turintys praktinę 

inžinerinę ir pedagoginę patirtį bei gebantys padėti studentams modeliuoti savo pasirengimą 

būsimai inžinerinei veiklai. Dėstytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, ieško naujų dėstymo 

metodų, bendradarbiauja su šalies bei užsienio šalių kolegijų ir universitetų dėstytojais. Pvz., 

užmegzti dalykiniai ryšiai su Weilburgo valstybine technikos akademija18, rengiančia įvairių 

sričių inžinierius. Dėstytojai aktyviai dalyvauja edukologiniuose ir profesinės srities 

seminaruose, kursuose, konferencijose, organizuoja studentų konferencijas, rengia ekonominių 

žinių konkursus.  

Mechanikos inžinerijos studijų programos dėstytojai dirba ir mokslinį darbą, pvz., 

dėstytojai R.Matuliauskas ir P.Vilkas kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos 

institutu vykdo aukštųjų technologijų projektą „Daugiapluoštės lazerinės technologijos 

                                                   

15 Baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Akademinės tarybos 2010-01-20 posėdyje 
protokolu Nr. 14–3.  
16 Studijų nuostatai, patvirtinti Akademinės tarybos 2010-01-20 posėdyje protokolu Nr. 14–3.  
17 LRV nutarimas 2005-01-21 Nr.57 Dėl valstybinių kolegijų administracijos tarnautojų, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų 
ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo; LR ŠMM 2005-02-14 įsakymas Nr. ISAK-211 Dėl 
valstybinių kolegijų administracijos tarnautojų (išskyrus kolegijos direktorių), mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir 
dėstytojų tarnybinių atlyginimų priedų ir priemokų nustatymo principų patvirtinimo; LRV nutarimas 2007-04-04 
Nr.337 Dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, 
mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo. 
18 Ketinimų protokolas VTK–STAW. Vilnius: VTK, 2006;  Ketinimų protokolas VTDK–STAW, projektas. Vilnius: 
VTDK, 2010. 
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funkciniams paviršiams ir ploniems sluoksniams“19, tyrinėja aukštųjų technologijų srities 

procesus, konstruoja inžinerinę įrangą. Įgyta patirtis pasitelkiama dėstant mechanikos studijų 

dalyką ir vadovaujant technologijos įrenginių praktikai.  

Dėstytojai geba bendrauti bent viena iš plačiausiai vartojamų kalbų (anglų, prancūzų ar 

vokiečių, rusų bei lenkų). Visi studijų programoje numatyti dirbti dėstytojai yra įgiję antrosios 

pakopos (magistro) laipsnį arba turi laipsnį, prilyginamą magistro kvalifikaciniam laipsniui. 

Numatoma, kad rengiamoje studijų programoje dirbs 2 mokslų daktarai, 2 doktorantai ir kiti 

lektoriai, turintys pedagoginę bei praktinę patirtį. Numatomo pedagoginio personalo 

kvalifikacijos duomenys pateikti 4 lentelėje. 

4 lentelė 
Numatomų dėstytojų sąrašas 

Vardas, pavardė 

Kvalifikacini
s ar mokslo 

laipsnis, 
pareigos 

Numatomas 
dėstyti 

dalykas (modulis) 

Mokslinės 
veiklos 
kryptis  

Profesinės veiklos 
(praktinio darbo) 

patirtis metais 

1 2 3 4 5 

Studijų krypties dalykų dėstytojai 

Daiva Beinortienė 
Magistrė, 
lektorė 

Inžinerinė grafika 02T 20 m. 

Romualdas Butkevičius 
Magistras, 
lektorius 

Bendroji 
elektrotechnika,  
Technologijos 
įrenginių remonto 
technologija, 
Technologijos 
įrenginių 
mechatroninės 
sistemos 

01T 5 m. 

Virginijus Daugėla 
Magistras, 
lektorius 

Mechanika, Metalų 
apdirbimo 
technologijos 
įrenginiai 

09T 9 m. 

Jevgenija Filonova 
Magistrė,lekt

orė 

Gamybos 
automatizavimas, 
Įmonių padalinių 
organizavimas, 
Technologijos 
įrenginių remonto 
technologija, 
Technologijos 
įrenginių 
mechatroninės 
sistemos 

09T - 

Petras Kaikaris 
Magistras, 
lektorius 

Automobilių 
mechaninių sistemų 
remonto 
technologija, 

09T 8 m. 

                                                   

19 Aukštųjų technologijų projekto vykdymo sutartis Nr. 600K–246–B31/2008–VTK (2008-04-25) ir  Aukštųjų 
technologijų projekto vykdymo sutartis Nr. 600B257-VTDK-3 (2009-04-10). 
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Technologijos 
įrenginių remonto 
technologija 

Olga Kolomojec 
Magistrė, 
lektorė 

Informacinės 
technologijos 

01T 18 m. 

Rimantas Matuliauskas 
Daktaras, 
lektorius 

Naujos 
technologijos 

01T 36 m. 

Vilma Matulienė 
Magistrė, 
lektorė 

Matematika 01P, 07S 1 m. 

Vita Neverauskaitė 
Magistrė, 
lektorė 

Teisė 01S 19 m. 

Sofija Petraševičienė 
Magistrė, 
lektorė 

Mašinų gamybos 
technologija 

09T 29 m. 

Jolanta Pileckienė 
Magistrė 

(doktorantė), 
lektorė  

Chemija 03P - 

Nijolė Piliponienė 
Magistrė, 
lektorė 

Standartizavimas ir 
techniniai 
matavimai, 
Gamybinė praktika 

09T 2 m. 

