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1. PROGRAMOS TIKSLAI IR NUMATOMI STUDIJŲ REZULTATAI 
 

1. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų pirmos pakopos studijų programa skirta parengti 

statybos technologijų specialistą, turintį ţinių ir įgūdţių, būtinų sėkmingai dirbti statybos technologijų 

srityje, ţinantį statybos technologijų rinkos tendencijas, teoriją ir naujoves, suvokiantį statyboje vykstančius 

procesus kaip visumą, gebantį spręsti pagrindines statybos projektavimo, organizavimo ir valdymo 

problemas, gebantį visapusiškai tobulėti ir adaptuotis dinamiškoje sektoriaus aplinkoje, analizuoti ir planuoti 

įmonės plėtrą, finansus ir investicijas, išmatuoti veiklos rezultatus, įvertinti verslo strategines perspektyvas, 

taikyti efektyvias statybos technologijas, ţinantį sprendimų priėmimo ir alternatyvų vertinimo metodus, 

Lietuvos ir tarptautinės statybos rinkos ypatumus darnios plėtros kontekste, gebantį valdyti statybos išteklius 

uţtikrinant geresnę gyvenimo kokybę, savarankiškai mokytis bei tobulėti visą gyvenimą. 

2. Šios programos bakalauras turi ţinių ir įgūdţių, organizuoti ir vadovauti statybinių medţiagų 

gamybai, projektuoti statybinių medţiagų gamybos technologijas, atlikti kitų projektavimo firmų 

technologijų kokybinį vertinimą, kontroliuoti technologijų montavimo, derinimo, gamybos klausimus, 

racionaliai naudoti ţaliavas ir energetinius išteklius, maţinti darbo sąnaudas, analizuoti medţiagų sudėtis ir 

gamybos procesus, vykdyti komercinę veiklą, realizuoti  tvarios gamybos projektus, uţtikrinti priešgaisrinę, 

civilinę ir darbų saugą, skatinti statybinių medţiagų ir dirbinių asortimento plėtrą, naujų medţiagų ir jų 

technologijų diegimą į gamybą, pastatų rekonstrukcijos, modernizavimo ir prieţiūros problemas. 

Absolventas gali dirbti statybos technologijų specialistu statybinių medţiagų gamybos, technologijų ir 

objektų projektavimo, statybos, kokybės kontrolės privačiose ir valstybinėse firmose, mokslinio tyrimo 

institucijose ir komercijos įmonėse, taip pat gali tęsti studijas magistrantūroje. 

 

1.1. Studijų programos tikslai 
 

3. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programos tikslai yra:  

1. Rengti statybų technologijų bakalaurus, gebančius organizuoti ir vadovauti statybinių medţiagų 

gamybai, projektuoti statybinių medţiagų gamybos technologines linijas, projektuoti ir vykdyti 

pastatų modernizavimo darbus, vykdyti statybinių medţiagų gamybos ir atitikties kontrolę. 

2. Suteikti bendrojo universitetinio lavinimo ir bendrųjų technologijos mokslų srities pagrindų ţinių 

ir ugdyti gebėjimą tas ţinias taikyti inţinerinėje veikloje. 

3. Suteikti statybų technologijų studijų krypties pagrindinių ir specialiųjų dalykų ţinias ir išugdyti 

šios srities gebėjimus. 

4. Ugdyti plačią erudiciją, gebėjimą kritiškai analizuoti ir kūrybiškai spręsti statybos inţinerijos 

problemas. 

5. Ugdyti gebėjimą palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. 

 

1.2. Studijų programos rezultatai 
 

4. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programos studijų rezultatai formuluojami 

įvertinant statybos technologijų specialistų kompetencijoms keliamus reikalavimus. Studijų programoje 

studijų rezultatai suskirstyti į keturias grupes: 

 ţinias; 

 supratimą; 

 specialiuosius gebėjimus; 

 bendruosius gebėjimus. 

5. Studijuojant Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programoje įgyjamos ţinios: 

Z1. Fundamentaliųjų mokslų, gamtos ir jos reiškinių ţinios. 

Z2. Humanitarinių ir socialinių mokslų ţinios erudicijai bei filosofinei pasaulėţiūrai ugdyti. 

Z3. Bendrųjų technologijos mokslų pagrindų ţinios. 

Z4. Statybų technologijų studijų krypties pagrindų ţinios. 

Z5. Statybų technologijų studijų krypties specialiosios ţinios. 

6. Studijuojant Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programoje išlavinamas supratimas 

reikalingas įvairių objektų sandarai bei savybėms paţinti, reiškinių prieţastims bei dėsningumams suvokti: 

S1. Supranta fundamentaliųjų ir gamtos mokslų dėsnius bei jų taikymo galimybes profesinėje 

veikloje. 

S2. Supranta humanitarinių ir socialinių mokslų principus ir jų taikymą inţinerijoje. 
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S3. Supranta naujas ir reikšmingas technologijos mokslų srities tyrimų ir plėtros problemas. 

S4. Supranta statybų technologijų studijų krypties pagrindus. 

S5. Supranta statybų inţinerijos problemas bei tradicinius ir inovatyvius jų sprendimo būdus. 

S6. Supranta darniosios raidos principus, turi holistinį poţiūrį priimant inţinerinius 

sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai. 

7. Studijuojant Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programoje išsiugdomi specialieji 

gebėjimai reikalingi sėkmingai specialisto praktinei veiklai ir ţinioms taikyti siekiant praktinių tikslų: 

SG1. Geba atpaţinti, analizuoti ir vertinti statybinių medţiagų gamybos technologijos ir 

tinkamo statybinių medţiagų panaudojimo bei pastatų modernizavimo problemas bei planuoti 

jų sprendimo strategijas 

SG2. Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti bei 

interpretuoti duomenis reikalingus statybos inţinerijos, statybinių medţiagų gamybos ir 

pastatų modernizavimo technologijų srities uţdaviniams spręsti. Turi statybinių medţiagų 

savybių nustatymo laboratorijose ir atitikties vertinimo įgūdţių. 

SG3. Geba perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, juos argumentuoti, 

pristatyti auditorijai. 

SG4. Turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdţius, būtinus studijoms tęsti kitoje 

pakopoje, geba priimti racionalius sprendimus statybinių medţiagų ir pastatų modernizavimo 

technologijų srityje, vertinti plėtros riziką ir kontrolės mechanizmus, sugeba prognozuoti 

poveikį aplinkai, jos komponentams ir ţmonėms, kvalifikuotai spręsti kylančias problemas.  

SG5. Geba vertinti statybinių medţiagų gamybos techninius-ekonominius rodiklius.  

8. Studijuojant Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programoje išsiugdomi bendrieji 

gebėjimai, kurie naudojami ne tik toje veiklos srityje, kuriai rengiamasi studijuojant studijų programą: 

BG1. Demonstruoja ţinias ir reiškinių supratimą technologijos srityje, geba taikyti studijų 

metu įsisavintą fundamentaliųjų, socialinių, humanitarinių bei kitų technologijos mokslų 

informaciją. 

