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ĮVADAS 

 

Studijų programos Riedmenų eksploatavimas aprašas parengtas vykdant projektą “ Studijų 

kokybės tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas: "Termoinžinerija", "Mechaninių 

technologijų inžinerija" ir "Riedmenų eksploatavimas“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-090). Studijų 

programos „Riedmenų eksploatavimas“ atnaujinimas vykdomas atnaujinant  sausumos transporto 

inžinerijos krypties programą „Geležinkelio riedmenų eksploatavimas ir remontas“ (valstybinis 

kodas 653E22002)    

Sparčiai keičiantis technologijoms bei technikai buvo reikalinga atnaujinti studijų 

programos Geležinkelio riedmenų eksploatavimas ir remontas dalykų programas ir tobulinti 

mokomąją ir metodinę bazę naujų praktinių įgūdžių formavimui tenkinant studentų poreikius, 

susijusius su modernių technologijų įsisavinimu. Mažėjant studentų skaičiui, optimizuojant studijų 

procesą, plečiant profesines karjeros galimybes absolventams, didinant konkurencingumą darbo 

rinkoje buvo tikslinga apjungti studijų programos šakas.  

Koleginių studijų programa Geležinkelio riedmenų eksploatavimas ir remontas vykdoma 

nuo 2004 metų, parengta 2003 metais ir patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro 2003-09-04 d. įsakymu Nr. ĮSAK -1275.  

2006 m. neuniversitetinių studijų programoje, Geležinkelio riedmenų eksploatavimas ir 

remontas atlikti papildymai ir pataisymai pagal: 

• Bendrasis technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamentas, patvirtintas 

LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-734. 

• Traukos riedmenų inžinieriaus rengimo standartas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo 

ministro bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro bendru 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2093/11-301. 

Programa patvirtinta Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos direktoriaus 2006-08-31d. 

įsakymu Nr-1-126. 

2006-2007 m. m. rengiantis išoriniam programų vertinimui, atlikta programos savianalizė. 

Pagal išorinio išsamiojo vertinimo išvadas programa buvo akredituota be sąlygų (SKVC 

2007-07-16 Nr.4-1860). 

Studijų programos „Riedmenų eksploatavimas“ atnaujinimas grindžiamas tokiais 

pagrindiniais aspektais: 

1. Apjungiant studijų programos „Geležinkelio riedmenų remontas ir eksploatavimas“ 

studijų programos šakas, suteikiant platesnio profilio kompetencijas rengiamiems specialistams, 

didinant specialistų konkurencingumą darbo rinkoje. 
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2. Atnaujinant dalykų programas, atsižvelgiant į naujai diegiamas technologijas bei 

techniką. 

3. 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. 

4. Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas yra paskelbtas vienu iš Bolonijos deklaracijos 

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

bendruose Europos procesuose, siekia kokybiškų studijų užtikrinimo.  

5. Studijų programų kokybės gerinimu, skatinant numatomų studijų rezultatų įdiegimą į 

studijų procesą, aiškiai apibrėžiant, ką absolventai turi žinoti ir gebėti atlikti, tęsiant ECTS 

įdiegimą, pagrįstą numatomais studijų rezultatais ir studentų darbo krūviu, skatinant absolventų 

įsidarbinimą, plėtojant dialogą su darbdaviais, siekiant tinkamai apibūdinti kompetencijas ir 

numatomus studijų rezultatus. 

6. Tarptautiškumo didinimu, užtikrinant skirtingų suinteresuotų šalių (mokymo institucijų) 

partnerystę ir bendradarbiavimą atnaujinant studijų programos turinį ir siekiant užtikrinti 

studentų/dėstytojų mobilumą, atnaujinant parengtą programą pagal ECTS. Bus perimta grupinio 

mokymosi ir darbo patirtis bei studentų savarankiško motyvuoto mokymosi patirtis, kad įgytas 

kvalifikacijas, žinias ir gebėjimus būtų galima pritaikyti tolesnėje karjeroje ir tęsti studijas bet 

kurioje ES šalyje. 

8. Inovatyvių studijų metodų konkrečioms kompetencijoms įgyti panaudojimu. Studijos 

orientuotos į problemų sprendimą – probleminis mokymas ir mokymasis, panaudojant informacinę 

infrastruktūrą (programinė įranga, informaciniai ištekliai ir kt.). 

Koleginių studijų programoje Riedmenų eksploatavimas patikslinta paskirtis, studijų 

programos siekiniai, įvedami nauji dalykai/moduliai, atnaujinamos dalykų programos.  

Apjungus studijų programos šakas, parengtas naujas studijų planas. Pagal numatytas 

projekto veiklas atliktas tarpinis Riedmenų eksploatavimas studijų programos vertinimas. 

Atsižvelgiant į tarpinio ekspertinio vertinimo išvadas , koreguoti atskirų dalykų/modulių aprašai, 

detalizuotas VTDK ir praktikas organizuojančios institucijos bendradarbiavimas.1. 

 

                                                           

1 Sausumos transporto inžinerijos studijų krypties „Riedmenų eksploatavimas“ studijų programos  tarpinio ekspertinio  
vertinimo išvados, Vilnius, 2011m. 
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1. PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJ Ų REZULTATAI 

 

STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAS 

Parengti koleginio išsilavinimo geležinkelio transporto inžinierių, turintį traukos riedmenų 

valdymo įgūdžius, gebantį planuoti ir organizuoti veiklą, atliekant riedmenų techninės priežiūros ir 

eksploatavimo, remonto, modernizavimo darbus, pagal jam suteiktą kvalifikaciją, galintį 

savarankiškai priimti techninius sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir 

tobulėti profesinėje veikloje. 

STUDIJŲ REZULTATAI 

• Įgis žinių įsisavindami traukos teorijos pagrindus, traukos riedmenų konstrukcijas bei 

veikimo principus. 

• Gebės organizuoti traukos riedmenų eksploatavimo ir priežiūros darbus, taikydami 

traukos riedmenų priežiūrą ir eksploatavimą reglamentuojančius dokumentus.   

• Įgis traukos riedmenų valdymo įgūdžius. 

• Gebės diagnozuoti traukos riedmenų gedimus. 

• Gebės taikyti traukos riedmenų remonto technologijas, organizuojant remonto darbus 

užtikrinant žmonių saugą ir gamtosaugą darbo vietoje. 

• Gebės įvertinti traukos riedmenų atnaujinimo galimybes, rengti traukos riedmenų 

atnaujinimo projektus užtikrinant riedmenų eismo saugumą, ekonomiškumą ir ekologiškumą. 