Rita Senulienė 
Magistrė, 
lektorė 

Gamybos įrankiai, 
Įrangos 
projektavimas ir 
darbo normavimas 

09T - 

Rita Strazdienė 
Magistrė, 
lektorė 

Ekonomikos teorija, 
Įmonių ekonomika 

04S, 07S 16 m. 

Ramūnas Šablevičius 
Bakalauras, 

lektorius 

Technologijos 
įrenginių 
mechatroninės 
sistemos, 
Technologinė 
praktika 

09T 12 m. 

Aleksandr Vika 
Magistras, 
lektorius 

Medžiagotyra 03T 3 m. 

Povilas Vilkas 
Magistras, 
asistentas 

Metalo apdirbimo 
praktika, 
Technologijos 
įrenginių praktika 

09T 35 m. 

Kristina Višnevskienė 
Magistrė, 
lektorė 

Fizika 02P - 

Bendrųjų universitetinių (koleginių) studijų dalykų dėstytojai 

Roma Aleknienė 
Magistrė, 
lektorė 

Psichologija 06S, 07S 13 m. 

Jonas Antanaitis 
Magistras, 
asistentas 

Žmonių sauga 02T 3 m. 

Petras Biveinis 
Daktaras, 
lektorius 

Filosofija 05H - 

Rūta Buivydienė 
Magistrė, 
lektorė 

Užsienio kalba 04H - 

Jolita Grašienė 
Magistrė, 
lektorė 

Kalbos kultūra 04H, 07S 15 m. 

Asta Montrimienė 
Magistrė, 
lektorė 

Užsienio kalba 04H, 07S - 

Algimantas Piliponis 
Magistras 

(doktorantas), 
Užsienio kalba, 
Sociologija 

04H, 09T, 
07S, 03S, 

1 m. 
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lektorius 05S   

Irina Uždavinienė 
Magistrė, 
lektorė 

Užsienio kalba 04H - 

Kiti d ėstytojai 

Jolita Grašienė 
Magistrė, 
lektorė 

Retorinė 
komunikacija, 
Profesinė etika, 
Dokumentų 
valdymas 

04H, 07S - 

Andrius Gulbinas 
Daktaras, 
docentas 

Taikomieji tyrimai 02T, 07T - 

Rimantas Matuliauskas 
Daktaras, 
lektorius 

Technikos istorija 01T - 

Sofija Petraševičienė 
Magistrė, 
lektorė 

Baigiamoji praktika 09T 29 m. 

Algimantas Piliponis 
Magistras 

(doktorantas), 
lektorius 

Universali kalbų 
komunikacija, 
Eurologija 

04H, 09T, 
07S, 03S, 

05S   
1 m. 

Ramunė Valeikaitė - 
Časnovičienė 

Magistrė, 
lektorė 

Kūno kultūra 06P, 01S - 

 

5. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

Technikos fakulteto biblioteka skirta visų fakultete vykdomų studijų krypčių studentų 

savarankiškoms studijoms. Darbo sąlygos yra tinkamos: bendras patalpų plotas – 251 m2 , 

įrengta 38-ių darbo vietų bendroji skaitykla, iš jų 8-ios kompiuterizuotos darbo vietos su prieiga 

prie interneto studentams ir dėstytojams, studentai naudojasi dviem kopijavimo aparatais. 

Studentai gali naudotis ir kolegijos centrine bei P.Vileišio geležinkelio transporto fakulteto 

bibliotekomis. Centrinėje kolegijos bibliotekoje yra 90-ios darbo vietų, iš jų 27-ios su interneto 

prieiga, P. Vileišio geležinkelio transporto fakulteto bibliotekoje – 31 darbo vieta, iš jų 12-a su 

interneto prieiga. Kolegijos bibliotekų ir skaityklų darbo laikas yra nuo 7.45 iki 18.00 

pirmadieniais – ketvirtadieniais ir nuo 7.45 iki 16.00 penktadieniais. Sesijos metu darbo laikas 

pratęsiamas. Kolegijos Centrinėje bibliotekoje yra: abonentas; abonento skaitykla; bendroji 

skaitykla; informacinių ir periodinių leidinių skaitykla; interneto skaitykla; 15 vietų 

kompiuterizuotas kalbų mokymo centras bei 15 vietų nuotolinio mokymosi klasė. VTDK 

bibliotekos fondą sudaro 29.717 pavadinimų 21.644 egzempliorių leidinių. Technikos fakulteto 

fondą sudaro 10172 pavadinimų 3024 egzempliorių leidinių. 

Mechaninių technologijų inžinerija programai vykdyti yra 154 pavadinimų leidinių, 

fondai nuolat papildomi naujausiomis knygomis lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Kolegijos 

biblioteka 2010 metais prenumeravo 62 pavadinimų periodinius leidinius. Technikos fakultetas 

2010 metais prenumeravo 22 pavadinimus periodinių leidinių. Periodiniais leidiniais Kolegijos 

studentai gali naudotis visų fakultetų bibliotekų skaityklose. 
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Kolegijos biblioteka prenumeruoja 184 pavadinimų Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto20 leidyklos elektronines knygas. Kolegijos biblioteka siūlo 6 prenumeruojamas 

duomenų bazes: EBSCO Publishing, Oxford English Dictionary, Oxford Reference Online: 

Premium Collection, Taylor & Francis Online Library, Emerald Management eJournals 

Coleection. Bazėse pateikta aktuali informacija padeda atlikti įvairias užduotis, savarankiškai 

gilinti žinias ir prisideda prie studijų programos tikslų įgyvendinimo. Norintiems prisijungti prie 

duomenų bazių suteikiami slaptažodžiai. Prieiga prie duomenų bazių galima iš kolegijoje esančių 

kompiuterizuotų darbo vietų ir iš namų kompiuterių. Nuorodos į bazes ir išsamesnė informacija 

pateikiama kolegijos tinklalapyje21. Studentai skatinami naudotis elektronine informacija: 

rengiami elektroninio bibliotekos katalogo, duomenų bazių naudojimosi mokymai studentams ir 

dėstytojams, teikiamos individualios konsultacijos informacijos paieškos klausimais. 