BG2. Remdamasis įgytomis ţiniomis ir supratimu gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti 

savo sprendimus, demonstruoja motyvuotą ir atsakingą poţiūrį į savo profesiją. 

BG3. Geba tinkamai surinkti, naudoti ir interpretuoti duomenis, pateikti aiškius ir logiškus 

atsakymus į konkrečiai apibrėţtas technologijos srities problemas/uţdavinius. 

BG4. Geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir ţodţiu, bent viena iš pagrindinių 

uţsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo 

įgūdţių įvairių sričių specialistų komandoje. 

BG5. Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, 

turi holistinį poţiūrį į savo ir gretutinėse srityse bei visuomenėje vykstančius procesus, 

suvokia ir gali paaiškinti darniosios raidos principus, sugeba įvertinti ir prognozuoti 

reiškinius, jų prieţastis ir pasekmes. 

 

1.3. Programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos 
 

9. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų pirmosios pakopos studijų programos tikslų, studijų 

rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos atskleidţia, ką studijų programos absolventai ţinos ir gebės 

sėkmingai įvykdę visų studijų programos dalykų reikalavimus. Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir 

studijų dalykų (modulių) sąsajos pateiktos 1 lentelėje. Studijų programos rezultatų sąsajos su studijų dalykų 

rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų vertinimo metodais nurodytos kiekvieno dalyko apraše. Jos 

surašytos studijų dalyko modulio kortelės dalyje C. Studijų dalykų (modulių) aprašai pateikti 1 priede. 

 
1 lentelė. Programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų (modulių) sąsajos  

 

Studijų programos tikslai Studijų programos rezultatai Studijų dalykai (moduliai) 

1. Rengti statybų technologijų 

bakalaurus, gebančius 

organizuoti ir vadovauti 

Z5. Statybų technologijų studijų 

krypties specialiosios ţinios. 

Statybinės medţiagos 

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos 

Ekologiškos statybinės medţiagos 

Statybos produktų gamybos 
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statybinių medţiagų gamybai, 

projektuoti statybinių medţiagų 

gamybos technologines linijas, 

projektuoti ir vykdyti pastatų 

modernizavimo darbus, vykdyti 

statybinių medţiagų gamybos ir 

atitikties kontrolę. 

 

projektavimas 

Rišamosios medţiagos 

Efektyvi statybinė keramika 

Statybiniai mišiniai 

Statybiniai polimerai 

Silikatinių medţiagų technologija 

Akustinės ir termoizoliacinės medţiagos 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Pastatų energetinis efektyvumas 

Įmonių organizavimas ir valdymas 

Statybos techninė prieţiūra 

Statybos produkcijos kokybės kontrolė 

Statybos projektų valdymas 

Pastatų būklės techninis vertinimas 

Gamybos proceso organizavimas 

Gamybinė praktika 1 

Gamybinė praktika 2 

Baigiamasis darbas 1 

Baigiamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 3 

SG1. Geba atpaţinti, analizuoti ir 

vertinti statybinių medţiagų gamybos 

technologijos ir tinkamo statybinių 

medţiagų panaudojimo bei pastatų 

modernizavimo problemas bei 

planuoti jų sprendimo strategijas. 

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas 

Silikatinių medţiagų technologija 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Kompleksinis projektas 

SG2. Geba rinkti, interpretuoti ir 

kompiuterinių technologijų pagalba 

apdoroti bei interpretuoti duomenis 

reikalingus statybos inţinerijos, 

statybinių medţiagų gamybos ir 

pastatų modernizavimo technologijų 

srities uţdaviniams spręsti. Turi 

statybinių medţiagų savybių 

nustatymo laboratorijose ir atitikties 

vertinimo įgūdţių. 

Ekologiškos statybinės medţiagos 

Rišamosios medţiagos 

Efektyvi statybinė keramika 

Statybiniai mišiniai 

Statybiniai polimerai 

Akustinės ir termoizoliacinės medţiagos 

 

BG2. Remdamasis įgytomis ţiniomis 

ir supratimu gali formuluoti ir 

argumentuotai pagrįsti savo 

sprendimus, demonstruoja motyvuotą 

ir atsakingą poţiūrį į savo profesiją. 

Visi studijų programos dalykai 

2. Suteikti bendrojo 

universitetinio lavinimo ir 

bendrųjų technologijos mokslų 

srities pagrindų ţinių ir ugdyti 

gebėjimą tas ţinias taikyti 

inţinerinėje veikloje. 

Z1. Fundamentaliųjų mokslų, gamtos 

ir jos reiškinių ţinios. 

Chemija 

Bendroji inţinerinė grafika 

Informacinės technologijos 

Matematika 1 

Matematika 2 

Inţinerinė geologija ir praktika 

Inţinerinė geodezija ir praktika 

Fizika 1 

Fizika 2 

Taikomoji inţinerinė grafika 

Teorinė mechanika 

Medţiagų mechanika 
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 Taikomoji matematika  

Taikomoji matematika 2 

Medţiagotyra 

Elektronika ir elektrotechnika 

Ţmonių ir aplinkos sauga 

Z2. Humanitarinių ir socialinių 

mokslų ţinios erudicijai bei 

filosofinei pasaulėţiūrai ugdyti. 

Filosofija 

Technikos filosofija 

Europos studijų įvadas 

Anglų kalba 1,2 

Vokiečių kalba 1,2 

Prancūzų kalba 1,2 

Vadyba 

Globalizacijos problemos 

Etika 

Inţinerinė psichologija 

Kultūros studijos 

Architektūros istorija 

Ekonomika 

Teisė 

Ţmogus ir aplinka 

Specialybės kalbos kultūra 

Z3. Bendrųjų technologijos mokslų 

pagrindų ţinios. 

Chemija 

Bendroji inţinerinė grafika 

Informacinės technologijos 

Matematika 1 

Matematika 2 

Inţinerinė geologija ir praktika 

Inţinerinė geodezija ir praktika 

Fizika 1 

Fizika 2 

Taikomoji inţinerinė grafika 

Teorinė mechanika 

Medţiagų mechanika 

Taikomoji matematika  

Taikomoji matematika 2 

Medţiagotyra 

Skysčių mechanika ir termodinamika 

Elektronika ir elektrotechnika 

Ţmonių ir aplinkos sauga 

Gamybinė praktika 1 

Gamybinė praktika 2 

Baigiamasis darbas 1 

Baigiamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 3 

S1. Supranta fundamentaliųjų ir 

gamtos mokslų dėsnius bei jų 

taikymo galimybes profesinėje 

veikloje. 

