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ĮVADAS 
  

Studijų programos Šilumos energetika (keičiant pavadinimą į Termoinžinerija) 

atnaujinimas vykdomas siekiant įgyvendinti Europos aukštojo mokslo erdvės (Bolonijos proceso) 

reglamentuojančiuose dokumentuose1 ir Nacionalinėje studijų programoje iškeltus tikslus: pagerinti 

studijų kokybę ir padidinti studijų tarptautiškumą, tenkinančius Lietuvos valstybės bei visuomenės 

ir ūkio reikmes ir atitinkančius mokslo bei naujausių technologijų lygį skiriant didžiausią dėmesį 

studijų turiniui ir rezultatams. 

Studijų programos Termoinžinerija aprašas parengtas vykdant 2007–2013 m. Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K 

priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarp tautiškumo didinimas“ projektą „Studijų kokybės 

tobulinimas, atnaujinant technologinių studijų programas: „Termoinžinerija“, „Mechaninių 

technologijų inžinerija“ ir „Riedmenų eksploatavimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-

01-090. 

Vykdant projektą ir tobulinant programą, buvo pakeistas jos pavadinimas į 

Termoinžinerija. Pavadinimo keitimą sąlygojo daugelis kompleksiškai susijusių priežasčių. Naujųjų 

technologijų sritis pasižymi itin sparčia kaita, o tuo pačiu vyksta pastovūs pokyčiai terminologijoje. 

Tai verčia nuolat koreguoti ne tik studijų programų turinį, bet ir keisti jų pavadinimus ieškant 

tikslesnio, aiškiau suvokiamo šiuolaikinio termino. Atnaujinant studijų programą Termoinžinerija, 

buvo apklausti Šilumos energetikos studijų programos absolventai, vyko bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija), kasmet buvo rengiama katedros 

veiklos savianalizė. Visa tai reikalavo plėsti studijų programos turinį ir iš esmės pertvarkyti 

programos struktūrą diegiant modulinę sistemą ir projektinio darbo metodą. 

Atnaujintoje studijų programoje patikslintas studijų tikslas, studijų rezultatai, studijų 

rezultatai susieti su rengiamų specialistų kompetencija ir atskirų studijuojamų modulių studijų 

rezultatais. Siekiant realizuoti modulinę studijų sistemą, iš esmės pakeistas studijų planas ir 

modulių/dalykų seka. 

Studijų programos Termoinžinerija 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.  

 
 

1Liuveno komunikatas: The Bolgna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. 
Communique of the Conference of European Ministres responsible for higher education, Leuven and Louvain-la-nueve, 
28-29 April 2009; Dublino aprašas: A framework for qualifications of theEuropean Education Area (2005). Bologna 
Working Group on Qualifications Frameworks. Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos vadovas 2009). 
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1. STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJ Ų REZULTATAI 
 

Studijų programos Termoinžinerija 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 tikslai: 

• Suteikti žinių, supratimą, įgūdžių ir gebėjimų, būtinų šiuolaikiniam šilumos 

energetikos specialistui, gebančiam projektuoti, montuoti energetines sistemas bei vykdyti jų 

priežiūrą, spręsti profesines ir visuomenės problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis. 

• Ugdyti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų specialistą, gebantį dirbti komandoje, 

galintį spręsti savarankiškai, atsakingą už savo veiklos rezultatus, siekiantį tobulėti profesinėje 

veikloje. 

               Absolventas, baigęs studijų programą Termoinžinerija, įgis šiluminės energijos inžinerijos 

profesinio bakalauro kvalifikaciją ir galės dirbti pagal įgytą profesiją bei kryptingai siekti karjeros. 

Studijų programos rezultatai: 

               Studijų programos rezultatai atitinka koleginio išsilavinimo technologijos mokslų 

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

orientuoti į specialistų parengimą praktinei veiklai. 

    Nuolatinių studijų studentai numatytus studijų rezultatus pasiekia per 3 metus, o ištęstinių 

studijų – per 4 metus. Numatytas laikotarpis yra pakankamas studijų rezultatams pasiekti.  

Baigęs programos Termoinžinerija studijas, studentas gebės taikyti įgytas žinias, supratimą ir 

gebėjimus: 

1. Analizuoti ir taikyti šilumos ūkio veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

2. Analizuoti vartotojų šilumos poreikius; 

3. Analizuoti ir taikyti šilumos energetikos sistemų konstrukcinius sprendimus; 

4. Parengti energetinių sistemų projektus; 

5. Valdyti šilumos energetinių sistemų montavimo technologinius procesus; 

6. Vertinti vykdomų darbų kokybę; 

7. Tinkamai vykdyti šilumos energetinių sistemų priežiūrą; 

8. Analizuoti šilumos energetikos sistemų atnaujinimo poreikius. 

Studijų rezultatai apsprendžia šiluminės energijos specialisto profesinei veiklai būtinas  

žinias, praktinius ir perkeliamuosius gebėjimus, kurie yra suderinti su programos tikslais.   