• Gebės analizuoti ir vertinti verslo aplinką ir organizuoti įmonės(padalinio) darbą. 

• Gebės veiksmingai ir atsakingai komunikuoti ir dalyvauti komandos darbe. 

• Gebės savarankiškai gilinti savo žinias profesinėje veikloje. 

• Gebės kritiškai analizuoti, argumentuoti, diskutuoti komandinėje veikloje žodžiu, raštu 

ar kita komunikavimo priemone. 

Studijų programos tikslai, studijų rezultatai ir studijų dalykų bei modulių sąsajos pateiktos 1 

lentelėje. 

1 lentelė 

Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos 

Programos tikslai Studijų rezultatai Studijų dalykai (moduliai) 

Parengti koleginio išsilavinimo 

geležinkelio transporto inžinierių turintį 

traukos riedmenų valdymo įgūdžius, 

gebantį planuoti ir organizuoti veiklą, 

atliekant riedmenų techninės priežiūros 

ir eksploatavimo, remonto, 

Įgis žinių įsisavindami traukos 

teorijos pagrindus, traukos riedmenų 

konstrukcijas bei veikimo principus. 

Fizika, chemija, medžiagotyra, 

inžinerinė grafika, bendrasis 

geležinkelių kursas, geležinkelių 

eksploatavimo taisyklės, techninė 

mechanika ir matavimai, elektronika 

ir keitikliai, riedmenų traukos 
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teorijos pagrindai, riedmenų vidaus 

degimo varikliai, riedmenų elektros 

įrenginiai, riedmenų automatiniai 

stabdžiai,lokomotyvų konstrukcijos, 

kompiuterinės grafikos praktika, 

metalo apdirbimo praktika, 

elektrifikuoti traukos riedmenys. 

Gebės organizuoti traukos riedmenų 

eksploatavimo ir priežiūros darbus, 

taikydami traukos riedmenų priežiūrą 

ir eksploatavimą reglamentuojančius 

dokumentus. 

Žmonių sauga, medžiagotyra, 

bendrasis geležinkelių kursas, 

hidraulika ir termodinamika, 

geležinkelių eksploatavimo 

taisyklės, elektronika ir keitikliai, 

riedmenų traukos teorijos pagrindai, 

riedmenų valdymo ir kontrolės 

sistemos, riedmenų elektros 

įrenginiai, riedmenų automatiniai 

stabdžiai, lokomotyvų 

konstrukcijos, vagonų 

konstrukcijos, traukos riedmenų 

eksploatavimo praktika, riedmenų 

eksploatavimas, darbų sauga, 

vagonų eksploatavimas, 

elektrifikuoti traukos 

riedmenys,chemija. 

Įgis traukos riedmenų valdymo 

įgūdžius. 

Žmonių sauga, riedmenų valdymo ir 

kontrolės sistemos, riedmenų 

automatiniai stabdžiai, lokomotyvų 

konstrukcijos, traukos riedmenų 

eksploatavimo praktika,darbų sauga, 

specialybės užsienio kalba, 

bendrasis geležinkelių kursas. 

modernizavimo darbus, pagal jam 

suteiktą kvalifikaciją, galintį 

savarankiškai priimti techninius 

sprendimus, sėkmingai dirbti 

konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir 

tobulėti profesinėje veikloje. 

 

Gebės taikyti traukos riedmenų 

remonto technologijas, organizuojant 

remonto darbus užtikrinant žmonių 

saugą ir gamtosaugą darbo vietoje. 

Žmonių sauga, bendrasis 

geležinkelių kursas, hidraulika ir 

termodinamika, geležinkelių 

eksploatavimo taisyklės, techninė 

mechanika ir matavimai, elektronika 

ir keitikliai, riedmenų vidaus 

degimo varikliai, riedmenų elektros 

įrenginiai, lokomotyvų 

konstrukcijos, vagonų 

konstrukcijos, metalo apdirbimo 
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praktika, gamybinė praktika, 

riedmenų eksploatavimas, darbų 

sauga, vagonų eksploatavimas, 

medžiagotyra, metalo apdirbimo 

praktika, vagonų eksploatavimas. 

Gebės diagnozuoti traukos riedmenų 

gedimus. 

 

Fizika, bendrasis geležinkelių 

kursas, hidraulika ir termodinamika, 

techninė mechanika ir matavimai, 

elektronika ir keitikliai, riedmenų 

valdymo ir kontrolės sistemos, 

riedmenų vidaus degimo varikliai, 

riedmenų automatiniai stabdžiai, 

lokomotyvų konstrukcijos, 

gamybinė praktika, chemija. 

Gebės įvertinti traukos riedmenų 

atnaujinimo galimybes, rengti 

traukos riedmenų atnaujinimo 

projektus užtikrinant riedmenų eismo 

saugumą, ekonomiškumą ir 

ekologiškumą. 

Kalbos kultūra, užsienio kalba, 

matematika, informacinės 

technologijos, inžinerinė grafika, 

lokomotyvų konstrukcijos, 

kompiuterinės grafikos praktika, 

riedmenų eksploatavimas, darbų 

sauga, specialybės užsienio kalba, 

transporto sistema, taikomieji 

tyrimai, matematika, fizika. 

Gebės analizuoti ir vertinti verslo 

aplinką ir organizuoti įmonės 

(padalinio) darbą. 

Ekonomikos teorija, įmonių 

ekonomika, teisė, matematika, 

pažintinė praktika, transporto 

sistema. 

Gebės veiksmingai ir atsakingai 

komunikuoti ir dalyvauti komandos 

darbe. 

Sociologija, psichologija, filosofija. 

Gebės savarankiškai gilinti savo 

žinias profesinėje veikloje. 

Gamybinė praktika, baigiamoji 

praktika, traukos riedmenų 

eksploatavimo praktika, baigiamasis 

darbas, taikomieji tyrimai, 

specialybės užsienio kalba. 

Gebės kritiškai analizuoti, 

argumentuoti, diskutuoti 

komandinėje veikloje žodžiu, raštu ar 

kita komunikavimo priemone. 

Psichologija, filosofija. 
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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.  

Koleginių studijų programa Riedmenų eksploatavimas atnaujinama pagal: 

•      Traukos riedmenų inžinieriaus rengimo standartą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo 

ministro bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro bendru 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2093/11-301.   

• 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.  

• LR Vyriausybės nutarimą dėl l Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo 

2010 m. gegužės 4 d. Nr.-535.  

• Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymą 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 patvirtinimo 2010 m. Kovo 3 d. Nr. 1-01-18. 

Tarptautinius  teisės aktus nustatančius reikalavimus įgyjamai kvalifikacijai: 

• Liuveno komunikatas / The Bologna Process 2020 – The European Higher Education 

Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for 

Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009; 

• Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų struktūra (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). 

• Tuning projektas: http://www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm 
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2. PROGRAMOS POREIKIO PAGRINDIMAS 

 

Studijų programa Riedmenų eksploatavimas atnaujinama apjungiant studijų programos 

Geležinkelių riedmenų eksploatavimas ir remontas šakas. 

Studijų programos Geležinkelių riedmenų eksploatavimas ir remontas specialistų poreikio 

tyrimas buvo atliktas 2002m2, kur numatyta, kad specialistų įvaldžiusių naujas traukos riedmenų 

remonto ir priežiūros technologijas, išmanančių riedmenų ūkio plėtrą, gebančių  taikyti pažangius 

darbo metodus , poreikis augs. Be to 25% AB Lietuvos geležinkeliai  darbuotojų yra iki pensinio 

amžiaus 

2008 m. atliktoje Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Geležinkelių transporto 

kompetencijos centro įkūrimo ir veiklos galimybių studijoje3 nagrinėjant transporto sektoriaus 

specialistų poreikį pažymima, kad 5 % AB Lietuvos geležinkeliai Krovinių vežimo direkcijos 

darbuotojams (iš viso 4927 darbuotojai) yra 61 ir daugiau metų amžiaus, todėl šiuos specialistus 

turės paeisti nauji darbuotojai.Lietuvos geležinkeliams integruojantis į bendrą ES geležinkelių 

tinklą ir Europos transporto paslaugų rinką, reikės užtikrinti kokybiškų ir saugių keleivių ir krovinių 

pervežimo paslaugų teikimą. Bus reikalingi geležinkelių traukos riedmenų specialistai, kurių 

kvalifikacija leistų diegti, prižiūrėti ir eksploatuoti europinius standartus atitinkančius traukos 

riedmenis.Atnaujinus ar parengus naujus studijų programos Riedmenų eksploatavimas 

dalykus/modulius parengti specialistai užtikrins šiuos reikalavimus., todėl jų poreikis tik augs. 

Fakultetas turi atnaujintą praktinio mokymo bazę, dirba specialistai praktikai, todėl siekiant 

užtikrinti mokymosi visą gyvenimą nuostatas, fakultete numatytas steigti Geležinkelių 

kompetencijos centras, kuriame kvalifikaciją kels ir riedmenų eksploatavimo specialistai. Šiuo metu 

fakultete kvalifikaciją tobulina riedmenų ūkio specialistai, dirbantys įvairiuose padaliniuose 

eksploatuojančiuose traukos riedmenis. 

Pagal Lietuvos geležinkelių plėtros programą iki 2015 metų4 pabrėžiama kad riedmenų ūkis 

geležinkelių transporte yra vienas iš svarbiausių. Lietuvos geležinkelių riedmenų ūkį sudaro 6 

pagrindiniai depai. Remonto bazių modernizavimas, šiuolaikinių vakarietiškų riedmenų remonto 

technologijų diegimas,depų įrengimų ir įrangos atnaujinimas iššauks riedmenų eksploatavimo 

specialistų praktikų poreikį. 

                                                           

2 Neuniversitetinių aukštųjų studijų specialistų poreikio analizė, Vilniaus P.Vileišio aukštesnioji transporto mokykla, 
2002m. 
3 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Geležinkelio transporto kompetencijos centro įkūrimo ir veiklos galimybių 
studija, UAB „Viešojo sektoriaus inovacijos“, 2008m. 
4 Lietuvos geležinkelių plėtros programa iki 2015 metų, SPAB Lietuvos geležinkeliai,Vilnius 1999 
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Ilgalaikėje (iki 2025m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje5 vienas iš 

svarbiausių geležinkelio transporto modernizavimo ir plėtros uždavinių yra riedmenų parko 

atnaujinimas su būtinomis priežiūros ir remonto bazėmis bei reikiama įranga, keleiviniais ir prekiniais 

riedmenimis, atitinkančiais modernizuotos infrastruktūros parametrus kad būtų galima sėkmingai 

integruotis į transeuropinio geležinkelių tinklo struktūras, padidinti traukinių važiavimo greičius ir 

eismo saugumą, įgyvendinti ES keliamus reikalavimus dėl aplinkos taršos, užtikrinti efektyvų 

susisiekimą tarp Vakarų ir Rytų teikiant keleivių ir krovinių vežimo paslaugas .Vienas iš 

geležinkelio transporto modernizavimo ir pletros uždavinių numatytų strategijoje yra išspręsti 

specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo klausimus .P.Vileišio geležinkelio transporto fakultetas 

vienintelė mokymo įstaiga rengianti geležinkelių transporto specialistus praktikus, turinti praktinio 

mokymo bazę, vykdanti kvalifikacijos kėlimo kursus riedmenų eksploatavimo specialistams. 

Atnaujinus studijų programą Riedmenų eksploatavimas apjungiamos veiklos sritys, išsiplečia 

kompetencijos atitinkančios rinkos poreikius. 

  

 

 

 

                                                           

5 Ilgalaikė  (iki 2025m.) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija , patvirtinta Lietuvos respublikos vyriausybė 
2005-06-23d. nutarimas Nr.692 



 

 

13  
 

3. PROGRAMOS PASKIRTIS, POBŪDIS IR SANDARA 

 

Studijų programos Riedmenų eksploatavimas paskirtis - parengti koleginio išsilavinimo 

geležinkelio transporto inžinierių turintį traukos riedmenų valdymo įgūdžius, gebantį planuoti ir 

organizuoti veiklą, atliekant riedmenų techninės priežiūros ir eksploatavimo, remonto, 

modernizavimo darbus, pagal jam suteiktą kvalifikaciją, galintį savarankiškai priimti techninius 

sprendimus, sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis ir tobulėti profesinėje veikloje. 

Studijų programos Riedmenų eksploatavimas  paskirtis atitinka kolegijos misiją ir strateginį 

planą – rengti technologijų, socialinių mokslų ir meno srities specialistus, atitinkančius Lietuvos 

darbo rinkos poreikius ir naujausių technologijų lygį sparčios kaitos ir didėjančios konkurencijos 

sąlygomis bei šia veikla skatinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant žinių visuomenę.  