Vartotojai naudojasi elektroniniu bibliotekos katalogu bei bibliotekos fondais. 

Atsižvelgiant į skaitytojų pageidavimus, knygos ir kiti leidiniai išduodami terminuotai, t.y. 

išdavimo terminas priklauso nuo fonduose esančių leidinio egzempliorių skaičiaus. Veikia 

elektroninė knygų cirkuliacijos apskaitos sistema, leidžianti individualiai informuoti studentus 

apie privalomas grąžinti knygas. 

 Studijų programos dėstytojai nuolat rengia ir atnaujina metodinius leidinius: 

mokomąsias knygas, paskaitų konspektus, rekomendacijos kursiniams, baigiamiesiems darbams 

ir kt. Parengtus metodinius leidinius dėstytojai pristato ir apsvarsto mechanikos inžinerijos 

katedros posėdžiuose. Apsvarstyti leidiniai recenzuojami ir rekomenduojami leidybai. Kasmet 

sudaromas numatomų atnaujinti ir naujai parengti leidinių sąrašas, įtraukiamas į katedros veiklos 

planą bei teikiamas Mokslo taikomosios veiklos skyriui. Studijų programai Mechaninių 

technologijų inžinerija yra parengti įvairių studijų dalykų metodiniai leidiniai: pvz., Beinortienė 

D., Grašienė J., Lukošienė D. Rašto darbų bendrieji reikalavimai; J. Pileckienė. Chemija; 

Beinortienė D. Kompiuterinės ir inžinerinės grafikos testai; Senulienė, R. Metalo pjovimo staklių 

įtaisai;  Senulienė, R. Metalo pjovimo staklių įtaisai; Petraševičienė, S. Mašinų gamybos 

technologija: kursinis projektavimas ir kt. 

Vykdant projektą „Studijų kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų 

programas: „Termoinžinerija“, „Mechaninių technologijų inžinerija“ ir „Riedmenų 

eksploatavimas“, numatoma atnaujinti ir parengti naujus metodinius leidinius:  

• Senulienė R.; Matuliauskas, R. Gamybos įrankiai. Laboratorinių ir praktinių darbų 

užduotys, atlikimo rekomendacijos. Vilnius, 2011. 

                                                   

20 Vilniaus Gedimino technikos fakultetas. Prieiga per internetą http://www.vgtu.lt . [žiūrėta 2010-03-13]. 
21 VTDK. Prieiga per internetą http://www.vtdko.lt/biblioteka [žiūrėta 2011-06-24]. 
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• Senulienė, R.; Matuliauskas, R. Darbo normavimas. Paskaitų konspektas. Praktinių 

darbų užduotys, atlikimo rekomendacijos. Vilnius, 2011. 

• Filonova, J.; Daugėla, V. Įmonių padalinių organizavimas. Kursinio projektavimo 

metodiniai nurodymai. Vilnius, 2011. 

• Filonova, J.; Daugėla, V. Įmonių padalinių organizavimas. Praktinių darbų  metodiniai 

nurodymai. Vilnius, 2011. 

• Piliponienė, N.; Petraševičienė, S. Standartizavimas ir techniniai matavimai. Kursinio 

darbo metodinių nurodymai. Vilnius, 2011. 

• Piliponienė, N.; Petraševičienė, S. Standartizavimo ir techninių matavimų konspektas. 

Vilnius, 2011. 

• Butkevičienė, J. Konspektas – Bendroji elektrotechnika Transformatoriai ir nuolatinės 

srovės mašinos, Vilnius, 2011. 

 Vartotojai gali naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu22, bibliotekos fondais, bei 

kolegijos duomenų baze23, taip pat Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo virtualia mokymosi 

aplinka (http://vtdk.moodle.liedm.lt/). Studijų programos Mechaninių technologijų inžinerija 

studentai gali naudotis šiais interaktyviais metodiniais leidiniais: Butkevičienė, J. Bendroji 

elektrotechnika; Višnevskienė, K. Slenkamasis judėjimas; Matulienė, V. Matematinė analizė; 

Kolomojec, O. Informacinės technologijos; Kolomojec, O. Kompiuterinė grafika. Senulienė, R. 

Gamybos įrankiai; Piliponienė, N. Standartizavimas ir techniniai matavimai ir kt. Į nuotolinio 

mokymosi tinklą planuojama įdėti daugiau naujų metodinių leidinių. Prieigą prie Lietuvos 

nuotolinio mokymosi tinklo suteikia dalyko dėstytojas. Norintiems prisijungti sukuriamas 

slaptažodis.  

 Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija aprūpinta reikalingais 

spausdintiniais ir el. leidiniais (programai reikalingomis pagrindinėmis knygomis, vadovėliais ir 

kt. leidiniais). Leidinių skaičius yra pakankamas. 

Studijų programos rezultatams pasiekti taip pat naudojamos kitos metodinės 

priemonės: stendai, maketai, simuliatoriai ir kt. Pvz., programinio valdymo staklių laboratorijoje 

studijų procese naudojamas HAAS–Fanuc CNC modeliavimo įrenginys, skirtas technologijos 

operacijoms projektuoti.  