Atnaujintoje studijų programoje įvestas modulis Šilumą generuojančios sistemos, 

apimantis dviejų dalykų programas: Šilumos generavimo sistemos ir Kogeneracijos pagrindai.  
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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) 

Gebės taikyti fundamentinių inžinerinių 
mokslų žinias ir supratimą energetikos 
srityje.  

Taikomoji termodinamika. 

 

Gebės demonstruoti žinias ir supratimą 
įvertinant vartotojų šilumos energijos 
poreikius. 

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas; 
Šilumą generuojančios sistemos; 
Šilumos tiekimas; 
Šaldymo teorija. 

Gebės rinkti,  ištirti, analizuoti ir taikyti 
energetinių sistemų konstrukcinius 
sprendimus, parengs energetinių
sistemų projektus. 
 

 

 

 

Medžiagų inžinerija; 
Šiluminiai matavimai; 
Šilumą generuojančios sistemos; 
Šilumos tiekimas; 
Hidromechanika; 
Energetinių sistemų priežiūra 
Montavimo praktika; 
Gamybinė praktika; 
Baigiamoji praktika; 
Baigiamasis darbas. 

Gebės taikyti žinias ir supratimą 
valdant ir kontroliuojant technologinius  
procesus, vykstančius energetinėse 
sistemose. 

Šilumą generuojančios sistemos; 
Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas; 
Šilumos tiekimas; 
Šaldymo teorija; 
Atsinaujinantys energijos šaltiniai; 
Biosferos apsauga; 
Elektros tiekimo pagrindai; 
Baigiamasis darbas 

Gebės valdyti ir kontroliuoti 
energetinių sistemų montavimo darbų 
technologinį procesą. 

Šiluminiai matavimai; 
Energetinių sistemų valdymas; 
Energetinių sistemų priežiūra; 
Elektros tiekimo pagrindai; 
Montavimo praktika; 
Gamybinė praktika; 
Baigiamasis darbas 

1. Suteikti žinių, supratimą, įgūdžių ir 
gebėjimų, būtinų šiuolaikiniam 
energetikos srities specialistui, 
gebančiam projektuoti, montuoti 
energetines sistemas bei vykdyti jų 
priežiūrą, spręsti profesines ir 
visuomenės problemas 
konkurencinėmis rinkos sąlygomis. 

Gebės vykdyti energetinių sistemų 
priežiūrą. 

Energetinių sistemų priežiūra; 
Gamybinė praktika; 
Baigiamasis darbas. 

2. Ugdyti kūrybiškai mąstantį, 
komunikabilų specialistą, gebantį dirbti 
komandoje, galintį spręsti 
savarankiškai, atsakingą už savo 
veiklos rezultatus, siekiantį tobulėti 
profesinėje veikloje. 

Gebės perteikti informaciją, idėjas, 
inžinerinius sprendimus etiniu, 
socialiniu, ekonominiu ir saugos 
požiūriu. 

Užsienio kalba; 
Filosofija; 
Psichologija; 
Sociologija; 
Profesinė etika; 
Retorinė komunikacija; 
Ekonomikos teorija; 
Įmonių ekonomika; 
Teisė; 
Aplinkos ir žmogaus sauga; 
Baigiamoji praktika; 
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Baigiamasis darbas. 

Gebės savarankiškai gilinti žinias, 
ieškoti informacijos, ją apdoroti, 
analizuoti, demonstruoti ir taikyti 
sprendžiant problemas bei priimant 
sprendimus. 

Informacinės technologijos; 
Inžinerinė grafika; 
Taikomieji tyrimai; 
Matematika; 
Fizika; 
Chemija; 
Taikomoji mechanika; 
Užsienio kalba; 
Kalbos kultūra; 
Profesinė etika; 
Retorinė komunikacija 
Baigiamasis darbas. 

 

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:  

� Liuveno komunikatas/The Bologna Process 2020 – The Europeen Higer Education Area in 

the new decade. Communique of the Conference of European Ministers Responsible for 

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

� Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų struktūroje (Dublino aprašuose)/ A 

Framework for qualifications of the European Higer 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 

 

2. STUDIJŲ PROGRAMOS POREIKIO PAGRINDIMAS 
 

Studijų programa Termoinžinerija yra vienintelė Technologijos mokslų srities (Energijos 

inžinerijos krypties) pirmosios pakopos profesinio bakalauro lygmens programa Lietuvoje. 

              Iki 2009 m. energetikos specialistų poreikis nuolat didėjo. Po 2009 m. prasidėjęs 

ekonominis sunkmetis turėjo įtakos energetikos sektoriaus plėtrai ir šių specialistų poreikiui. 

Tačiau, remiantis ES ekonomikos prognozėmis ir matomais teigiamais pokyčiais ekonomikoje, 

galima teigti, kad iškilę sunkumai turi tendenciją mažėti, o jų poveikis neturės neigiamos įtakos 

šilumos energetikos specialistų poreikiui netolimoje ateityje, nes energetikos sektorius laikomas 

viena iš prioritetinių sričių ir yra kiekvienos šalies socialinės aplinkos garantas.  
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Nacionalinėje energetikos strategijoje (NES) teigiama: ,,Iki 2050 m. elektra bus gaminama tik iš 

atominės energijos (AE) ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), o centralizuotai tiekiama 

šiluma – tik iš AEI. Technologijoms plėtojantis vis sparčiau, iki 2050 m. bus padidinti esami ir 

sukurti visiškai nauji, efektyvesni energijos gamybos ir vartojimo būdai<...> Siekdama tinkamai 

reaguoti į technologijų pažangą, valstybė stebės technologijų plėtrą ir skatins ekonomiškai pagrįstų 

technologijų taikymą energetikos sektoriuje. Lietuva didelį dėmesį skirs sistemingiems gebėjimams 

ir kompetencijoms AE valdymo bei energijos gamybos  ir AEI srityse ugdyti“. 