Chemija 

Bendroji inţinerinė grafika 

Informacinės technologijos 

Matematika 1 

Matematika 2 

Inţinerinė geologija ir praktika 

Inţinerinė geodezija ir praktika 

Fizika 1 

Fizika 2 

Taikomoji inţinerinė grafika 

Teorinė mechanika 

Medţiagų mechanika 

Taikomoji matematika  

Taikomoji matematika 2 

Medţiagotyra 

Elektronika ir elektrotechnika 

Ţmonių ir aplinkos sauga 

S4. Supranta statybų technologijų Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 



 8 

studijų krypties pagrindus. Statybinė mechanika 

Metalinės ir medinės konstrukcijos 

Statybinė fizika 

Statybinės medţiagos 

Statybos procesų technologija  

Pastatų inţinerinės sistemos 

Gelţbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 

Pastatų statybos technologija ir 

organizavimas 

Statinių architektūra ir konstrukcijos 

Kompleksinis projektas 

Gamybinė praktika 1 

Gamybinė praktika 2 

Baigiamasis darbas 1 

Baigiamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 3 

BG1. Demonstruoja ţinias ir 

reiškinių supratimą technologijos 

srityje, geba taikyti studijų metu 

įsisavintą fundamentaliųjų, 

socialinių, humanitarinių bei kitų 

technologijos mokslų informaciją. 

Visi studijų programos dalykai 

3. Suteikti statybų technologijų 

studijų krypties pagrindinių ir 

specialiųjų dalykų ţinias ir 

išugdyti šios srities gebėjimus. 

Z4. Statybų technologijų studijų 

krypties pagrindų ţinios. 

Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 

Statybinė mechanika 

Metalinės ir medinės konstrukcijos 

Statybinės medţiagos 

Statybos procesų technologija  

Pastatų inţinerinės sistemos 

Gelţbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 

Pastatų statybos technologija ir 

organizavimas 

Statinių architektūra ir konstrukcijos 

Kompleksinis projektas 

Gamybinė praktika 1 

Gamybinė praktika 2 

Baigiamasis darbas 1 

Baigiamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 3 

Z5. Statybų technologijų studijų 

krypties specialiosios ţinios. 

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos 

Ekologiškos statybinės medţiagos 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas 

Rišamosios medţiagos 

Efektyvi statybinė keramika 

Statybiniai mišiniai 

Statybiniai polimerai 

Silikatinių medţiagų technologijos 

Akustinės ir termoizoliacinės medţiagos 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Pastatų energetinis efektyvumas 

Statybos techninė prieţiūra 

Statybos produkcijos kokybės kontrolė 

Pastatų būklės techninis vertinimas 

Statybos projektų valdymas 

Gamybos proceso organizavimas 

Gamybinė praktika 1 
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Gamybinė praktika 2 

Baigiamasis darbas 1 

Baigiamasis darbas 2 

Baigiamasis darbas 3 

4. Ugdyti plačią erudiciją, 

gebėjimą kritiškai analizuoti ir 

kūrybiškai spręsti statybos 

inţinerijos problemas. 

S2. Supranta humanitarinių ir 

socialinių mokslų principus ir jų 

taikymą inţinerijoje. 

Filosofija 

Technikos filosofija 

Europos studijų įvadas 

Anglų kalba 1,2 

Vokiečių kalba 1,2 

Prancūzų kalba 1,2 

Vadyba 

Globalizacijos problemos 

Etika 

Inţinerinė psichologija 

Kultūros studijos 

Architektūros istorija 

Ekonomika 

Teisė 

Specialybės kalbos kultūra 

S5. Supranta statybų inţinerijos 

problemas bei tradicinius ir 

inovatyvius jų sprendimo būdus. 

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos 

Ekologiškos statybinės medţiagos 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas 

Rišamosios medţiagos 

Efektyvi statybinė keramika 

Statybiniai mišiniai 

Statybiniai polimerai 

Silikatinių medţiagų technologijos 

Akustinės ir termoizoliacinės medţiagos 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Pastatų energetinis efektyvumas 

Statybos techninė prieţiūra 

Statybos produkcijos kokybės kontrolė 

Pastatų būklės techninis vertinimas 

Gamybinė praktika 1 

Gamybinė praktika 2 

SG3. Geba perteikti informaciją, 

idėjas, problemas ir sprendimus, juos 

argumentuoti, pristatyti auditorijai. 

Visi studijų programos dalykai 

SG5. Geba vertinti statybinių 

medţiagų gamybos techninius-

ekonominius rodiklius.  

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas 

Silikatinių medţiagų technologija 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Statybos techninė prieţiūra 

Statybos produkcijos kokybės kontrolė 

Kompleksinis projektas 

5. Ugdyti gebėjimą palaikyti 

savo profesinę kompetenciją 

mokantis visą gyvenimą  

S3. Supranta naujas ir reikšmingas 

technologijos mokslų srities tyrimų ir 

plėtros problemas. 

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 
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technologijos 

Ekologiškos statybinės medţiagos 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas 

Rišamosios medţiagos 

Efektyvi statybinė keramika 

Statybiniai mišiniai 

Statybiniai polimerai 

Silikatinių medţiagų technologijos 

Akustinės ir termoizoliacinės medţiagos 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Pastatų energetinis efektyvumas 

Statybos techninė prieţiūra 

Statybos produkcijos kokybės kontrolė 

Pastatų būklės techninis vertinimas 

S6. Supranta darniosios raidos 

principus, turi holistinį poţiūrį 

priimant inţinerinius sprendimus, 

derinant sąnaudas, naudą, saugumą, 

kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai. 

Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos 

Ekologiškos statybinės medţiagos 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas 

Rišamosios medţiagos 

Efektyvi statybinė keramika 

Statybiniai mišiniai 

Statybiniai polimerai 

Silikatinių medţiagų technologijos 

Akustinės ir termoizoliacinės medţiagos 

Pastatų renovacijos technologijos 

Betono ir gelţbetonio technologijos 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

Pastatų energetinis efektyvumas 

Statybos techninė prieţiūra 

Statybos produkcijos kokybės kontrolė 

Pastatų būklės techninis vertinimas 

SG4. Turi išlavintus savarankiško 

mokymosi įgūdţius, būtinus 

studijoms tęsti kitoje pakopoje, geba 

priimti racionalius sprendimus 

statybinių medţiagų ir pastatų 

modernizavimo technologijų srityje, 

vertinti plėtros riziką ir kontrolės 

mechanizmus, sugeba prognozuoti 

poveikį aplinkai, jos komponentams 

ir ţmonėms, kvalifikuotai spręsti 

kylančias problemas. 

Visi studijų programos dalykai 

BG3. Geba tinkamai surinkti, naudoti 

ir interpretuoti duomenis, pateikti 

aiškius ir logiškus atsakymus į 

konkrečiai apibrėţtas technologijos 

srities problemas/uţdavinius. 