Studijų programos pobūdis - taikomasis, orientuotas į specialistų parengimą praktinei veiklai 

riedmenų eksploatavimo, remonto, modernizavimo bei techninės priežiūros srityse Riedmenų 

eksploatavimo studijų programa atitinka koleginio išsilavinimo, pirmos pakopos sudėtingumo lygį      

Studijų programos apimtis, programos tikslinės dalys, studijuojamų dalykų skaičius 

semestre, studento darbo savaitė, atostogų trukmė, baigiamojo darbo apimtis atitinka bendruosius 

reikalavimus studijų programoms ir studentų saugos bei sveikatos reikalavimus. 

Studijų programą sudaro180 ECTS kreditų arba 4800 studento darbo valandų.  

Dalykai Kreditai 

Bendrieji koleginių studijų dalykai 15 

Studijų krypties dalykai:  135 

Specialieji studijų dalykai 30 

Iš viso: 180 

 

Studijų programos sandara pateikta nuolatinių ir ištęstinių studijų planuose  1,2 

prieduose 

Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. 

Studijų dalykai plane išdėstyti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, 

studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Naujų ir atnaujinamų dalykų/modulių  

aprašuose nurodomi dalyko/modulio studijų rezultatai, studijų rezultatų vertinimo kriterijai, 

dalyko/modulio studijų metodai, studijų rezultatų vertinimas. Dalyko/modulio programos 

turinyje pateiktos kontaktinio (paskaitų ir praktinių darbų), konsultavimo bei savarankiško 

darbo apimtys valandomis, pagrindinė ir papildoma literatūra, praktikų organizavimo tvarka (2 

tomas). 
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 Studijų programos rezultatų sąsajos su numatomais dalyko rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais pateikti  1 priede(II tomas). 

Siekiant padidinti studentų pasirinkimo galimybes, studijų programoje numatyti privalomi ir 

laisvai pasirenkami dalykai bei praktikos. 

Studento laisvai pasirenkamus dalykus sudaro: 

• Komunikavimo galimybes praplečiantys dalykai: Filosofija, Sociologija, Psichologija. 

• Laisvai pasirenkamieji dalykai Transporto sistema, Darbų sauga, Specialybės užsienio 

kalba, Vagonų eksploatavimas ir plėtra, Elektrifikuoti traukos riedmenys . Laisvai pasirenkamieji 

dalykai sudaro 9 kreditus. 

Yra numatytos pažintinė, kompiuterinės grafikos, metalo apdirbimo, riedmenų 

eksploatavimo, gamybinė, baigiamoji praktikos, kurios sudaro 30 kreditų Praktikų programos 

nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į naujai diegiamas technologijas bei techniką, studentų bei 

praktikos vadovų nuomonę.Palaikomas glaudus ryšys su praktikų vadovais įmonėse. Gamybinės 

praktikos atliekamos AB“ Lietuvos geležinkeliai“ padaliniuose pagal 2005 m. rugsėjo 15 d. 

pasirašytą bendradarbiavimo sutartis Nr. SK-438 bei 200-02-01d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

generalinio direktoriaus įsakymu NR 1-38 patvirtintą Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos Petro 

Vileišio geležinkelio transporto fakulteto studentų praktikos atlikimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

tvarkos aprašą. Bendrovė skiria gamybinės praktikos vadovus, pagal galimybes gamybinės 

praktikos atlikimui su studentais sudaromos darbo sutartys, visiems studentams parūpinamos 

praktikos darbo vietos 

Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skiriama 12 kreditų. Baigiamųjų darbų rengimo ir 

vertinimo tvarką reglamentuoja Neuniversitetinių studijų rezultatų vertinimo nuostatai ir 

Baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo tvarkos aprašas, Kolegijos Studijų nuostatai. Studentų 

studijų rezultatai įvertinami baigiamojo darbo gynimo metu Kvalifikavimo komisijoje. Apgynus 

baigiamąjį darbą, įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas bei suteikiamas Geležinkelių transporto 

inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
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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. 

Studijų programoje dirba kompetentingi ir kvalifikuoti dėstytojai, turintys praktinę inžinerinę ir 

pedagoginę patirtį bei gebantys padėti studentams modeliuoti savo pasirengimą būsimai inžinerinei 

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

vokiečių, rusų bei lenkų), rengia mokslines ir profesines publikacijas, projektus, organizuoja 

konferencijas ir praktinius dalykinius seminarus. Visi studijų programoje dirbantys dėstytojai yra 

įgiję antrosios pakopos (magistro) laipsnį arba turi laipsnį, prilyginamą magistro kvalifikaciniam 

laipsniui. 

 

 

2 lentelė 

Numatomų dėstytojų sąrašas 

Vardas, pavardė 

Kvalifikacinis 
ar mokslo 
laipsnis, 
pareigos 

Numatomas 
dėstyti 

dalykas (modulis) 

Mokslinės veiklos 
kryptis 

Profesinės veiklos 
(praktinio darbo) 
patirtis metais1 

1 2 3 4 5 

Studijų krypties dalykų dėstytojai 

Valerija Laukienė lektorė Elektronika ir 
keitikliai, Fizika 

Technologijos 
mokslai T 000 
Elektros ir 
elektronikos 
inžinerija (01T) 

26 m. 

Lionginas 
Liudvinavičius 

lektorius Hidraulika ir 
termodinamika, 
Riedmenų elektros 
įrenginiai, Riedmenų 
valdymo ir kontrolės 
sistemos, Modulis 
„Riedmenų 
eksploatavimas“, 
Gamybinė praktika 
Vagonų 
eksplotavimas ir 
plėtra, Baigiamasis 
darbas 

Technologijos 
mokslai T 000 
Transporto inžinerija 
(03T) 

36 m. 

Viačeslav Petrenko lektorius Riedmenų 
automatiniai 
stabdžiai, 
Lokomotyvų 
konstrukcijos, 
Riedmenų traukos 
teorijos pagrindai, 
Riedmenų vidaus 

Technologijos 
mokslai T 000 
Transporto inžinerija 
(03T) 

18 m. 
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degimo varikliai, 
Vagonų 
konstrukcijos, 
Pažintinė praktika, 
Traukos riedmenų 
ekspotavimo praktika 
Elektifikuoti traukos 
riedmenys, 
Baigiamoji pratika, 
Baigiamasis darbas 

Laimutis Paškevičius lektorius Modulis „Riedmenų 
eksploatavimas“ 
Baigiamasis darbas 

Technologijos 
mokslai T 000 
Transporto inžinerija 
(03T) 

36 m. 