Kaip matyti iš NES, šiluminės energijos specialistų poreikis didės: auga susidomėjimas 

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu bei pastatų energetinių sistemų renovavimu.  

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) Statybos fakulteto studijų programos  

Termoinžinerija realizavimas grindžiamas specialistų poreikio analize bei reaguojant į darbo rinkos 

dinamiką. Programa orientuota į pasaulinio globalizacijos proceso įtaką darbo rinkai ir į poreikį 

greitai prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos technologijų ir verslo srityse. 

Atnaujinamos studijų programos specialistų poreikis paskutinį kartą ištirtas 2009 m. 

(Statybos fakulteto Inžinerinių sistemų katedros specialistų poreikio 2008-2009 m. kiekybinis 

tyrimas. Apklausos duomenų analizė ir interpretacija: šilumos energetikos specialistų poreikis 

Lietuvoje 2009 metais). 

Apklaustos Lietuvos įmonės, dirbančios šilumos ūkio sektoriuje. Įmonių vadovų teirautasi, 

koks yra šilumos energetikos specialistų poreikis, kokių kompetencijų trūksta? Kokius specialistų 

parengimo aspektus reikėtų tobulinti pačiai mokslo institucijai? Koks respondentų požiūris į 

specialistų turimas kompetencijas? Kaip respondentai vertina studentų parengimą darbui realiose 

situacijose? 

Kiekybinė apklausa parodė, kad darbo rinkoje labiausiai trūksta platesnės kompetencijos 

šilumos energetikos specialistų, pvz., alternatyviosios energetikos specialistų. 

Atsižvelgiant į poreikio analizę, studijų programos Termoinžinerija atnaujinimu siekiama 

parengti darbo rinkai specialistus, turinčius žinias ir gebėjimus šiluminės energijos srityje bei 

specialiąsias kompetencijas. Studijų programos Termoinžinerija specialistų profesinės 

kvalifikacijos analizė buvo atliekama kartu su socialiniais partneriais – Lietuvos šilumos tiekėjų 

asociacija bei šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įmonių vadovais bei specialistais.  

 
3. STUDIJŲ PROGRAMOS PASKIRTIS, POBŪDIS IR SANDARA 

Studijų programos Termoinžinerija planas, modulių/dalykų aprašai parengti  

vadovaujantis: 

1. Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymu (2000), Valstybės žinios, 2000, Nr. 27- 

715. 
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2. Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymu, (nauja įstatymo redakcija nuo 2002; 

Valstybės žinios, 2002, Nr. 68-2758 (2002-07-03). 

3. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 

V-501 Dėl laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 

reikalavimų aprašu. 

4. Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties LR Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms 

nustatymo metodiniais nurodymais, patvirtintais Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 

2010 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-01-18. 

5. ŠMM 2010 09 -30 rašto NR. Sr-28-01-299 ,,Dėl atnaujinamų studijų programų tarpinio 

vertinimo ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose“ priedu: Žmogiškųjų išteklių 

veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K ,,Studijų 

kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ atnaujinamų studijų programų tarpinio vertinimo 

reikalavimai ir kriterijai. 

6. Ketinamų vykdyti studijų programų aprašo rengimo ir jo atitikties LR Švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams studijų programoms 

nustatymo metodinių nurodymų pakeitimais, patvirtintais Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-163. 

7. 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“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1, 3 priedu – Paraiškos dėl projekto finansavimo 

specialioji (B) dalis. 

8. VTDK Statutu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2008 m. liepos  23 d.  

nutarimu Nr. 785. 

9. VTDK studijų nuostatais, patvirtintais Akademinės tarybos 2009 m. vasario 11 d.  

posėdyje protokolo Nr. 14-4 (Akademinės tarybos 2010 m. gruodžio 20 d. posėdyje protokolo Nr. 

14-3 redakcija). 

 

Studijų programa atitinka 1 pakopos  profesinio bakalauro lygį (Lietuvos Aukštojo 

mokslo studijų pakopų aprašai). 

Atitiktis Lietuvos kvalifikacijų sandarai: šeštasis lygmuo. 

Atitiktis Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangai: šeštasis lygmuo. 

Atitiktis Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangai: pirmosios pakopos studijos. 
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Studijų programa Termoinžinerija skirta parengti koleginio išsilavinimo energijos 

inžinerijos krypties specialistą, gebantį analizuoti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo būdus, 

projektuoti, organizuoti ir vadovauti šilumos energetikos sistemų montavimo darbams bei šių 

sistemų priežiūrai, planuoti savo profesinę veiklą. 