Visi studijų programos dalykai 

BG4. Geba bendrauti taisyklinga 

lietuvių kalba raštu ir ţodţiu, bent 

viena iš pagrindinių uţsienio kalbų, 

naudotis šiuolaikinėmis informacijos 

ir ryšio technologijomis, turi darbo 

įgūdţių įvairių sričių specialistų 

komandoje. 

Visi studijų programos dalykai 
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BG5. Geba savarankiškai mokytis ir 

tobulėti, planuoti ir organizuoti savo 

profesinę veiklą, turi holistinį poţiūrį 

į savo ir gretutinėse srityse bei 

visuomenėje vykstančius procesus, 

suvokia ir gali paaiškinti darniosios 

raidos principus, sugeba įvertinti ir 

prognozuoti reiškinius, jų prieţastis 

ir pasekmes. 

Visi studijų programos dalykai 

2. PROGRAMOS POREIKIS 
 

10. Pirmosios pakopos studijų programa Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos šiuo metu 

yra vykdoma studijų programa. Programos valstybinis kodas nuo 2011 m. yra 612J82001. Paskutinis studijų 

programos akreditavimas vyko 2011 m. rugsėjo mėn. Bendras įvertinimas - 20 balų. Studijų programą 

numatoma akredituoti 6 metams. 

 

2.1. Specialistų poreikis darbo rinkoje  
 

11. Pirmosios pakopos studijų programa Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos   suteikia 

absolventams statybos technologijų bakalauro laipsnį. Baigę studijas pagal studijų programą Inovatyvios 

statybos medžiagos ir technologijos  absolventai įgyja ţinių statybos inţinerijos bei statybinių medţiagų 

gamybos technologijos srityse. Šios programos absolventai pasirengę savarankiškai profesinei veiklai 

statybos industrijos pramonės įmonėse, statybos, projektavimo, konsultavimo įstaigose, ministerijų, 

savivaldybių tarnybose, seniūnijų įmonėse, gali tęsti magistrantūros studijas, dirbti atitinkamo profilio 

laboratorijose. Absolventai gali dirbti statinio statybos ir darbų vadovų asistentais, o po dvejų metų, įvykdę 

atestacinius reikalavimus, – ir statybos darbų vadovais bei statybų techniniais priţiūrėtojais. Absolventai taip 

pat gali organizuoti savo verslą statybinių medţiagų gamybos bei statybų rinkoje. 

12. Kokybiškos teorinės ţinios, įgytos paskaitų ir praktinių uţsiėmimų metu bei praktiniai įgūdţiai, 

suformuoti praktikų metu (daţnai – ir dirbant studijų metu) bei aukšta profesinė kompetencija leidţia šios 

programos absolventams nesunkiai konkuruoti statybinių medţiagų gamybos bei statybos įmonėse 

13. Vienas svarbiausių rodiklių, bylojančių apie Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų 

programos poreikio pagrįstumą, yra tai, kad VGTU absolventų įsidarbinimo galimybės rinkoje pastaraisiais 

metais buvo labai geros. Apie 70% VGTU absolventų įsidarbino pagal specialybę. Šis rodiklis yra vienas 

geriausių tarp visų Lietuvos universitetų.  

14. Dėl gausių ţaliavų šaltinių Lietuvoje išvystyta statybinių medţiagų ir dirbinių gamybos pramonė. 

Reikalingi specialistai, turintys reikiamų ţinių ir būtinų įgūdţių statybos medţiagų ir dirbinių gamybos 

technologijoje, jų racionalaus ir sugaus taikymo, statybos darbų technologijos ir organizavimo srityse, 

turintys praktiniam darbui reikiamų kompetencijų, gebantys veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių 

specialistais. Tai patvirtina programos poreikio pagrįstumą ir išskirtinumą. Statybinių medţiagų pramonė 

ypač svarbi vystant smulkųjį ir vidutinį verslą Lietuvoje, kas reikalauja universitetinį išsilavinimą turinčių 

specialistų. 

15. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programos rengiamų specialistų poreikį statybos 

sektoriuje pagrindţia Profesinio mokymo metodikos centro atlikta Statybos sektoriaus studija (Darbuotojų ir 

jų kvalifikacijos kaitos prognozių tyrimas), atlikta 2008 m. Joje teigiama, kad tiek pirminio profesinio 

mokymo, tiek ir aukštojo mokslo institucijų parengtų specialistų skaičius kol kas tenkina maţdaug 50 % 

statybos sektoriaus poreikio. Per ateinančiuosius penkerius metus darbuotojų skaičiaus poreikis statybos 

sektoriuje didės visose darbo vietų grupėse, išskyrus nekvalifikuotų darbininkų. 

 16. Specialistų, baigusių Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programą, poreikį 

paţymi Statybos industrijos asociacijos ir Lietuvos statybininkų asociacijų vadovai, ir dirbantys VGTU 

absolventai, privatūs ūkio subjektai (statybinių medţiagų ir dirbinių gamybos įmonės, konsultavimo, 

projektavimo, statybos ir kt.). Lietuvos statybos inţinierių sąjungos vadovų ir šiuo metu studijuojančių 

studentų nuomone, pasibaigus ekonomikos sąstingiui ir atsigavus darbo rinkai, jų įsidarbinimo ir karjeros 

galimybės bus dar geresnės. 

 17. Darbdaviai vertina tai, kad absolventai turi ne tik teorinių studijuojamos specialybės ţinių, bet ir 

vis geresnių praktinių įgūdţių bei kompetenciją, kuriuos įgauna dėl nuolat atnaujinamos studijų programos. 

VGTU absolventams atsiveria geros karjeros galimybės bei perspektyvos. Tai rodo ir 2009 metų pradţioje 

atlikta VGTU absolventų bei darbdavių apklausos „Studijų kokybė ryšių su gamyba kontekste“ analizė, 
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kurioje dalyvavo 188 Lietuvos įmonės ir 416 VGTU absolventų, baigusių universitetą ne vėliau kaip prieš 5-

erius metus. 

18. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programos poreikį paţymi verslo organizacijų UAB 

„Markučiai“, UAB „Betono centras“, UAB „Betono mozaika“, UAB „Perdanga“, UAB „Modesta“, UAB 

„Kauno gelţbetonis“, AB „Rokų keramika“, UAB „Dvarčionių keramika“, UAB „Palemono keramika“, AB 

„Panevėţio statybos trestas”, UAB „Merko statyba“, UAB „Skirnuva”, UAB „Paroc“ ir kt. atstovai, Statybos 

industrijos asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija. 

19. Programos poreikį paţymi statybos pramonėje dirbantys VGTU absolventai. 

 

3. PROGRAMOS SANDARA 
 

20. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų pirmosios pakopos studijų programa yra atnaujinta 

remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir 

vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, Bendruoju technologijos mokslų (inţinerijos) 

studijų srities reglamentu, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintu Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto reikalavimų pirmosios pakopos laipsnį suteikiančių universitetinių studijų 

programoms ir jų sudarymo tvarkos aprašu. Taip pat buvo atsiţvelgta į uţsienio šalių universitetų patirtį, 

kuriant ir vykdant panašaus pobūdţio studijų programas. 

21. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų pirmosios pakopos studijų programa pagal LR 

vyriausybės ir LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus studijų krypčių ir kryptis sudarančių šakų sąrašus 

priskiriama technologijų mokslų srities statybos technologijų krypčiai (J800). Ši programa sudaryta taip, kad 

atitiktų universitetinių pirmosios pakopos studijų programai keliamus reikalavimus. Baigus šią programą 

suteikiamas statybos technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 

22. Atnaujintoje Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų pirmosios pakopos studijų programoje 

programos tikslai ir rezultatai pasiekiami studijuojant programos studijų dalykus. Studijų trukmė nuolatine 

forma – 4 metai. Studijų apimtis – 240 kreditų, t. y. 6 400 studento darbo valandų. 

23. Nuolatinių studijų programos planas yra pateikiamas 2 lentelėje. Studijų dalykai semestruose 

išdėstyti laikantis loginės sekos. Parengti studijų dalykų aprašai pateikiami 1 priede. Studijų dalykų aprašai 

atitinka VGTU rektoriaus patvirtintą Pavyzdinės Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų dalyko 

modulio (SDM) kortelės pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisosioms studijoms formą. 

 

2 lentelė. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programos planas (nuolatinės studijos) 

 

1 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 4 sav. (sesija) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

FMCHB11101 Chemija 30 15 015 10 B1 5 E 

FMIGB11101 Bendroji inţinerinė grafika 15 15 015 02 B1 4 E 

FMISB11123 Informacinės technologijos 30 30 000 04 B1 4 E 

FMMMB11101 Matematika 1 45 00 045 04 B1 6 E 

STGTB11101 Inţinerinė geologija ir praktika 30 15 000 02 B5 5(2) E1 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

HIHSB11125 Filosofija 30 00 000 03 A1 3 E1 

HIHSB11126 Technikos filosofija 30 00 000 00 A1 3 E1 

HIHSB11127 Europos studijų įvadas 30 00 000 03 A1 3 E1 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

KIKAB11104 Anglų kalba 1 00 00 030 02 A1 3 E1 

KIKAB11105 Vokiečių kalba 1 00 00 030 02 A1 3 E1 

KIKAB11106 Prancūzų kalba 1 00 00 030 02 A1 3 E1 

Iš viso 30  

 

http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMIGB11101&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMISB11123&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMMMB11101&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STGTB11101&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIHSB11125&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIHSB11126&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIHSB11127&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKAB11104&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKAB11105&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKAB11106&sid=F&rus=U
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2 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 4 sav. (sesija) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

APGDB11044 Inţinerinė geodezija ir praktika 30 30 000 10 B5 6(2) E 

FMFIB11217 Fizika 1 30 30 000 04 B1 5 E 

FMIGB11201 Taikomoji inţinerinė grafika 15 30 015 02 B2 4 E 

FMMMB11201 Matematika 2 45 00 030 04 B1 7 E 

FMTMB11202 Teorinė mechanika 45 00 030 04 B2 5 E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

KIKAB11204 Anglų kalba 2 00 00 030 02 A1 3 E1 

KIKAB11205 Vokiečių kalba 2 00 00 030 02 A1 3 E1 

KIKAB11206 Prancūzų kalba 2 00 00 030 02 A1 3 E1 

Iš viso 30  

 

3 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 4 sav. (sesija) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

FMFIB11318 Fizika 2 30 15 015 04 B1 5 E 

FMMAB11303 Medţiagų mechanika 30 15 015 07 B2 4 E 

FMMMB11301 Taikomoji matematika 1 30 15 015 07 B1 4 E 

STIAB11309 Statinių architektūra ir konstrukcijos 30 00 030 06 B3 6(2) E 

STSMB11329 Medţiagotyra 30 15 000 02 B2 3 E1 

VVSEB11353 Vadyba 30 00 015 04 B4 5(2) E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

APASB11117 Ţmogus ir aplinka 30 00 000 02 A1 3 E1 

HIHSB11303 Globalizacijos problemos 30 00 000 03 A1 3 E1 

HIHSB11304 Etika 30 00 000 03 A1 3 E1 

HIKVB11307 Kultūros studijos 30 00 000 03 A1 3 E1 

HIHSB11311 Inţinerinė psichologija 30 00 000 03 A1 3 E1 

STIAB11307 Architektūros istorija 30 00 000 03 A1 3 E1 

Iš viso 30  

 

4 semestras          12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 3 sav. (sesija) = 16 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

APHIB11122 Skysčių mechanika ir termodinamika 24 12 012 04 B2 3 E 

ELETB11403 Elektrotechnika ir elektronika 24 12 000 00 B2 3 E1 

STDGB11030 Ţmonių ir aplinkos sauga 24 12 000 03 B2 3 E1 

STSMB11003 Statybinės medţiagos 36 24 000 04 B3 6 E 

STSMB11004 
Statybinių dirbinių gamybos procesai ir 

įranga 
36 00 024 04 B5 5(2) E 

STSTB11424 Statybos procesų technologija 24 00 024 04 B3 4 E 

STSMB11023 Gamybinė praktika 1 00 00 000 0 B6 6 Į 

Iš viso 30  

 

http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=APGDB11044&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMFIB11244&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMIGB11201&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMMMB11201&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMTMB11202&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKAB11204&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKAB11205&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKAB11206&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMFIB11345&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMMAB11313&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=FMMMB11306&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STIAB11311&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSMB11334&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=VVSEB11361&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=APASB11117&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIHSB11303&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIHSB11304&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIKVB11311&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HIHSB11307&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STIAB11307&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=APPEB11558&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=ELETB11403&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STKMB11456&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSMB11433&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSTB11401&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=VVSEB11455&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSTB11402&sid=F&rus=U
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5 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 4 sav. (sesija) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

APPEB11062 Pastatų inţinerinės sistemos 30 00 030 02 B3 3 E1 

STKMB11558 Statybinė mechanika 30 00 030 04 B2 4 E 

STMKB11512 Metalinės ir medinės konstrukcijos  45 15 015 05 B3 6(2) E 

STSMB11005 Statybinė fizika 45 30 015 04 B4/C1 6 E 

STSMB11006 Kompleksinis projektas 00 00 000 05 B3 5 KS 

VVTEB11506 Teisė 30 00 000 03 B4 3  

Pasirinkimas (pasirinkti vieną)  C2 5   

STSMB11007 Apdailos medţiagų ir dirbinių technologijos 30 15 000 02 C1 3 E 

STSMB11008 Ekologiškos statybinės medţiagos 30 15 000 02 C1 3 E 

Iš viso 30  

 