Laimutė Sladkevičienė lektorė Fizika Fiziniai mokslai P 
000  
Fizika (02P) 

29 m. 

Vaclava Čižiūnienė lektorė Matematika Fiziniai mokslai P 
000 Matematika 
(01P) 
 

23 m. 

Jolanta Pileckienė lektorė Chemija Fiziniai mokslai P 
000 
Chemija (03P) 

8 m. 

Brigita Šustickienė lektorė Informacinės 
technologijos, 
Inžinerinė grafika, 
Kompiuterinės 
grafikos pratika 

Fiziniai mokslai P 
000 Informatika 
(09P) 

13 m. 

Nerijus Račkaitis lektorius Medžiagotyra Technologijos 
mokslai T 000 
Medžiagų inžinerija 
(08T) 

8 m. 

Gvidas Čeponis lektorius Medžiagotyra Technologijos 
mokslai T 000 
Medžiagų inžinerija 
(08T) 

39 

Božena Zarankienė lektorė Bendrasis 
geležinkelių kursas, 
Geležinkelių 
eksploatavimo 
taisyklės 

Technologijos 
mokslai T 000 
Transporto inžinerija 
(03T) 

0 m. 

Ingrida Pukenienė lektorė Įmonių ekonomika, 
Ekonomikos teorija 

Socialiniai mokslai 
S 000 
Ekonomika (04S) 

13 m. 

Aleksandr Vika lektorius Techninė mechanika 
ir matavimai, Metalo 
apdirbimo pratika  

Technologijos 
mokslai T 000 
Mechanikos 
inžinerija (09T) 

7 m. 

Regina Čeponienė lektorė Darbų sauga Fiziniai mokslai 
P000, Fizika 02P 

40 m. 

Miglė Leonavičiūtė asistentė Teisė Socialiniai mokslai 
S 000 
 Teisė (01S) 

4 m. 

Gražina Šlapkauskienė lektorė Taikomieji tyrimai Socialiniai mokslai 
S 000 
Sociologija (05S) 
Humanitariniai 
mokslai H 000 

33 m. 
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Filosofija (01H) 

Jūratė Romeikienė lektorė Transporto sistema Technologijos 
mokslai T 000, 
Transporto inžinerija 
03T 

16 m. 

Irina Uždavinienė lektorė 
Specialybės užsienio 
kalba I, II 

Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filologija 04H  

27 m. 

Gitana Karsokienė lektorė 
Specialybės užsienio 
kalba, I,II 

Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filologija 04H  

12 m. 

Bendrųjų koleginių studijų dalykų dėstytojai 

Rima Marcinkevičienė lektorė Kalbos kultūra Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filologija (04H) 

25 m. 

Irina Uždavinienė lektorė Rusų kalba, Vokiečių 
kalba 

Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filologija (04H) 

27 m. 

Gitana Karsokienė lektorė Anglų kalba Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filologija (04H) 

12 m. 

Algimantas Piliponis lektorius Prancūzų kalba Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filologija (04H) 

20 m. 

Gražina Šlapkauskienė lektorė Sociologija, 
Filosofija 

Socialiniai mokslai 
S 000 
Sociologija (05S) 
Humanitariniai 
mokslai H 000 
Filosofija (01H) 
 

33 m. 

Roma Aleknienė lektorė Psichologija Socialiniai mokslai 
S 000 
Psichologija (06S) 

13 m. 

Regina Čeponienė lektorė Žmonių sauga Fiziniai mokslai 
P000, Fizika (02P) 

40 m. 

1 Per pastaruosius septynerius metus įgyta dėstytojo profesinės veiklos patirtis, susijusi su dėstomu studijų dalyku (dalykais). Koleginių studijų 

programos atveju būtina nurodyti visų dėstytojų praktinio darbo dėstomo dalyko srityje patirtį. 
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5. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

Studijų programa Riedmenų eksploatavimas vykdoma VTDK Petro.Vileišio geležinkelio 

transporto fakultete. 

Bendras fakulteto plotas 9735 kv.m. Mokymo patalpų plotas – 2514,25 kv.m.; iš jų 

teoriniam mokymui skirta 1903,69 kv.m., praktiniam mokymui – 556,79 kv.m. 

Siekdamas užtikrinti kokybišką specialistų praktinį parengimą, fakultetas nuolat atnaujina 

materialinę bazę. Atsižvelgiant į naujai diegiamas transporto technologijas Lietuvos 

geležinkeliuose, atnaujinamos ir įrengiamos naujos laboratorijas.  

Fakulteto laboratorijose praktinius darbus atlieka ne tik fakulteto studentai, bet ir VGTU 

transporto inžinerijos katedros studentai bei AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kvalifikacijos tobulinimo 

kursų klausytojai. Vidutiniškai per mokslo metus fakulteto materialine baze pasinaudoja/naudojasi 

300 ne fakulteto studentų. 

GTF konstruktyviai bendradarbiauja su AB „Lietuvos geležinkeliai”. 2005 m. rugsėjo 15 d. 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. SK-438 ir jos įgyvendinimo priemonių planas pagal kurį 

bendrovė įsipareigojo padėti atnaujinti fakulteto materialinę/studijų bazę. 

Studijų programos Riedmenų eksploatavimas studentai naudojasi Centrine kolegijos 

biblioteka, skirta visų fakulteto studijų krypčių studentų savarankiškoms studijoms. Centrinėje 

kolegijos bibliotekoje yra 90 darbo vietų, iš jų 27 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 bibliotekos 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.  

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. Esant reikalui (pvz. atsiskaitymai 

su būtina vizualine medžiaga), knygos iš skaityklos fondų auditoriniam darbui išduodamos kelioms 

valandoms. Kolegijos biblioteka vidutiniškai įsigyja po 15 vieno pavadinimo leidinių, kurių didesnė 

dalis lietuvių, anglų, rusų kalba. Įvesta elektroninė knygų cirkuliacijos apskaitos sistema, įgalinanti 

individualiai informuoti studentus, kada reikiamas egzempliorius yra grąžinamas į biblioteką. 

Bibliotekoje studentams sudarytos sąlygos naudotis kopijuokliu. 

Fakulteto biblioteka ir jos fondai panaudojami racionaliai.fakulteto bibliotekoje yra 26 darbo 

vietos iš jų 12 su interneto prieiga, Fakulteto bibliotekoje yra: abonentas; abonento skaitykla. 