                Studijų procesas grindžiamas grupės ir savarankiškos studento veiklos derinimu, 

probleminio mokymo, tyrimo bei analizės metodų taikymu, projektine veikla, kuri organizuojama 

jungiant dalykus į modulius. 

         Studijų programos sandara atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. 

Studijų programą sudaro180 ECTS kreditų arba 4800 studento darbo valandų.  

Dalykai Kreditai 

Bendrieji koleginių studijų dalykai 15 

Studijų krypties dalykai:  123 

Modulis 12 
Specialieji studijų dalykai 30 

Iš viso: 180 
 

Studijų programos sandara pateikta nuolatinių ir ištęstinių studijų planuose, 1 priede. 

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 

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

studijų metodai, studijų rezultatų vertinimas. Dalyko programos turinyje pateiktos kontaktinio 

(paskaitų ir praktinių darbų),konsultavimo bei savarankiško darbo apimtys valandomis, 

pagrindinė ir papildoma literatūra. 

 Studijų programos rezultatų sąsajos su numatomais dalyko rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais pateikti 2 tome, 3 lentelėje. 

 Studijuodami privalomus dalykus, studentai pasiekia programoje numatytus studijų 

rezultatus, o alternatyviai bei laisvai pasirenkamų dalykų studijos papildo bendrąjį koleginį 

išsilavinimą (alternatyviai ir laisvai pasirenkami dalykai skirti asmenybės ugdymui, sudaromos 

galimybės įgyti naujų žinių bei įgūdžių, praversiančių rengiant specialybės projektus). Specialiųjų 

studijų  dalykų dalyje numatyti laisvai pasirenkami dalykai sudaro 6 kreditus: studentas renkasi 3 

dalykus iš 8 siūlomų. Laisvai pasirenkami dalykai gali būti studijuojami kituose kolegijos 

fakultetuose ar kitose mokymo institucijose. 

              Absolventams, sėkmingai užbaigusiems studijas, suteikiamas Energijos inžinerijos krypties  

Šiluminės energijos inžinerijos profesinio bakalauro diplomas. 
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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 

A. Aukštuolis lektorius Matematika 

Fizinių mokslų 
sritis, 
Matematikos 
kryptis (01P) 

39 m. 

D. Kiponas docentas 

Fizika; 
Elektros tiekimo 
pagrindai; 
Energetinių sistemų 
valdymas 

Fizika (02P) 9 m. 

D. Jankūnienė lektorė Fizika Fizika (02P) 7 m.  

J. Pileckienė lektorė Chemija  6 m. 

J. Kavaliauskas lektorius 
Informacinės 
technologijos 

Informatikos 
mokslo kryptis 
(09P) 

12 m. 

D. Lukoševičienė lektorė Inžinerinė grafika 
Informatikos 
mokslo kryptis 
(09P) 

34 m. 

O. Kisliakovienė lektorė Taikomoji mechanika 
Statybos 
inžinerijos 
kryptis (02T) 

37 m. 

I. Girnienė lektorė Medžiagų inžinerija 
Medžiagotyra. 
Saugos inžinerija 

17 m. 

P. Milius lektorius 

Taikomoji 
termodinamika; 
Energetinių sistemų 
priežiūra; 
Baigiamasis darbas 

Energetikos ir 
termoinžinerijos 
mokslo kryptis 
(06T) 

6 m. 
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R. Šarupičius lektorius 

Hidromechanika; 
Šildymas, vėdinimas 
ir oro; 
kondicionavimas; 
Šaldymo teorija; 
Baigiamasis darbas 

Energetikos ir 
termoinžinerijos 
mokslo kryptis 
(06T) 

2 m. 

D. Gedmintienė lektorė Ekonomikos teorija 
Ekonomikos 
kryptis (04S) 

16 m. 

J. Ginavičienė lektorė Įmonių ekonomika 

Vadybos ir 
administravimo 
mokslo kryptis 
(03S) 

5 m. 

E. Plenkovskaja lektorė Teisė Teisė (01S) 4 m. 

V. Urbonienė lektorė 

Modulis: Šilumą 
generuojančios 
sistemos; 
Šilumos tiekimas; 
Gamybinė praktika; 
Baigiamoji praktika; 
Baigiamasis darbas 

Energetikos ir 
termoinžinerijos 
mokslo kryptis 
(06T) 

27 m. 

M. Lomanas  lektorius Montavimo praktika 

Energetikos ir 
termoinžinerijos 
mokslo kryptis 
(06T) 

2 m. 

A. Gulbinas docentas Taikomieji tyrimai 
Statybos 
inžinerijos 
kryptis (02T) 

6 m. 

G. Raginytė lektorė 

Biosferos apsauga; 
Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai; 
Baigiamoji praktika; 
Baigiamasis darbas 

Energetikos ir 
termoinžinerijos 
mokslo kryptis 
(06T) 

1 m. 

Bendrųjų koleginių studijų dalykų dėstytojai 

V. Mikliušienė lektorė Kalbos kultūra 
Filologijos 
kryptis (04H) 

29 m. 

R. Marcinkevičienė lektorė 
Retorinė 
komunikacija 

Filologijos 
kryptis (04H); 
komunikavimo ir 
informacijos 
kryptis (06H) 

25 m. 