Studijų programa Mechaninių technologijų inžinerija vykdoma VTDK Technikos 

fakultete. Patalpų ir laboratorinės įrangos studijų programai vykdyti pakanka. Studijoms 

naudojamos bendrosios ir specializuotos auditorijos ir laboratorijos bei jų įranga, bibliotekos 

                                                   

22 Elektroninis knygų katalogas. Prieiga per internetą http://www.aleph.library.lt [žiūrėta 2010-03-23]. 
23 VTDK. Prieiga prie interneto http://www.vtdko.lt/index.php/biblioteka/destytoju–metodiniai–darbai) [žiūrėta 2011-
06-24] . 
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fondai, skaitykla, sporto salė. Atnaujinant studijų programą ir užtikrinant optimalų jos vykdymą, 

diegiamos šiuolaikinės technologijos ir nuolat modernizuojama mokymo bazė. Patalpų 

užimtumas didelis – aktyviai naudojama laboratorijų bei auditorijų įranga ir priemonės. 

Vertinant vidutinį studentų skaičių (po 20 studentų nuolatinėse ir ištęstinėse studijose) galima 

teigti, jog patalpų su laboratorine ir mokymo įranga pakanka.  

Auditorijų ir laboratorijų sąrašas, jose esančių darbo vietų skaičius ir naudojama įranga 

pateikti 5 lentelėje. 

Auditorijų ir laboratorijų, naudojamų studijų programoje, sąrašas 

5 lentelėje 

Eil. 
Nr. 

Auditorijos / 
laboratorijos 
Nr. ir vietų 
skaičius 

Auditorijos / laboratorijos 
pavadinimas 

Techninis ir programinis, metodinis aprūpinimas 

1 2 3 4 
Auditorijos  

1. 
B234 

20 Vietų 
Kalbos kultūros 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga, CD 
grotuvai, žodynai. 

2. 
B 237 

18 vietų 
Anglų kalbos 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga, CD 
grotuvai, žodynai. 

3. 
C 113 

20 vietų 
Vokiečių kalbos 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga, CD 
grotuvai, žodynai. 

4. 
C 404 

30 vietų 
Psichologijos Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga. 

5. 
A 002 

60 vietų 
Srautinė 

Techninė įranga: kompiuteris, multimedijos įranga. 

OS Windows XP, MS Office 2003. 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga 

6. 
D 337 

60 vietų 
Srautinė 

Techninė įranga: personalinis kompiuteris,  

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003. 

7. 
C 321 

26 vietų 

Informacinių 
technologijų 

Techninė įranga: 15personalinių kompiuterių; multimedijos įranga.  

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003. 

8. 
A304 

24 vietų 

 Ekonomikos ir 
vadybos 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga. 

 

9. A 310 
Filosofijos ir 
sociologijos 

Techninė įranga: multimedijos įranga, nešiojamasis kompiuteris.  
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30 vietų Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai, mokomoji medžiaga.  

10. 
A 309 

30 vietų 
Ekonomikos teorijos 

Techninė įranga: multimedijos įranga, nešiojamasis kompiuteris 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai. 

11. 
A 301 

24 vietų 
Teisės 

Metodinis ir techninis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga, 
grafoprojektorius. 

12. 
A 206 

16 vietų 
Inžinerinės grafikos 

Techninė įranga: braižybiniai stalai. 

 Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai, mokomoji medžiaga. 

13. 
A 311 

12 vietų 

Kompiuterinės 
grafikos 

Techninė įranga: 11personalinių kompiuterių, televizorius.  

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003, AutoCAD 
2008. 

14. 
B 012 

30 vietų 

Inžinerinės 
mechanikos ir 
medžiagotyros 

Techninė įranga: kompiuteris  

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003, 
medžiagotyros metalų technologija kompiuterinė programa. 

15. 
D 252 

30 vietų 
Teorinio mokymo Metodinis aprūpinimas: mokomoji medžiaga, plakatai 

16. 
A 302 

24 vietų 

Aplinkosaugos ir 
darbų saugos 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai, mokomoji medžiaga. 

1
7
. 

B 231 

30 vietų 

Standartizavimo ir 
techninių matavimų 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai, mokomoji medžiaga. 

18. 
B 007 

28 vietų 

Gamybos 
automatizavimo ir 
įmonių padalinių 

projektavimo 

  Techninė įranga: maketai, kompiuteris, grafoprojektorius; 

  Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003. 

 Metodinis aprūpinimas: mokomoji medžiaga. 

19. 
B 018 

24 vietų 

Metalo apdirbimo 
technologijos 
įrenginių 

 Techninė įranga: personalinis kompiuteris, multimedijos  įranga. 

Metodinis aprūpinimas : mokomoji medžiaga, maketai. 

20. 
B 013 

30 Vietų 
Gamybos įrankių 

Techninė įranga:  kompiuteris – 2vnt. 

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003. 

Metodinis aprūpinimas: mokomoji medžiaga. 

21. 
B 009 

20 Vietų 

Mašinų gamybos 
technologijos 

 Techninė įranga: kompiuteriai – 10 vnt. Programinė įranga: OS 
Windows XP, MS Office 2003, EdgeCAM UGACAD 100. Metodinė 
mokymo medžiaga, brėžiniai. 

22. B 025 
Mechaninių sistemų 

Techninės priemonės: tekinimo staklės – 1vnt; frezavimo staklės – 
1vnt; užgalandimo staklės – 1vnt; rankinis presas – 1vnt; poliravimo 
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30vietų remonto padalinys staklės – 2vnt; koordinatinės gręžimo staklės –1vnt; stalinės gręžimo 
staklės – 1vnt; 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai, mokomoji medžiaga. 

23. 
B008 

6vietų 

Techninės kūrybos 
priemonių 

Metodinės priemonės: brėžiniai, schemos, įrenginių maketai. 