Bibliotekoje komplektuojama tik studijų programas atitinkanti literatūra ir informaciniai leidiniai. 

Per metus bibliotekos fondai vidutiniškai pasipildo apie 500-600 pavadinimų naujais programas 
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atitinkančiais  leidiniais. Biblioteka įsigyja po 5 -15 egz. vieno pavadinimo leidinių, nes esant gana 

didelėms leidinių kainoms stengiamasi nupirkti kuo daugiau pavadinimų leidinių. Bibliotekoje yra 

kopijavimo aparatas, kur studentai gali kopijuoti jiems reikalingą medžiagą, be to, skaityklos darbo 

laikas yra suderintas taip, kad studentai ir dėstytojai galėtų ir po paskaitų naudotis bibliotekoje 

esančiais leidiniais. Atsižvelgiant į vartotojų pageidavimus, knygos išduodamos terminuotai, 

terminai nustatomi priklausomai nuo esančių egzempliorių skaičiaus fonduose. Įvesta elektroninė 

knygų cirkuliacijos apskaitos sistema, įgalinanti individualiai informuoti studentus, kada reikiamas 

egzempliorius yra grąžinamas į biblioteką Be to dėstytojai, savo metodinę medžiagą pateikia 

skaitmeninėse laikmenose, kas studentams yra prieinama ir patogu naudotis .  

Patalpų ir laboratorinės įrangos studijų programai vykdyti pakanka. Studijoms naudojamos 

bendrosios ir specializuotos auditorijos ir laboratorijos bei jų įranga, Kalbų mokymosi centras, 

bibliotekos fondai ir skaitykla, sporto salė. Atnaujinant studijų programą ir užtikrinant optimalų jos 

vykdymą, diegiamos šiuolaikinės technologijos ir nuolat modernizuojama mokymo bazė. Auditorijų 

ir laboratorijų sąrašas, jose esančių darbo vietų skaičius ir naudojama įranga pateikti 3 lentelėje. 

 

      3 lentelė 

Materialieji ištekliai studij ų programos realizavimui 

Mokymo patalpa, 

darbo vietų skaičius 
Materialieji ištekliai D ėstomi dalykai 

Auditorijos 

305a , 36 darbo vietos Ekranas, metodinė literatūra Kalbos kultūra  

Centriniai rūmai 

371 a. 20 darbo vietų 

Žodynai, metodinė literatūra. Vokiečių kalba 

Centriniai rūmai 

274 a., 24 darbo vietos 

Žodynai, metodinė literatūra. Anglų kalba; prancūzų kalba 

306a, 26 darbo vietos Vaizdo projektorius, mobilusis ekranas, 

metodinė literatūra 

Filosofija, sociologija, psichologija, 

taikomieji tyrimai 

309a ,60 darbo vietų 

 

Vaizdo projektorius, vaizdinės 

priemonės, metodinė literatūra, mobilusis 

ekranas 

Žmonių sauga, bendrasis 

geležinkelių kursas, geležinkelių 

eksploatavimo taisyklės 

107 a, 30 darbo vietų Vaizdo projektorius, mobilusis ekranas, 

metodinė literatūra 

Matematika 

206 a, 58 darbo vietos  Vaizdo projektorius, mobilusis ekranas, 

metodinė literatūra 

Ekonomikos teorija, įmonių 

ekonomika, vadyba, teisė 

207 a. 17 darbo vietų Programinė įranga (Windows XP, 

Microsoft Offise 2003,, AutoCAD 2010, 

Visual Fox Pro 9,Borland C++, 

Microsoft C++, NET, Arcgis), 

Informacinės technologijos, 

inžinerinė grafika 
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Mokymo patalpa, 

darbo vietų skaičius 
Materialieji ištekliai D ėstomi dalykai 

personaliniai kompiuteriai 

209a. 12 darbo vietų Programinė įranga (Windows XP, 

Microsoft Offise 2003,, AutoCAD 2010, 

Visual Fox Pro 9,Borland C++, 

Microsoft C++, NET, Arcgis), 

personaliniai kompiuteriai 

Kompiuterinės grafikos praktika 

  

Laboratorijos 

Centriniai rūmai 

Fizikos laboratorija 

261 a., 42 darbo vietos 

Įrangos komplektai, kompiuterizuotos 

fizikos praktikumas (8 vietoms), 

mobilusis ekranas, maketai, metodinė 

literatūra, metodinė medžiaga, 

eksperimentiniai prietaisai, plakatai 

Fizika 

Elektrotechnikos laboratorija, 

211 a, 30 darbo vietų 

Vaizdo projektorius, mobilusis ekranas, 

metodinė medžiaga, televizorius, 

videomagnetofonas, laboratorinių darbų 

maketai 

Fizika, medžiagotyra 

Riedmenų remonto ir 

eksploatacijos centras  

01a, 20 darbo vietų  

Vaizdo projektorius, mobilusis ekranas, 

multimedia, metodinė literatūra, 

veikiantis traukos riedmenų vidaus 

degimo variklis, dyzelinis variklis 1D6, 

skirtingų traukos riedmenų dyzelinių 

variklių skerspjūviai. (D40, D49, D50, 

310DR, M756), riedmenų dyzelinių 

variklių mazgų komplektas,  šilumvežio 

2M62 įranga, stabdžių pneumatinių 

mazgų komplektas, stabdžių mechaninių 

mazgų komplektas, riedmenų remonto ir 

diagnostikos įrengimų ir prietaisų 

komplektas, šilumvežių mazgų 

komplektas, keleivinių vagonų elektros 

mašinų ir aparatų komplektas, prekinių ir 

keleivinių vagonų mechaninių mazgų 

komplektas, programinė įranga, 

šilumvežio 2M62 el. grandinių 

programinis treniruoklis, šilumvežio 

TEMP70 el. grandinių programinis 

treniruoklis, šilumvežio TEM2 el. 