G. Korsakienė lektorė Užsienio kalba 
Filologijos 
kryptis (04H) 

17 m. 

R. Buivydienė lektorė Užsienio kalba 
Filologijos 
kryptis (04H) 

20 m.  

P. Biveinis lektorius 
Filosofija; 
Sociologija 

Socialinių 
mokslų sritis 

30 m. 

J. Antanaitis lektorius 
Aplinkos ir žmogaus 
sauga 

Statybos 
inžinerijos 
kryptis (02T) 

3 m. 

A. Grivačiauskaitė lektorė Pastatų architektūra 

Menotyros 
kryptis (03H); 
Edukologijos 
kryptis (07S) 

8 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 
 

 Atnaujinamos studijų programos studentai naudojasi Centrine kolegijos biblioteka, skirta 

visų fakulteto studijų krypčių studentų savarankiškoms studijoms. Centrinėje kolegijos bibliotekoje 

yra90 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, knygomis ir kitais leidiniais leidžiama naudotis 

terminuotai, t.y. naudojimosi terminas priklauso nuo fonduose esančių leidinio egzempliorių 

skaičiaus. Esant reikalui, knygos iš skaityklos fondų auditoriniam darbui pateikiamos 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. 

  Studijų programa Termoinžinerija vykdoma VTDK Statybos fakultete. 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, 2 sporto salės. 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 

Auditorijų ir laboratorijų, naudojamų studijų programoje, sąrašas 

Mokymo patalpa 
Darbo vietų skaičius 

Materialieji ištekliai Dėstomi dalykai 

Laboratorijos* 
Inžinerinių sistemų 
laboratorija,  
063 a., 24 darbo vietos 

Laboratoriniai stendai; Metodinė literatūra; 
Multimedia įranga; Mobilusis ekranas. 

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas; 
Hidromechanika 

Šilumos energetikos 
laboratorija,  

060 a., 40 darbo vietų 

Šilumos mazgo modulis; Metodinė literatūra; 
Vaizdinės priemonės; Vaizdo projektorius; 
ekranas. 

Taikomoji termodinamika; 
Šilumos tiekimas; 
Energetinių sistemų valdymas; 
Energetinių sistemų priežiūra 

Medžiagotyros ir 
standartizacijos laboratorija  

Universalios mašinos, įvairūs laboratoriniai 
prietaisai, įranga. Metodinė literatūra; 
Vaizdinės priemonės; Mobilusis ekranas; 
Vaizdo projektorius; Metodinė literatūra; 

Medžiagų inžinerija 
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027 a., 32 darbo vietos Metodinė medžiaga. 

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 

* Laboratorijų įranga išsamiau išvardinta 7 lentelėje 
Auditorijos 

062 a., 24 darbo vietos 8 kompiuterizuotos darbo vietos; Metodinė 
literatūra; Metodinė medžiaga; Vaizdinės 
priemonės; Plakatai. 

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas 

329 a., 42 darbo vietos  13 kompiuterizuotų darbo vietų; Mobilusis 
ekranas; Multimedia įranga; Vaizdo 
projektorius; Stendai. 

Taikomieji tyrimai; Įmonių ekonomika 

517 a., 36 darbo vietos Metodinė literatūra; Metodinė medžiaga; 
Vaizdinės priemonės; Stendai; Plakatai; 
Mobilusis ekranas; Vaizdo projektorius; 
Maketai. 

Aplinkos ir žmonių sauga 

160 a., 42 darbo vietos Metodinė literatūra. Matematika 
161 a., 13 darbo vietų 13 kompiuterizuotų darbo vietų. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 
163 a., 13 darbo vietų 13 kompiuterizuotų darbo vietų. Informacinės technologijos 

260 a., 18 darbo vietų 7 kompiuterizuotos darbo vietos; Metodinė 
literatūra; Eksperimentiniai prietaisai; 
Magnetinė lenta. 

Fizika; Elektros tiekimo pagrindai; 
Energetinių sistemų valdymas. 

262 a., 20 darbo vietų Informaciniai stendai, lenta, ekranas Šaldymo teorija; Biosferos apsauga; 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai 

263 a., 36 darbo vietos Magnetinė lenta. Įmonių ekonomika 
267 a., 38 darbo vietos Metodinė literatūra. Ekonomikos teorija;  

Įmonių ekonomika 
270 a., 40 darbo vietų Vaizdo projektorius; Mobilusis ekranas; 

Stendai; Metodinė literatūra; Metodinė 
medžiaga; Eksperimentiniai prietaisai. 

Taikomoji mechanika 

274 a., 24 darbo vietos Žodynai; Metodinė literatūra. Anglų kalba; Prancūzų kalba 
305 a., 41 darbo vieta Metodinė literatūra; Vaizdinės priemonės; 

Stendai; Plakatai; Mobilusis ekranas. 
Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 

371 a. 20 darbo vietų Žodynai; Metodinė literatūra. Vokiečių kalba 

373 a., 28 darbo vietos Metodinė literatūra; Mobilusis ekranas; 
Stendai. 