6 semestras          12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 3 sav. (sesija) = 16 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STGKB11611 Gelţbetoninės ir mūrinės konstrukcijos 36 12 024 10 B3 6(2) E 

STSMB11009 Rišamosios medţiagos 24 12 012 02 C1 3 E 

STSMB11010 Statybos produktų gamybos projektavimas 24 00 012 02 C1 3 E 

STSMB11024 Gamybinė praktika 2 00 00 000 00 B6 6 Į 

STSTB11625 
Pastatų statybos technologija ir 

organizavimas 
24 00 024 04 B3 4 E 

Pasirinkimas     

STSMB11011 Efektyvi statybinė keramika 36 12 012 04 C1 5(2) E 

STSMB11012 Statybiniai mišiniai  36 12 012 04 C1 5(2) E 

STSMB11013 Statybiniai polimerai 36 12 012 04 C1 5(2) E 

STSMB11014 Silikatinių medţiagų technologija 36 12 012 04 C1 5(2) E 

Laisvas pasirinkimas  3 C2 3   

Iš viso 30  

 

7 semestras          15 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 4 sav. (sesija) = 20 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val./sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

STGTB11717 Gruntų mechanika, pagrindai ir pamatai 30 15 015 02 B3 4 E 

STSMB11015 Akustinės termoizoliacinės medţiagos 45 15 015 04 B5 5(1) E 

STSEB11704 Baigiamasis darbas 1 00 00 000 03 B7 3 Į 

STSTB11726 Taikomoji matematika 2 30 15 015 04 B1 4 E 

VVSEB11751 Ekonomika 30 00 015 04 B4 4 E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

STSMB11016 Pastatų renovacijos technologijos 45 00 015 04 C1 5(2) E 

STSMB11017 Betono ir gelţbetonio technologijos 45 00 015 04 C1 5(2) E 

STSMB11018 
Metalinės ir medinės statybinės produkcijos 

technologijos 
45 00 015 04 C1 5(2) E 

Laisvas pasirinkimas                                                                                                   C2                    5 

Iš viso 30  

http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=APPEB11558&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STDGB11035&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STGKB11519&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11500&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSTB11504&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=VVTEB11711&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11500&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11500&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11600&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11601&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSTB11606&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSTB11610&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STGTB11622&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11700&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11704&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11701&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11702&sid=F&rus=U
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8 semestras          12 sav. (teorinis kursas) + 1 sav. (savar. d.) + 2 sav. (sesija) = 15 sav. 

Mod. kodas 

ir aprašas 
Pavadinimas val/sem Blokas ECTS kreditai Vertinimas 

HILKB11008 Specialybės kalbos kultūra 12 00 012 02 A1 3 E1 

STSMB11026 Baigiamasis darbas2 00 00 000 00 B7 6 Į 

STSMB11027 Baigiamasis darbas 3 00 00 000 00 B7 6 BD 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

STSMB11019 Pastatų energinis efektyvumas 36 00 024 10 C1 4 E1 

VVIEB11851 Įmonių organizavimas ir valdymas 36 00 024 10 C1 4 E1 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

STSMB11038 Statybos techninė prieţiūra 36 00 024 06 C1 5 E 

STSMB11039 Statybos produkcijos kokybės kontrolė 36 00 024 06 C1 5 E 

STSTB11827 Statybos projektų valdymas 36 00 024 06 C1 5 E 

Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) 

STGKB11816 Pastatų būklės techninis vertinimas 36 00 036 04 C1 5 E 

STSMB11020 Gamybos proceso organizavimas 36 00 036 04 C1 5 E 

Iš viso 30  

24. Remiantis Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 

reikalavimų aprašu ir laikantis Bendrojo technologijos mokslų (inţinerijos) studijų srities reglamento VGTU 

yra paruoštas ir rektoriaus įsakymu patvirtintas Vilniaus Gedimino technikos universiteto reikalavimų 

pirmosios pakopos laipsnį suteikiančių universitetinių studijų programoms ir jų sudarymo tvarkos aprašas. 

Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programos studijų plano atitikimą aprašo reikalavimams 

liudija duomenys pateikti 3 lentelėje. 

25. Atlikta Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programos analizė parodė, kad studijų 

programos apimtis, atskirų dalykų ir jų grupių, profesinės praktikos, baigiamojo darbo apimtis atitinka 

galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių studijas, reikalavimus. 

26. Remiantis pateikta informacija galima teigti, kad Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų 

pirmosios pakopos studijų programos turinys garantuoja, kad studentai įgis reikiamų teorinių ţinių ir 

gebėjimų bei įgūdţių, nurodytų Bendrojo technologijos mokslų (inţinerijos) studijų srities reglamente. 

 

3 lentelė. Studijų plano atitiktis bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams 

 
Reikalaujamas 

kreditų skaičius 

Programoje 

kreditų skaičius 

A Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai ≥15 15 

A1 Fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai ≥ 9 

A2 Humanitarinių, socialinių ar meno studijų dalykai ≥ 6 

B Technologijos mokslų srities inţinerijos krypties dalykai ≥165 191 

 Bendrieji technologijos mokslų srities pagrindų dalykai ≥66 73 

B1 

Bendrieji teoriniai technologijos mokslų srities pagrindų dalykai: 

(matematika, fizika,chemija, geodezija ir geologija); 

Iš jų matematikos 

≥36 

 

≥21 

36 

 

21 

B2 

Kiti bendrieji technologijos mokslų srities pagrindų dalykai 

(mechanika, elektrotechnika, elektronika, medžiagotyra, informacinės 

technologijos, inžinerinė grafika, aplinkos ir žmonių sauga) 

≥30 37 

B3 Pagrindiniai studijų krypties dalykai (1 priedas) ≥40 50 

B4 Socialinių mokslų dalykai (ekonomika, vadyba, teisė) ≥12 12 

B5 Specialieji studijuojamos krypties dalykai (30-27) 28 

B6 Profesinės praktikos ≥12 12 

B7 Baigiamojo projekto/darbo (15-18) 16 

C Specializacijos dalykai ≤60 34 

C1 Universiteto nustatyti specializacijos dalykai arba moduliai ≤52 25 

C2 Laisvai pasirenkami dalykai (gali būti iš B ar C dalies) 8 9 

 Viso 240 240 

http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=HILKB11015&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11804&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11805&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11801&sid=F&rus=U
http://medeine.vgtu.lt/programos/modulis.jsp?fak=2&prog=60&modulis=STSEB11802&sid=F&rus=U
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4. PERSONALAS 
 

4.1. Personalo komplektavimas 
 

27. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programoje numatyti 55 dėstytojų. Dauguma 

dėstytojų (85 %) yra nuolatiniai dėstytojai. Dėstytojai atitinkamoms pareigoms uţimti renkami konkurso 

tvarka. 

28. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programoje dėsto 6 profesoriai, 41 docentas bei 8 

lektoriai. Šie duomenys rodo, kad dėstytojų pareigybių struktūra atitinka keliamus reikalavimus. 

29. Dėstytojų kvalifikacija atitinka ir, daugeliu atvejų, viršija nustatytus reikalavimus. Dėstytojų 

mokslinių tyrimų kryptis sutampa su dėstomais dalykais. Visi dėstytojai turi praktinės patirties. 10,9 % 

dalykų dėsto profesoriai. 

30. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijose studijuojantiems studentams dėstančių 

dėstytojų pasiskirstymas pagal amţiaus grupes pateikiamas 4 lentelėje: 

 

4 lentelė. Programoje dėstančių dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių  

Amţiaus grupė, metais <30 30-39 40-49 50-59 >60 

Dėstytojų skaičius 1 18 16 10 13 

Dėstytojų procentas 2 32 27 17 22 

 

31. Remiantis pateiktais duomenimis galima teigti, kad didţiausią dalį dėstančių dėstytojų (71 %) 

sudaro dėstytojai nuo 30 iki 60 m. 

32. Katedros dėstytojų krūvis paskirstomas vasaros pradţioje, likus keliems mėnesiams iki naujų 

mokslo metų pradţios tada, kai katedrai pateikiamas numatomas krūvis naujiesiems mokslo metams. 

33. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad dėstytojų kontaktinis darbas Inovatyvios statybos medžiagos ir 

technologijos programoje labai skirtingas (yra dėstytojų, kurie mūsų studentams praveda tik laboratorinius 

darbus ir turi tik 15-16 val.). 

34. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programoje dalyvauja 5 techninio personalo 

darbuotojai: reikalų tvarkytoja, laboratorijos vedėja, vadybininkė, meistras ir laborantė, kurie kartu dalyvauja 

ir kitose programose, kurias vykdo Statybinių medţiagų katedra. 

35. Kompiuterines klases priţiūri Skaičiavimo centras. Statybos fakulteto katedrų kompiuterius 

priţiūri ir aptarnauja kompiuterių specialistas. Jis šalina nedidelius trikdţius, instaliuoja, perinstaliuoja 

programinę įrangą, konsultuoja naujai įsigytos aparatinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais. 

36. Visas 9 Skaičiavimo centro kompiuterines klases bei administraciją aptarnauja 4 ţmonės (2 

programuotojai ir 2 operatoriai). 

37. Programuotojų darbo laikas kaip administracijos bei daugumos universiteto darbuotojų nuo 8:00 

iki 16:45. Operatorių darbo laikas yra pamaininis ir priderintas prie uţsiėmimų tvarkaraščių  pirmadienis – 

penktadienis 8:00-22:00, Šeštadieniais 8:00-17:00. 

38. Techninio personalo poreikis susijęs su techninių priemonių aptarnavimu, aprūpinimu metodine 

medţiaga bei organizaciniais studijų reikalais. Statybinių medţiagų katedros dirbantis meistras sprendţia 

klausimus susijusius su techninėmis darbo priemonėmis, laboratorijos vedėja, vadybininkė bei laborantė 

aprūpina programą metodinėmis priemonėmis, reikalų tvarkytoja sprendţia su studijomis susijusius  

organizacinius klausimus. 

 

4.2. Personalo kompetencija 

 
39. Dauguma Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programoje dalyvaujančių dėstytojų turi 

daugiametę pedagoginę patirtį. Per nagrinėjamą laikotarpį dėstytojai yra parengę įvairių metodinių leidinių. 

Dėstytojai savo kvalifikaciją kelia staţuočių metu, atliekant uţsakomuosius darbus, vykdant tarptautinius 

projektus, dalyvaujant įvairiuose kursuose ir kt. 

40. Kiekvieno dėstytojo asmeniškai parengta metodinė literatūra per nagrinėjamąjį laikotarpį. Iš 

pateiktų duomenų matyti, jog programą pagrinde realizuoja profesoriai ir docentai. Galime tvirtinti, jog šios 

programos dėstytojų kvalifikacija yra gana aukšta ir visiškai atitinka keliamus reikalavimus. 

41. Pagal Universiteto nuostatus kiekvienas docentas per penkis metus turi būti paskelbęs bent du 

straipsnius recenzuojamuose ţurnaluose arba konferencijų medţiagoje. 
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42. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programoje dalyvaujantys ir dirbantys Statybinių 

medţiagų katedroje dėstytojai per laikotarpį nuo 2005 iki 2009 metų paskelbė apie 90 įvairaus lygio 

mokslinių publikacijų, parašė 13 metodines priemones, elektroninį vadovėlį. Svarbiausi mokslo leidiniai 

parengti per nagrinėjamąjį laikotarpį. 

43. Dėstytojai, dėstantys Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programos studentams dirba 

daug metų universitete, dauguma jų yra labai aktyvūs mokslininkai, be to, turi pakankamai didelę mokslinio, 

praktinio ir pedagoginio darbo patirtį. Tuo pačiu reikia paţymėti, jog vyksta ir programos dėstytojų kaita: 

stengiamasi į darbą įtraukti jaunus, aktyvius ir gabius mokslininkus. 

44. Be tiesioginio darbo studijų procese Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programos 

dėstytojai dalyvauja mokslo veikloje. 

45. Statybos fakultetas periodiškai organizuoja mokslo konferenciją „Naujos statybinės medţiagos bei 

technologijos“, kasmet universitete rengiama jaunųjų mokslininkų konferencija. Programos dėstytojai yra 

nuolatiniai šių mokslo renginių organizatoriai bei dalyviai. 

46. Statybinių medţiagų katedra bendradarbiauja su Lenkijos Varšuvos technologijos universitetu, 

Glamorgano universitetu, Iţevsko valstybiniu technikos universitetu, Rusijos federacijos Kazanės valstybiniu 

architektūros-statybos universitetu ir kt. Taip pat dėstytojai išvyksta pagal ERASMUS/Mokymosi visą 

gyvenimą programą padėstyti į kitas uţsienio aukštąsias mokyklas. 

47. Pagal VGTU kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, kiekvienam dėstytojui periodiškai, kartą per 

penkerius metus, yra skiriamas laikas kvalifikacijos tobulinimui. 

Techniniam personalui suteikiama galimybė išvykti savaitei pagal ERASMUS/Mokymosi visą gyvenimą 

personalo mobilumo programą. Techninis personalas ir dėstytojai taip turi galimybę lankyti kompiuterinio 

raštingumo kursus ir gauti tarptautinį ECDL standartą atitinkantį paţymėjimą. 

48. Tiek akademinis, tiek techninis personalas turi galimybę lankyti Universiteto organizuojamuose 

uţsienio kalbų mokymosi/tobulinimo kursuose. 