24. 
C 403 

26 vietų 

Kūno kultūros  

metodikos 

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai; stalo žaidimai: 
šachmatai, šaškės 

25. 268 m2 
Kūno kultūros  

sporto salė 

Sportinis inventorius: krepšinio, tinklinio kamuoliai, stalo teniso 
raketės 

Laboratorijos  

26. 
B 233 

20 vietų 

Standartizacijos ir 
techninių matavimų 

Techninė įranga: personalinis kompiuteris, spausdintuvas, matavimo 
įrankiai. 

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003  

Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga. 

27. 
B 129 

18 vietų 
Inžinierinių medžiagų 

Techninė įranga: kietumo matavimo presai: Brinelio – 2vnt; Rokvelio 
– 1vnt; mikroskopai – 2vnt; krosnys – 2vnt; grafoprojektorius – 1vnt. 

Programinė įranga: Windows XP, inžinerinių medžiagų programa 
Metalų technologija. 

28. 
D 253 

30 vietų 

Techninės 
mechanikos 

Techninė įranga: tribometras, svareliai, kaladėlės –1 komplektas; 
stovas, svambalas, plokščių figūrų maketai  – 3 komplektai; šlifavimo 
diskas, balansavimo stendas, elektros variklio galingumo nustatymo 
stendas, tachometras,  dinanometras – 1 komplektas; hidraulinis 
presas su bandinių tvirtinimo prietaisu – 1 komplektas. Sukimo 
mašina KM – 50 – 1vnt;  krumpliaračiai, krumplių pjovimo prietaisas 
– 1vnt; reduktorius – 1vnt. 
Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga. 

29. 
B242 

16 vietų 

Gamybinių praktikų 
pirma mokomoji  

Techninė įranga: darbastalis – 16vnt; gręžimo staklės – 2vnt; lenkimo 
staklės – 2vnt; grubaus šlifavimo staklės – 1vnt; kirpimo staklės – 
1vnt 
Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, plakatai, brėžiniai. 

30. 
B020 

18vietų 

Programinio valdymo 
staklių  

Techninė įranga: 
 frezavimo staklės su programiniu valdymu  HAAS Mini Mill – 1vnt; 
HAAS–Fanuc CNC modeliavimo įrenginys – 1vnt; kompiuteris. 
Metodinis aprūpinimas: vadovėliai, mokomoji medžiaga. 

31. 
B021 

12vietų 

Gamybinių praktikų 
antra mokomoji  

Techninė įranga: tekinimo staklės – 3vnt; frezavimo staklės – 4vnt; 
šlifavimo staklės – 2 vnt; gręžimo staklės – 2 vnt; krumplių drožimo 
staklės – 1vnt; grubaus šlifavimo staklės – 3vnt; pjovimo įrankiai, 
matavimo priemonės. 
Metodinis aprūpinimas: brėžiniai, maketai. 

32. B026 Paruošų gamybos  
Techninė įranga: lakštų kirpimo staklės – 1vnt; abrazyvinio pjovimo 
staklės – 1vnt; juostinio pjovimo staklės – 1vnt; grubaus šlifavimo 
staklės – 1vnt; 



 23 

4vietų Metodinis aprūpinimas: brėžiniai, mokomoji medžiaga. 

33. B014 Gamybos įrangos 

Techninė įranga:  kompiuteris – 2vnt. Įrankių komplektai, kampų 
matavimo priemonės, linijinių matmenų matavimo priemonės. 

Programinė įranga: OS Windows XP, MS Office 2003. 

Metodinis aprūpinimas: mokomoji medžiaga, maketai. 
 

Studijoms naudojamos auditorijos ir laboratorijos atitinka darbo saugos ir higienos 

normų HN 102:2001 reikalavimus. Patalpų studijoms techninei ir higieninei būklei gerinti gautos 

Europos Sąjungos (toliau ES) lėšos24. 

 Vykdant ES projektą25 numatoma atnaujinti laboratorijų materialinę bazę ir įsigyti 

šiuolaikišką įrangą atnaujinamoms ir naujai kuriamoms laboratorijoms. Žemiau pateikiamas 

planuojamų įsigyti įrengimų sąrašas: 

• programinio valdymo staklių laboratorija: tekinimo centras su HAAS CNC valdymo 

sistema; HAAS Fanuc CNC modeliavimo įrenginys; kompresorius;  

• technologijos įrenginių laboratorija: valcavimo staklės su priedais; universalios 

tekinimo staklės; universalios frezavimo staklės; radialinės gręžimo staklės su priedais; 

įrankių galandimo staklės skirtos šaltkalvystės darbams; plokščiojo šlifavimo staklės su 

priedais; transformatorinis suvirinimo aparatas; suvirinimo apsauginėje atmosferoje 

aparatas; spaustuvai su apatine prispaudimo sistema; preciziniai kontroliniai 

spaustuvai; hidraulinis keltuvas; palečių vežimėlis; žirklės profiliams karpyti; 

• inžinerinių medžiagų laboratorija: universalus kietumo matavimo prietaisas; 

mikroskopas metalo paviršiui tirti; krosnis terminiam apdorojimui atlikti; 

• gamybos įrangos laboratorija: grąžtų rinkinys; laiptuotas grąžtas; karūninis grąžtas; 

sriegiklis M12; sriegiklis M10; freza plieno apdirbimui; plokštelė; tekinimo peilis; 

ištekinimo peilis; nupjovimo diskas; deimantinis pieštukas; šlifavimo diskas; grąžto 

kampų matavimo prietaisas; 

• standartizavimo ir techninių matavimų laboratorija: matavimo prietaisų rinkinys; 

mikrometro stovas; indikatorius; magnetinis stovas; centruojantis stovas; aukščio 

brėžtuvas; vidmatis. 