Kalbos kultūra; Profesinė etika; 
Psichologija; 

375 a., 40 darbo vietų Stendai. Filosofija; Politologija; Sociologija 
Kitos patalpos 

Mažoji aktų salė, 135 darbo 
vietos 

Mobilus ekranas Taikomieji tyrimai; 
Aplinkos ir žmonių sauga 

Bibliotekos IT skaitykla 8 kompiuterizuotos darbo vietos. Atliekami savarankiški, praktiniai 
baigiamieji ir kt. darbai 

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. Studentai savarankiškus 

darbus atlieka Kolegijos Centrinėje bibliotekoje, skaityklose, auditorijose. 

Studijoms naudojamos auditorijos ir laboratorijos atitinka darbo saugos ir higienos 

reikalavimus. Patalpose yra natūralus bei  dirbtinis apšvietimas, ant langų yra įrengtos 
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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 (pvz. laboratoriniams darbams atlikti būtinos medžiagos ir priemonės). 

Studijų programos vykdymui reikalinga laboratorinė įranga (pagal studentų skaičių)yra pakankama. 

Naudojama laboratorinė įranga yra tinkama ir moderni.  

 

4  lentelė 

Laboratorijos įranga, naudojama vykdant studijų programą 

Laboratorijos 
pavadinimas 

Lėšų šaltinis, laboratorijos vertė 

Laboratorijos  
įrengimo/ 

atnaujinimo 
data 

Pagrindinė įranga 

Medžiagotyros ir 
standartizacijos 
laboratorija 

(025, 027 a.) 

Modernizuota pagal ES struktūrinių 
fondų 1 prioriteto 1.5. priemonės 
projektą „Statybos, geležinkelio 
transporto ir dizaino sričių specialistų 
rengimo bazės modernizavimas“ Nr. 
BPD2004-ERPF-1.5.0-12.05/0017-01.  

2007 m.  Cemento maišyklė, vibracinis stalas, 
universalus gniuždymo presas su 
programine įranga, lenkimo presas, 
universalios bandymo mašinos su 
programine įranga bei kiti prietaisai 
medžiagotyros laboratoriniams darbams 
atlikti. 

Šilumos 
energetikos 
laboratorija 

(060 a.) 

Modernizuota pagal ES struktūrinių 
fondų 1 prioriteto 1.5. priemonės 
projektą „Statybos, geležinkelio 
transporto ir dizaino sričių specialistų 
rengimo bazės modernizavimas“ Nr. 
BPD2004-ERPF-1.5.0-12.05/0017-01.  

2007 m. 

 

 

Šilumos mazgo modulis – maketas. 
Plokšteliai šilumokaičiai (šildymui, 
karštam vandeniui), dvieigiai vožtuvai 
(šildymo sistemai, karštam vandeniui), 
elektroninis reguliatorius, cirkuliacinis 
siurblys šildymo sistemai, armatūra, 
filtrai (šildymui, recirkuliacijai), ir kt. 

Inžinerinių sistemų 
laboratorija,  
063 a., 24 darbo 
vietos 

Įrengta iš Privatizacijos fondo lėšų 2008 m. 

 

Daugiafunkcinis laboratorinis stendas; 
Pastatų šildymo sistemos stendas; 
Universalus matavimo stendas; 
Vandentiekio sistemos demonstracinis 
stendas; Modulinis inžinerinių sistemų 
įrangos matavimo stendas. 

Fizikos 
laboratorija 

(261 a.) 

Įrengta iš Privatizacijos fondo lėšų.  2007 m.  Įrangos komplektai (Niutono dėsnio 
mokymo, giroskopo tyrimui, mechaninių 
svyravimų, rezonanso, akustinių figūrų, 
metalų šiluminės talpos, medžiagų 
dielektrinės skvarbos, varžos 
matavimams, transformatoriaus, 
geometrinės optikos, medžiagų 
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elastingumo tyrimui ir kt.), 
kompiuterizuotas fizikos praktikumas (8 
vietoms). 

 

Kasmet planuojami laboratorinės įrangos ir sunaudojamų reikmenų kiekiai. Studijų 

tikslams naudojamos medžiagos yra tinkamos ir jų pakanka. 

Studijų programos vykdymui programinė įranga tinkama, yra šiuolaikiška ir legali, nuolat 

atnaujinama pagal laboratorinės įrangos ir sunaudojamų reikmenų įsigijimo planus bei 

besikeičiančias technologijas (pvz. Sąmata, AutoCAD, specializuotos Danfoss ir kt. programos, 

skirtos energetinių sistemų projektavimui). Turimų kompiuterių studijų programoje numatytiems 

darbams auditorijose atlikti pakanka, t.y., 1 studentui vidutiniškai tenka 0,85 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 Termoinžinerija aprūpinta reikalingais spausdintiniais ir el. leidiniais 

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

prieinami Kolegijos 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“, parengti 5 leidiniai, kuriuose pateiktos naujausios metodinės priemonės: 

5 lentelė 
 

Leidinio 
nr. 