grandinių programinis treniruoklis, 

šilumvežio M62 traukos generatoriaus 

selektyvinės charakteristikos reguliavimo 

Hidraulika ir termodinamika, 

riedmenų traukos teorijos pagrindai, 

riedmenų valdymo ir kontrolės 

sistemos, riedmenų vidaus degimo 

varikliai, riedmenų elektros 

įrenginiai, riedmenų automatiniai 

stabdžiai, lokomotyvų konstukcijos, 

riedmenų eksploatavimas 
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Mokymo patalpa, 

darbo vietų skaičius 
Materialieji ištekliai D ėstomi dalykai 

programinis treniruoklis 

Riedmenų remonto ir 

eksploatavimo centras 03a. 16 

darbo vietų 

Mašinistų treniruoklinis kompleksas 

"ТОРВЕСТ-ВИДЕО", šilumvežių 

valdymo elektros grandinių programiniai 

treniruokliai, šilumvežių traukos 

generatoriaus įtampos automatinio 

reguliavimo sistemos programiniai 

treniruokliai, šilumvežių elektronikos 

blokų programa, riedmenų konstrukcijų 

elementai, hidrauliniai įrenginiai 

Riedmenų valdymo ir kontrolės 

sistemos, geležinkelio riedmenų 

jėgainės, riedmenų elektros 

įrenginiai, riedmenų 

eksploatavimas, riedmenų 

konstrukcijos, hidraulika ir 

termodinamika 

 

Elektronikos laboratorija, 109a 

15 darbo vietų 

Vaizdo projektorius, ekranas, mokomoji 

metodinė literatūra, žinynai, 

laboratorinių darbų maketai. 

Elektronika ir keitikliai 

Technikos fakultetas 

Inžinerinės mechanikos ir 

medžiagotyros 

B 01230 vietų 

 Techninė įranga, personalinis 

kompiuteris, Windows XP, inžinerinių 

medžiagų programa: „Metalų 

technologija“ 

Techninė mechanika ir matavimai 

Metalo apdirbimo praktika 

Mokomasis geležinkelių 

poligonas 20 darbo vietų 

Lauko įrenginiai, bėgių grandinės, 

šviesoforai, iešmai ir pervaža 

Bendrasis geležinkelių kursas, 

geležinkelių eksploatavimo 

taisyklės 

Sporto salė 

153 kv.m. 

Sportinis inventorius Kūno kultūra 

Bibliotekos IT skaitykla 12  kompiuterizuotų darbo vietų Atliekami savarankiški, praktiniai 

baigiamieji ir kt. darbai 

 

Studijoms naudojamos auditorijos ir laboratorijos atitinka darbo saugos ir higienos 

reikalavimus. Patalpose yra natūralus bei dirbtinis apšvietimas, ant langų yra įrengtos reguliuojamos 

žaliuzės. Patalpose, kuriose įrengtos kompiuterizuotos vietos, yra įrengta papildoma 

mikroventiliacija. Kompiuteriams prijungti yra atskira trilaidė maitinimo linija su atskiru įžeminimo 

laidu, kuris apdengtas apsauginiu loveliu. Auditorijų baldų medžiagos ir vidaus apdaila atitinka 

funkcinę paskirtį ir higienos reikalavimus patalpose.  

Suformuota studijoms reikalinga infrastruktūra bei materialieji ištekliai. Didelis dėmesys 

skiriamas mokymosi sąlygoms, studentų aprūpinimui mokymosi priemonėmis, atitinkančiomis 

mokymosi būdą ir poreikius Studijų programos vykdymui reikalinga laboratorinė įranga (pagal 

studentų skaičių) yra pakankama. Naudojama laboratorinė įranga yra tinkama ir moderni.  

Kasmet planuojami laboratorinės įrangos ir sunaudojamų reikmenų kiekiai. 
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Studijų programos vykdymui programinė įranga tinkama, yra šiuolaikiška ir legali, nuolat 

atnaujinama pagal laboratorinės įrangos ir sunaudojamų reikmenų įsigijimo planus bei 

besikeičiančias technologijas (pvz. AutoCAD, ArcGIS). Turimų kompiuterių studijų programoje 

numatytiems darbams auditorijose atlikti pakanka, t.y., 1 studentui vidutiniškai tenka 0,86 

kompiuterio darbui auditorijose. Savarankiškiems darbams atlikti naudojami kompiuteriai Kolegijos 

bibliotekoje, skaitykloje ir namuose bei bendrabučiuose (apie 80% studentų turi kompiuterius 

namuose arba bendrabutyje; į bendrabučius nutiesti optiniai kabeliai, visi kompiuteriai turi 

internetinį ryšį). Studentai naudojasi ir šiuolaikinėmis užsienio kalbų mokymosi priemonėmis – 

kompiuterine įranga bei programomis Kalbų mokymosi centre, įrengtame ES struktūrinių fondų 

lėšomis. 

Studijų programa Riedmenų eksploatavimas aprūpinta reikalingais spausdintiniais ir el. 

leidiniais (programai reikalingomis pagrindinėmis knygomis, vadovėliais ir kt. leidiniais), jie laisvai 

prieinami Kolegijos ir fakulteto bibliotekose ir skaityklose. Leidiniai komplektuojami visoms 

studijų programos dalims – bendriesiems koleginių studijų dalykams (kalbos, filosofija, 

psichologija ir kt.), studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Knygų, vadovėlių ir kt. 

leidinių yra pakankamai.  

Sparčiai kintant technologijoms, nepakanka naujausios norminės ir metodinės literatūros 

lietuvių ir užsienio kalbomis, Lietuvos ir ES standartų. Įgyvendinant projektą „Inžinerijos studijų 

krypties programų atnaujinimas, diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant 

tarptautiškumą“, bus parengti 8 leidiniai, kuriuose pateiktos naujausios metodinės priemonės: 

4 lentelė 

Leidinio 
nr. 

Leidinio pavadinimas Leidinio pobūdis Leidinį parengė 

1. • Kalbos kultūra 
• Profesinė etika 
• Retorinė komunikacija 
• Filosofija 
• Taikomieji tyrimai 

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

R. Aleknienė 
R. Aleknienė 
R. Aleknienė 
R. Aleknienė 
R. Aleknienė 

2. • Ekonomikos teorija 
• Įmonių ekonomika 
• Teisė  

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

R. Aleknienė 
G. Marcinkevičius 
G. Marcinkevičius 

3. • Matematika 
• Fizika 
• Chemija 
• Informacinės technologijos 
• Medžiagotyra 
• Inžinerinė grafika 
• Žmonių sauga- 

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

A. Širaliov 
A. Širaliov 
A. Širaliov 
A. Širaliov 
A. Širaliov 
A. Širaliov 
A. Širaliov 

4. • Bendrasis geležinkelių kursas 
• Hidraulika ir termodinamika 
• Geležinkelių eksploatavimo taisyklės  
• Techninė mechanika ir matavimai  
• Elektronika ir keitikliai 
• Riedmenų traukos teorijos pagrindai 