                                                   

24 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis VP3-3.4-ŪM-03-
V priemonė Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu;  VTDK mokymo rūmų (Olandų g. 16, Vilnius) 
energetinio ūkio modernizavimas Projekto Nr.: VP3-3.4-ŪM-03-V-01-111;  VTDK studijų infrastruktūros 
modernizavimas pagal nacionalinę studijų programą 1.3.1. 
25 ES projektas Studijų kokybės tobulinimas atnaujinant technologinių studijų programas: ,,Termoinžinerija“, 
Mechaninių technologijų inžinerija“ ir ,,Riedmenų eksploatavimas“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-090. 
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Studijų programos vykdymui naudojama ir numatyta nauja programinė įranga yra 

tinkama, šiuolaikiška ir legali, nuolat atnaujinama pagal laboratorinės įrangos ir sunaudojamų 

reikmenų įsigijimo planus bei besikeičiančias technologijas (pvz., AutoCAD, EdgeCAM, 

SolidWorks) ir kt. programos, skirtos mechaninių technologijų projektavimui. Turimų 

kompiuterių studijų programoje numatytiems darbams auditorijose atlikti pakanka. 

Savarankiškiems darbams atlikti naudojami kompiuteriai Kolegijos bibliotekoje, skaitykloje ir 

namuose bei bendrabučiuose. Studentai naudojasi ir šiuolaikinėmis užsienio kalbų mokymosi 

priemonėmis – kompiuterine įranga bei programomis Kalbų mokymosi centre, įrengtame ES 

struktūrinių fondų lėšomis. 

6. STUDIJŲ EIGA  

Studijų programa parengta taip, kad studentai nuosekliai studijuotų dalykus ir 

palaipsniui siektų studijų rezultatų. Studijų programoje visi studijų dalykai suskirstyti į 

bendruosius koleginių studijų, studijų krypties ir specialiuosius dalykus, kurie padeda 

studentams pasiekti studijų programoje numatytus rezultatus. specialiųjų – laisvai pasirenkamų 

dalykų studijos ugdo bendrąją erudiciją, suteikia studentams papildomų žinių ir gebėjimų. 

Studentai gali pasirinkti ir studijuoti jiems patinkančius laisvai pasirenkamus dalykus bet 

kuriame kolegijos fakultete ir kitose aukštosiose mokyklose. Nuolatinių studijų semestro apimtis 

– 30 kreditų, ištęstinių – 21-24 kreditai.  

Pirmame nuolatinių studijų semestre studijuojami bendrieji koleginių studijų dalykai 

(kalbos kultūra, užsienio kalba), tobulinantys studentų profesinius kalbinius gebėjimus, studijų 

krypties dalykai, suteikiantys bendruosius teorinius inžinerijos pagrindus (taikomoji matematika, 

taikomoji fizika), kiti inžinerijos dalykai (informacinės technologijos, inžinerinė grafika), kurie 

ugdo studentų gebėjimus matematikos žinias bei įgūdžius panaudoti sprendžiant inžinerines 

problemas, susieja matematiką bei fizinius mokslus ir inžinerinę praktiką (metalo apdirbimo 

praktika). 

Antrame semestre būtų tęsiamos bendrųjų koleginių studijų dalykų studijos (užsienio 

kalba), studijuojamas vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų (sociologija, filosofija ar 

politologija). Taip pat tęsiamos taikomosios fizikos studijos ir pradedami studijuoti kiti studijų 

krypties dalykai (chemija, mechanika, inžinerinė grafika), kurie pradėtų formuoti mechanikos 

inžinerijos studijų krypties specialisto profesinius ir specialiuosius įgūdžius. 

Trečiame semestre studentai studijuoja bendrųjų koleginių studijų dalyką žmonių sauga, 

specialiųjų studijų dalyką taikomieji tyrimai, kuris suteikia tyrimų metodologijos žinių, kurias 

studentai pritaiko tolesnėse studijose bei rengdami baigiamąjį darbą. Pradedami studijuoti 



 25 

dalykai (standartizavimas ir techniniai matavimai, bendroji elektrotechnika, metalo apdirbimo 

technologijos įrenginiai). Atliekama technologijos įrenginių praktika. 

Ketvirtame semestre studijuojami socialinių mokslų dalykai (ekonomikos teorija, 

teisė), laisvai pasirenkamas dalykas (vienas iš siūlomų 3), kurie ugdo jauno žmogaus socialinę 

atsakomybę ir supažindina su sprendimų priėmimo atsakingumo veiksniais ir pasekmėmis. 

Pradedami studijuoti dalykai gamybos įrankiai, įrangos projektavimas ir darbo normavimas, 

mašinų gamybos technologija. Gilesnėms studijų krypties šakos dalykų studijoms, įmonėse 

atliekama gamybinė praktika, kuri įtvirtina teorines žinias ir gebėjimus praktikoje. 

Penktame semestre studijuojami studijų krypties dalykai gamybos automatizavimas, 

naujos technologijos, pradedamos vieno iš trijų modulių studijos. Studijuojamas socialinių 

mokslų dalykas įmonių ekonomika bei laisvai pasirenkami dalykai. Atliekama technologinė 

praktika. 

Šeštame semestre tęsiamos dalyko įmonių ekonomika bei pasirinkto modulio studijos. 

Studentai atlieka baigiamąją praktiką, bei rengia  baigiamąjį darbą.  

 Numatomos vykdyti studijų programos paskaitų tvarkaraštis sudarytas tolygiai 

paskirstant savaitės kontaktinio darbo krūvį, sudarantį 24 – 30 val. Tvarkaraščiai skelbiami 

informacinėse lentose ir kolegijos internetiniame tinklalapyje. Paskaitų tvarkaraštis sudaromas 

atsižvelgiant į dalykų specifiką ir patalpų, laboratorijų bei kompiuterinės įrangos racionalų 

panaudojimą. Jis sudaromas taip, kad per dieną vyktų 2 – 3 dalykų paskaitos. Studijų programai 

vykdyti patalpų pakaktų.  