Leidinio pavadinimas Leidinio pobūdis Leidinį parengė 

Medžiagų inžinerija  Konspektas doc. D. Kiponas 

Hidromechanika Konspektas lekt. R. Šarupičius 

Taikomoji termodinamika Praktinių darbų rengimo 
rekomendacijos 

lekt. P. Milius 

1 

Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas Praktinių darbų rengimo 
rekomendacijos 

lekt. R. Šarupičius 

2 Šiluminiai matavimai Praktinių darbų rengimo 

rekomendacijos 

lekt. P. Milius 
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Šilumos generavimo sistemos Praktiniai darbai. 
Metodinės 
rekomendacijos 

 
lekt. V. Urbonienė 

Šilumos tiekimas Praktiniai darbai. 
Metodinės 
rekomendacijos 

lekt. V. Urbonienė 
 

Kogeneracijos pagrindai Konspektas lekt. M. Morkvėnas 

Šaldymo teorija Užduočių sprendimo 

pavyzdžiai 

lekt. R. Šarupičius 

Elektros tiekimo pagrindai 

 

Praktinio darbo metodinė 
medžiaga 

doc. D. Kiponas 

Energetinių sistemų valdymas Praktinio darbo metodinė 
medžiaga 

doc. D. Kiponas 

Montavimo praktika Metodinė priemonė lekt. R. Šarupičius 3 

Gamybinė praktika Gamybinė praktika. 
Metodinės 
rekomendacijos 

lekt. M. Morkvėnas 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai Konspektas lekt. M. Morkvėnas 

Biosferos apsauga Konspektas lekt. M. Morkvėnas 

4 

Energetinių sistemų priežiūra Praktinių darbų metodinė 
medžiaga 

lekt. P. Milius 

Baigiamoji praktika 
 

Baigiamosios praktikos 
metodinės 
rekomendacijos 

lekt. V. Urbonienė 5 

Baigiamasis darbas Baigiamasis darbas. 
Rengimo metodika. 

lekt. V. Urbonienė 

 

Dėstytojų parengtais metodiniais leidiniais studentai naudojasi atlikdami praktinius, 

savarankiškus bei kursinius darbus ar rengdami baigiamąjį darbą. Metodiniais leidiniais studentai 

gali naudotis bibliotekoje, skaitykloje, auditorijose, internete prisijungiant prie Kolegijos 

bibliotekos duomenų bazės (http://www.vtdko.lt/biblioteka/metodiniai). 

Studijų rezultatams pasiekti taip pat naudojamos kitos metodinės priemonės: stendai, 

maketai, gamintojų katalogai, medžiagų ir gaminių pavyzdžiai. 

 

6. STUDIJŲ EIGA 

Pirmos pakopos studijų programa Termoinžinerija bus vykdoma remiantis 

pagrindiniais valstybiniais dokumentais – Lietuvos Respublikos  Aukštojo mokslo įstatymu, Laipsnį 

suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, LR 

Mokslo ir studijų įstatymu, VTDK Statutu, VTDK Akademinės tarybos patvirtintais Studijų 

nuostatais (žr. 3 skyrių).  
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Atnaujinamos studijų programos užsiėmimų tvarkaraštis sudarytas tolygiai  

paskirstant savaitės kontaktinio darbo krūvį, sudarantį 26 - 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.  

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 dvi galutinio dalyko 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 modulius, programos  

Termoinžinerija studijų trukmė ir forma liks nepakitusi, taip pat išliks programos sandaros atitiktis 

bendriesiems bei specialiesiems reikalavimas.  

Alternatyviai bei laisvai pasirenkamų dalykų studijos papildo bendrąjį koleginį  

išsilavinimą (alternatyviai ir laisvai pasirenkami dalykai skirti asmenybės ugdymui, sudaromos 

galimybės įgyti naujų įgūdžių). Bendrųjų koleginių studijų dalykų grupėje numatyti 6 alternatyviai 

pasirenkamieji dalykai (studentai renkasi vieną iš jų), sudarantys po 3 ECTS. Laisvai pasirenkami 

dalykai sudaro 10 ECTS. Laisvai pasirenkami dalykai gali būti studijuojami kituose kolegijos 

fakultetuose ar kitose mokymo institucijose. 

Sėkmingai užbaigęs visų studijų programos dalykų studijas, atlikęs profesinės veiklos 

praktikas ir apgynęs baigiamąjį darbą, studentas įgyja Energijos inžinerijos krypties šiluminės 

energijos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį. 

Parengtas specialistas galės dirbti pagal įgytą kvalifikaciją arba siekti aukštesnio 

išsilavinimo universitete. 

 
7. VIDINIO STUDIJ Ų KOKYB ĖS UŽTIKRINIMO TVARKA 

 
Studijų programos Termoinžinerija vadybą vykdo Studijų programos komitetas, sudarytas 

vadovaujantis kolegijos Akademinės tarybos patvirtintais Studijų programos komiteto nuostatais 
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(2007- 09 12, posėdžio protokolo Nr.14 -1). Studijų programos komitetas atsakingas už studijų 

programos tobulinimą atsižvelgiant į LR Vyriausybės teisės aktus ir ŠMM dokumentus, 

reglamentuojančius studijų įgyvendinimą kolegijoje, darbo rinkos pokyčius ir visuomenės interesus. 