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

V. Somov 
L. Liudvinavičius 
L. Liudvinavičius 
G. Macinkevičius 
L. Liudvinavičius 
V. Petrenko 
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5. • Riedmenų valdymo ir kontrolės sistemos 
• Riedmenų vidaus degimo varikliai 
• Riedmenų elektros įrenginiai 
• Riedmenų automatiniai stabdžiai 
• Lokomotyvų konstrukcijos 

Vagonų konstrukcijos 

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

L. Liudvinavičius 
V. Petrenko 
L. Liudvinavičius 
V. Petrenko 
V. Petrenko 
V. Somov 

6. • Pažintinė praktika 
• Metalo apdirbimo praktika 
• Kompiuterinės grafikos praktika 
• Traukos riedmenų eksploatavimo praktika 
• Gamybinė praktika 

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

G. Macinkevičius 
G. Macinkevičius 
A. Širaliov 
V. Petrenko 
L. Liudvinavičius 

7. • Riedmenų remonto technologija 
• Techninė riedmenų diagnostika 
• Riedmenų eksploatavimas ir plėtra 
• Baigiamoji praktika 
• Baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo 

metodikos aprašas 

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

V. Somov 
V. Somov 
L. Liudvinavičius 
G. Marcinkevičius 
V. Petrenko 
 

8. • Eismo saugumo užtikrinimas 
eksploatuojant riedmenis  

• Riedmenų valdymas ekstremaliomis 
sąlygomis  

Mokomoji (metodinė) 
priemonė 

V. Somov 
 
V. Somov 
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6. STUDIJŲ EIGA 

Studentai priimami į studijų programą vadovaujantis studentų priėmimo taisyklėmis, suderintomis su 

LR ŠMM ir patvirtintomis kolegijos direktoriaus. Stojantieji gali pasirinkti studijų programą pagal 

pageidavimą.  Priėmimas vykdomas pagal bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarką, 

naudojant priėmimo programą LAMA BPO. Svarbiausias priėmimo kriterijus – konkursinis balas  

Studijuoti į Riedmenų eksploatavimo studijų programą priimami asmenys įgiją vidurinį 

išsilavinimą.Konkursinio balo sandara: matematika (sv koef. 0,4),fizika (sv koef. 0,2), lietuvių 

kalba sv koef. 0,2),dalykų metinis pažymys- užsienio kalba (sv koef. 0,2). 

Atnaujinamos studijų programos užsiėmimų tvarkaraštis sudarytas tolygiai paskirstant 

savaitės kontaktinio darbo krūvį, sudarantį 24 - 28 val. Tvarkaraščiai skelbiami informacinėse 

lentose ir kolegijos internetiniame tinklalapyje. Užsiėmimų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į 

dalykų specifiką ir patalpų bei kompiuterinės įrangos racionalų panaudojimą. Jis sudaromas taip, 

kad per dieną vyktų 2-3 dalykų užsiėmimai. Studijų programai vykdyti patalpų pakanka; studijos 

vykdomos viename kolegijos padaliniuose (Kolegijos Centriniuose rūmuose, Petro Vileišio 

geležinkelio transporto fakultete, technikos fakultete). 

Studijų programoje įskaitos ir egzaminai paskirstyti tolygiai per visą studijų laikotarpį. 

Vienerius studijų metus sudaro du semestrai, dvi sesijos. Kiekvienas semestras baigiamas sesija. 

Studijų programoje numatytos kelios dalykų atsiskaitymo formos: studento savarankiškai atliktas 

darbas ar egzaminas. Egzaminai laikomi sesijos metu pagal sudarytą ir dekano patvirtintą 

tvarkaraštį. Tarp egzaminų paliekama ne mažiau kaip dviejų kalendorinių dienų pertrauka. 

Atsižvelgiant į semestre studijuotų dalykų skaičių, studentai sesijos metu laiko 3–4 egzaminus. 

Sistemingai vykdoma studijuojančių pažangumo stebėsena: semestro metu atliekami 

tarpiniai pažangumo patikrinimai („signaliniai semestrai“); po sesijos rengiamos kiekvienos 

studentų grupės pažangumo suvestinės ir analizuojami mokymosi rezultatai, įvertinami studentų 

studijų pasiekimai, numatomos priemonės pažangumui gerinti (pvz. organizuojamos papildomos 

konsultacijos, vykdomas individualus darbas su studentais ir kt.).  

Patobulinus dalykų turinį, apjungus studijų dalykus į modulį, programos Riedmenų 

eksploatavimas 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. 
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7. VIDINIO STUDIJ Ų KOKYB ĖS UŽTIKRINIMO TVARKA 

 

Studijų kokybės vertinimo būtinybę skatina pokyčiai geležinkelio transporto inžinerijos 

šakoje, socialinių dalininkų pasiūlymai, absolventų ir studentų apklausų rezultatai, studijų 

programos komiteto narių ir katedros dėstytojų pastabos. Kasmet vykdomi absolventų baigiamųjų 

darbų aptarimai su socialiniais partneriais, kurie dalyvauja kvalifikacinės komisijos darbe. Atlikę 

praktikas, studentai ir Geležinkelių eksploatavimo katedra raštu gauna padalinių vadovų 

atsiliepimus apie studentų kvalifikaciją, gebėjimus. Jų pagrindu kartą metuose su darbdaviais 

aptariami studentų rengimo klausimai, išklausomos jų rekomendacijos.  

Programos kokybės vidinis vertinimas atliekamas nuolatos: kiekvienų studijų metų 

pradžioje planuojami programos kokybę gerinantys veiksmai (jie atsispindi katedros veiklos plane, 

pvz., planuojama dėstytojų metodinė ir organizacinė veikla, dalijimasis gerąja patirtimi). Studijų 

metų viduryje atliekamas neformalusis katedrų vertinimas (kasmet sausio-vasario mėn.) fakultete 

aptariama parengtų dėstytojų metodinių darbų kokybė, taikomi dėstymo metodai ir vertinimo 

klausimai, analizuojamos atsirandančios problemos, dalinamasi gerąja patirtimi. Studijų metų 

pabaigoje atliekamos studentų apklausos apie studijų programos kokybę, rengiamos kasmetinės 

katedros veiklos savianalizės ataskaitos ir fakulteto savianalizės ataskaitos.  

Vertinimo dažnumą sąlygoja vidinė Kolegijos kokybės politika (patvirtinta Direktorato 

posėdyje 2007 m. lapkričio 13 d., protokolo Nr. 5-4), Kokybės vadovas, kolegijos veiklų 

planavimas. 