Numatoma taikyti kolegijoje jau veikiančią studentų pažangumo stebėsenos sistemą, 

kuomet vadovaujantis Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis26 po sesijos 

(nuolatinių ir ištęstinių studijų) bus rengiamos kiekvienos studentų grupės pažangumo 

suvestinės, analizuojami studijų rezultatai įvertinami studentų studijų pasiekimai ir numatomos 

priemonės pažangumui gerinti. Pvz., bus organizuojamos papildomos konsultacijos, vykdomas 

individualus darbas su studentais, konsultuojama internetu ir kt.. Pasibaigus studijų metams bus 

rengiama baigiamoji tų studijų metų studentų grupės pažangumo suvestinė. Kai studentų grupė 

užbaigs studijas, pažangumo suvestinė bus perduota saugoti į archyvą. 

Veikia elektroninis dienynas, kuris padės užtikrinti savalaikį studentų informavimą apie 

studijų rezultatus ir veiksmingiau stebėti studentų pažangą.  

                                                   

26 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Akademinės 
tarybos 2008-05-12 posėdyje protokolu Nr. 14–7 ir Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Akademinės tarybos 2009-06-23 posėdyje protokolu Nr. 14-6. 
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Patobulinus dalykų turinį, apjungus studijų dalykus į modulį, studijų programos 

Mechaninių technologijų inžinerija studijų trukmė ir forma liks nepakitusi, taip pat išliks 

programos sandaros atitiktis bendriesiems bei specialiesiems reikalavimams.  

Siekiant padidinti studentų pasirinkimo galimybes, studijų programoje numatyti 

privalomi, ir laisvai pasirenkami dalykai bei praktikos. Visi atnaujinami dalykai ir modulis 

priklauso privalomųjų dalykų kategorijai. Taip pat yra atnaujintos praktikų programos. 

 

7. VIDINIO STUDIJ Ų KOKYB ĖS UŽTIKRINIMO TVARKA  

Kokybės vertinimo būtinumą skatina pokyčiai šiuolaikinėje mechanikos inžinerijos 

sistemoje, socialinių dalininkų, studijų programos komiteto narių pasiūlymai, absolventų 

atsiliepimai. Kolegijoje diegiamos ir vykdomos studijų kokybę užtikrinančios priemonės ir 

nuolatinį kokybės tobulinimą skatinančios iniciatyvos. Vertinamas atliekamas vadovaujantis 

VTDK kokybės politika, išdėstyta Kokybės vadove27. Studijų programos kokybė vertinama 

nepertraukiamai ir nuolat.  

Studijų programos vidinis kokybės vertinimas bus atliekamas kiekvienais metais. 

Studijų kokybės vertinamą kolegijoje reglamentuoja Kokybės vadovas, kuriuo vadovaujantis 

studijų kokybė vertinama keliais lygiais: dėstytojų, katedros ir fakulteto lygmeniu. Remiantis 

Kokybės vadovu kiekvienais studijų metais, atsižvelgiant į kolegijos veiklos kryptis, katedros 

dėstytojai sudaro veiklos planus, kurių pagrindu rengiamas katedros veiklos planas. Katedros 

planas apima tokias veiklos sritis: akademinė veikla, taikomoji (meninė) veikla, projektinė 

veikla, ekspertinė veikla, konsultacinė veikla, kvalifikacijos tobulinimas ir techninės 

mokomosios bazės gerinimas. Vadovaujantis fakultete veikiančių katedrų planais sudaromas 

fakulteto veiklos planas, apimantis aukščiau paminėtas veiklos sritis. Studijų metų pabaigoje 

katedros dėstytojai parengia ataskaitas apie atliktą veiklą ir numato gaires veiklai tobulinti. 

Katedra taip pat parengia metinę ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie katedros veiklą, 

atskleidžiamos katedros veiklos stiprybės ir silpnybės, pateikiami įrodymai ar patvirtinimai, 

numatomos kryptys ateities veiklai. Vadovaudamasis katedrų ataskaitomis fakulteto dekanas 

rengia metinę fakulteto ataskaitą. Fakultete vyksta nuolatinis studijų proceso kokybės 

užtikrinimas. Išanalizavus vidinio studijų programos kokybės vertinimo rezultatus, gerinama 

studijų programos kokybė. Remiantis šiuo modeliu bus vertinama ketinamos vykdyti studijų 

programos kokybė. 

Studijų programos kokybei užtikrinti sudarytas studijų programos komitetas, kurį 

sudaro 6 asmenys. Studijų programos komitetas atsakingas už studijų programos tikslų 

                                                   

27 Kokybės vadovas, patvirtintas VTDK direktoriaus 2010-06-07 įsakymu Nr. 1-243. 
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įgyvendinimą ir nuolatinę studijų programos kokybės priežiūrą. Studijų programos komitetui 

vadovauja studijų programos koordinatorius, tačiau visi šiuo metu esantys studijų programos 

Mechaninių technologijų inžinerija komiteto nariai puikiai išmano mechaninių technologijų 

inžinerijos specialistų profesinę veiklą, susipažinę su šios profesijos raidos tendencijomis ir turi 

profesinės veiklos patirties. Studijų programos komitetas bendradarbiauja su fakulteto 

bendruomenės nariais, priima sprendimus dėl studijų programos tobulinimo, inovatyvių dėstymo 

metodų, naujos įrangos įdiegimo ir kitais reikalais. Mechanikos inžinerijos katedra ne rečiau kaip 

vieną kartą per mėnesį organizuoja posėdžius į kuriuos kviečiami studijų programos komiteto 

nariai. Jie stebi ir tiesiogiai prisideda prie programos vykdymo ir tobulinimo, nuolat analizuoja 

informaciją apie studijų metu iškilusias studijų programos vykdymo problemas bei jos 

įgyvendinimo trūkumus ir teikia dekanui, direktoriaus pavaduotojui akademinei veiklai siūlymus 

jiems šalinti. Gavęs informaciją apie studijų programos tobulintinas sritis, dekanas inicijuoja 

studijų programos pokyčių svarstymą ir tvirtinimą Fakulteto taryboje. Patobulinta studijų 

programa teikiama tvirtinti kolegijos Akademinei tarybai. Tokiu principu ketinama užtikrinti ir 

atnaujinamos studijų programos kokybę. 