Studijų komitetą sudaro 6 asmenys (sudėtis patvirtinta 2010 m. rugsėjo 1d. Nr.1-7). 

             Studijų programos komitetas dirba kolegialiai: inicijuoja studentų apklausas dėl studijų 

kokybės, bendradarbiauja su katedros dėstytojais, svarsto siūlymus programos tobulinimui. Studijų 

programos komitetas teikia siūlymus, inicijuoja studijų programos tobulinimą. Patobulinta studijų 

programa teikiama tvirtinti kolegijos Akademinei tarybai.  

                 Studijų programos kokybės vertinimas atliekamas tikslingai ir nuolatos, kadangi kokybės 

vertinimo būtinybę skatina pokyčiai technologijų srityje, socialinių dalininkų pasiūlymai, 

absolventų ir studentų apklausų rezultatai, studijų programos komiteto narių ir katedros dėstytojų 

pastabos. Todėl programos kokybės vidinis vertinimas atliekamas nuolatos: kiekvienų studijų metų 

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

Studijų metų pabaigoje atliekamos absolventų apklausos apie studijų programos kokybę, rengiamos 

kasmetinės katedros veiklos ataskaitos ir fakulteto veiklos ataskaitos. Vertinimo dažnumą sąlygoja 

vidinė kolegijos kokybės politika (patvirtinta Direktorato posėdyje 2007 m. lapkričio 13 d., 

protokolo Nr. 5-4), kolegijos veiklos planavimo struktūra.  

 Studijų programų vidiniam kokybės vertinimui parinkti tarpusavyje suderinti vertinimo 

parametrai, metodai ir priemonės, vadovaujantis Kolegijos kokybės politika, Kolegijos Statutu 

(Žin., 2008, Nr.91-3635), Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-

3219 ,,Dėl formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 

2008, Nr. 138-5461), Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ISAK -1582 

patvirtintomis ,,Mokslo ir studijų institucijų vertinimo taisyklėmis“, Studijų kokybės vertinimo 

centro direktoriaus 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1-28 patvirtintomis ,,Kolegijos veiklos 

savianalizės suvestinės metodinėmis rekomendacijomis“, Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2008 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintais ,,Metodiniais patarimais 

mokslo ir studijų institucijų veiklos savianalizei vykdyti ir suvestinei rengti“. Pasirinkti vertinimo 

parametrai: studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, studijų planas, studijų dalykų 

programos ir turinys, studentų pažanga ir judumas, dėstytojų kompetencija (mokslinė, meninė 

veikla), kvalifikacijos tobulinimas ir parengta metodinė medžiaga, materialieji ištekliai, studijų 

programos populiarinimas, studijų kokybės gerinimas ir kt. Išsamus studijų programos vertinimas 

atliekamas rengiant katedros veiklos savianalizės ataskaitą pagal Metodines rekomendacijas 

rengiant katedros veiklos savianalizės ataskaitą, patvirtintas kolegijos direktoriaus 2009 m. 

balandžio 1 d. įsakymu Nr. 1-181. Jomis vadovaujamasi ir neformaliajam vertinimui. Studijų 



 

 

17 

programos vertinimo metu taikomi vertinimo tikslą ir objektą atitinkantys metodai – formalusis, 

neformalusis ir formuojamasis, kokybinis ir kiekybinis vertinimai. 

Studijų programos studentams sudarytos galimybės dalyvauti tobulinant programos 

kokybę: teikti pastabas apie studijų procesą dėstytojams, grupių kuratoriams, katedros vedėjui, 

dekanatui. Tuo tikslu kasmet atliekamos studentų ir absolventų anketinės apklausos, kurių rezultatai 

įtakoja koreguotinus programos aspektus ir leidžiančios šalinti trūkumus. Į studentų nuomonę  

atsižvelgta rengiant laisvai pasirenkamų dalykų programas, atsižvelgiama į studentų siūlymus bei 

nuomonę.  

Studijų programos dėstytojai, nepriklausantys studijų programos komitetui ir 

administracijai, taip pat aktyviai dalyvauja studijų programos vertinimo ir gerinimo veikloje: 

posėdžių metu dėstytojai išsako savo nuomonę apie studijų programos tobulinimo sritis (pvz., 

baigiamiesiems darbams vadovaujančių dėstytojų pasiūlymu Kvalifikavimo komisijai teikiamas 

bendras katedros baigiamojo darbo vertinimas). Individualiose dėstytojų ataskaitose nurodomi jų 

darbo privalumai ir tobulintos sritys. Dėstytojai įtakoja studijų kokybę atnaujindami dėstomų 

dalykų programas ir dėstymo metodiką (pvz., rengiant kompleksinius projektus taikomas darbo 

grupėse metodas), nuolat tobulindami savo kvalifikaciją, dalyvaudami mokslinėje, taikomojoje  ir 

ekspertinėje veikloje. 

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

studentų gebėjimus taikyti teorines žinias ir supratimą 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. 

Informacija apie studijų kokybės gerinimą viešinama kolegijos dokumentų valdymo 

sistemoje B-NET. Esant pageidavimui, su kokybės gerinimo rezultatų duomenimis gali susipažinti 

ir socialiniai dalininkai. 
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