 Studijų programos studentams taip pat sudarytos galimybės dalyvauti užtikrinant studijų 

programos kokybę: teikti dėstytojams, katedros vedėjui, dekanatui pastabas apie studijų procesą. 

Tuo tikslu kasmet atliekamos studentų ir absolventų anketinės apklausos. Rengiant laisvai 

pasirenkamų dalykų programas, atsižvelgiama į studentų siūlymus bei nuomonę.  

Studentai, atlikę profesinės veiklos praktikas, pristato įmonių vadovų atsiliepimus apie 

studentų gebėjimus taikyti teorines žinias, supratimą ir gebėjimus praktikoje. Atsižvelgiant į 

šiuos atsiliepimus, su darbdaviais aptariami studentų rengimo aspektai, išklausomos jų 

rekomendacijos. 

Nuolatinis studijų programos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas užtikrina dėstymo 

kokybę, studijų programos atnaujinimą, metodinės medžiagos rengimą bei tobulinimą ir t.t. Visi 

taikomi kokybės gerinimo veiksmai užtikrina studentų pažangumą ir programos studijų rezultatų 

pasiekimą. 

Studijų kokybės tobulinimo būtinybę įtakoja socialinių partnerių pasiūlymai. Kasmet 

kartu su socialiniais partneriais (jie dalyvauja kvalifikacinės komisijos darbe) aptariami 

absolventų baigiamieji darbai. Vykstančios diskusijos metu analizuojami ne tik studentų parengti 

baigiamieji darbai, bet ir gilinamasi į tai kokių specialistų reikia darbo rinkai, kaip patobulinti 

studijų programą, kad busimieji specialistai įgytų reikalingų žinių ir gebėjimų. 

Informacija apie studijų kokybės gerinimą viešinama kolegijos dokumentų valdymo 

sistemoje B-NET. 
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I semestras (1,2 sesija)

K
re

di
ta

i

VIII semestras (11,12 sesija)

K
re

di
ta

i

K
re

di
ta

i

val.

E68

II semestras (2,3 sesija) III semestras (4,5 sesija)

val. K
re

di
ta

i

val.val.K
re

di
ta

i

IV semestras (5,6 sesija) V semestras (7,8 sesija) 

Iš
 v

is
o 

kr
ed

itų

val.

2. Studijų krypties  dalykai

1. Bendrieji koleginių studijų dalykai

3804

VI semestras (8,9 sesija) VII semestras (10,11 sesija)

7 3
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6 lentelės tęsinys 
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Praktikos
Metalo apdirbimo praktika 3 26 1 130 160 D 6 6
Technologijos įrenginių 
praktika

3 26 1 130 160 D 6 6

Gamybinė praktika 4 4 152 160 6 6
Technologinė praktika 3 26 1 130 160 D 6 6

Modulis:  Automobilių 
mechaninių sistemų remonto 
technologija

Modulis:  Technologijos 
įrenginių remonto technologija

Modulis:  Technologijos 
įrenginių mechatroninės 
sistemos 

Iš viso studijų krypties  
dalykams 

27 52 0 5 356 440 0 16 41 43 0 6 430 520 0 20 22 38 0 4 296 360 0 14 29 46 8 5432 520 0 19 45 26 0 9 520 600 0 22 29 44 0 5 362 440 0 17 45 26 30 7 492 600 0 23 10 2 6 2 100 120 0 4 135

Taikomieji tyrimai 7 4 1 68 80 D 3 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 7 4 1 68 80 D 3 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 7 4 1 68 80 D 3 3
Laisvai pasirenkamas dalykas 7 4 1 68 80 D 3 3
Baigiamoji praktika 4 4 152 160 6 6
Baigiamasis darbas 4 20 296 320 12 12

Iš viso specialiesiems  studijų 
dalykams

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 1 68 80 0 3 7 4 0 1 68 80 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 0 2 136 160 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 24 448 480 0 18 30

IŠ VISO PROGRAMOJE 41 60 0 7 492 601 0 22 41 54 0 7 498 600 0 23 3657 0 7 500 600 0 23 36 50 8 6 500 600 0 22 45 26 0 9 520 600 0 22 43 52 0 7 498 600 0 23 45 26 30 7 492 600 0 23 18 2 6 26 548 600 0 22 180

T – teorija;       P – praktiniai užsiėmimai;       KD – kursinis darbas;        SK - studento konsultavimas;                      S – savarankiškas darbas

Dalyko pavadinimas

II semestras (2,3 sesija) III semestras (4,5 sesija) IV semestras (5,6 sesija) V semestras (7,8 sesija) VI semestras (8,9 sesija)I semestras (1,2 sesija)
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3. Specialieji studijų dalykai

val. val. val. val.K
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VII semestras (10,11 sesija) VIII semestras (11,12 sesija)
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val. val. val. val.K
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9 6 1 64 80 3 18 12 8 2 12200 240 E 9

 