49. Taikomos įvairios kvalifikacijos tobulinimo formos. Populiariausios iš jų: staţuotės, kursai, 

tarptautiniai mainai. Be to, dėstytojai nuolatos tobulina savo įgūdţius ir kelia kvalifikaciją dalyvaudami 

įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose bei parodose, įvairiuose tarptautiniuose projektuose, 

bendradarbiaudami su savo interesų srities specialistais. Todėl rengdamiesi paskaitoms dėstytojai gali nuolat 

tobulinti, atnaujinti bei papildyti savo dėstomas disciplinas. Tokiu būdu tiesiogiai keliamas ţinių lygis ir 

studijų kokybė. 

 

5 lentelė. Dėstytojų sąrašas 

Vardas, pavardė  

Kvalifikacinis 

ar mokslo 

laipsnis, 

uţimamos ar 

numatomos 

uţimti 

pareigos  

Numatomas dėstyti dalykas 

(modulis)
*
 

Mokslinės (meninės) veiklos 

kryptis  

Pedagoginė 

patirtis 

metais
 
 

1  2  3  4  5  

Studijų krypties dalykų dėstytojai 

Birutė 

Juodagalvienė 
lektorius 

Statinių architektūra ir 

konstrukcijos (STIAB11309) 
07T Informatikos inţinerija 14 

Ramunė 

Ţurauskienė 
Doc. dr. 

Statybinės medţiagos 

(STSMB11003) 
08T Medţiagų inţinerija 11 

Gintautas 

Skripkiūnas 
Doc. dr. 

Statybinių dirbinių gamybos 

procesai ir įranga 

(STSMB11004) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
26 

Asta Kičaitė Doc. dr. 
Gamybinė praktika 1 

(STSMB11023) 
02T Statybos inţinerija 25 

Titas Dėjus Doc. dr. 
Statybos procesų technologija 

(STSTB11424) 
02T Statybos inţinerija 32 

Kęstutis 

Valančius 
Doc. dr. 

Pastatų inţinerinės sistemos 

(APPEB11062) 

06T 

Energetika ir termoinţinerija 
14 
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Kęstutis Urbonas 
Doc. dr. 

 

Metalinės ir medinės 

konstrukcijos (STMKB11512) 

02T Statybos inţinerija 
12 

Sigitas Vėjelis Doc. dr. Statybinė fizika (STSMB11005) 08T Medţiagų inţinerija 17 

Algimantas 

Pranas 

Naujokaitis 

Doc. dr. 
Kompleksinis projektas 

(STSMB11006) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
43 

Ramunė 

Ţurauskienė 
Doc. dr. 

Apdailos medţiagų ir dirbinių 

technologijos (STSMB11007) 
08T Medţiagų inţinerija 11 

Sigitas Vėjelis 

Jurgita 

Malaiškienė 

Doc. dr.  

Doc. dr. 
Ekologiškos statybinės 

medţiagos (STSMB11008) 

08T Medţiagų inţinerija 

02T Statybos inţinerija 

17 

 

3 

Bronius Jonaitis Doc. dr. 
Gelţbetoninės ir mūrinės 

konstrukcijos (STGKB11611) 
02T Statybos inţinerija 20 

Gintautas 

Skripkiūnas 
Doc. dr. 

Rišamosios medţiagos 

(STSMB11009) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
26 

Antanas 

Laukaitis 
Prof. dr. 

Statybos produktų gamybos 

projektavimas (STSMB11010) 
08T Medţiagų inţinerija 9 

Asta Kičaitė Doc. dr. 
Gamybinė praktika 2 

(STSMB11024) 
08T Medţiagų inţinerija 25 

Jonas 

Šaparauskas 
Doc. dr. 

Pastatų statybos technologija ir 

organizavimas (STSTB11625) 
02T Statybos inţinerija 11 

Olga Kizinievič 

Jurgita 

Malaiškienė 

Doc. dr. 

Doc. dr. 

Efektyvi statybinė keramika 

(STSMB11011) 

08T Medţiagų inţinerija 

02T Statybos inţinerija 

7 

 

3 

Algimantas 

Pranas 

Naujokaitis 

Doc. dr. 
Statybiniai mišiniai 

(STSMB11012) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
43 

Romualdas 

Mačiulaitis 
Prof. dr. 

Statybiniai polimerai 

(STSMB11013) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
40 

Antanas 

Laukaitis 
Prof. dr. 

Silikatinių medţiagų 

technologija (STSMB11014) 
08T Medţiagų inţinerija 9 

Rimantas 

Mackevičius 
Doc. dr. 

Gruntų mechanika, pagrindai ir 

pamatai (STGTB11717) 
02T Statybos inţinerija 30 

Albinas Gailius 

Sigitas Vėjelis 

Prof. dr. 

Doc. dr. 

Akustinės ir termoizoliacinės 

medţiagos (STSMB11015) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 

49 

17 

Algimantas 

Naujokaitis 

Antanina 

Červokienė 

Doc. dr. 

 

 

lektorius 

Baigiamasis dabas 1 

(STSMB11025) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 

43 

 

 

20 

Albinas Gailius Prof. dr. 
Pastatų renovacijos 

technologijos (STSMB11016) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
49 

Gintautas 

Skripkiūnas 
Doc. dr. 

Betono ir gelţbetonio 

technologijos (STSMB11017) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
26 

Dţigita 

Nagrockienė 
Doc. dr. 

Metalinės ir medinės statybinės 

produkcijos technologijos 

(STSMB11018) 

08T Medţiagų inţinerija 15 

Algimantas 

Naujokaitis 

Antanina 

Červokienė 

Doc. dr. 

 

 

lektorius 

Baigiamasis darbas 2 

(STSMB11026) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 

43 

 

 

20 
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Algimantas 

Naujokaitis 

Antanina 

Červokienė 

Doc. dr. 

 

 

lektorius 

Baigiamasis darbas 3 

(STSMB11027) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 

43 

 

 

20 

Sigitas Vėjelis Doc. dr. 
Pastatų energinis efektyvumas 

(STSMB11019) 
08T Medţiagų inţinerija 17 

Kristina 

Kalašinskaitė 
Doc. dr. 

Įmonių organizavimas ir 

valdymas (VVIEB11851) 
04S Ekonomika 11 

Albinas Gailius Prof. dr. 
Statybos techninė prieţiūra 

(STSMB11038) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 
49 

Sigitas Vėjelis Doc. dr. 
Statybos produkcijos kokybės 

kontrolė (STSMB11039) 
08T Medţiagų inţinerija 17 

Tatjana Vilutienė Doc. dr. 
Statybos projektų valdymas 

(STSTB11827) 
02T Statybos inţinerija 11 

Vidmantas Jonas 

Jokūbaitis 
Doc. dr. 

Pastatų būklės techninis 

vertinimas (STGKB11816) 
02T Statybos inţinerija 52 

Dţigita 

Nagrockienė 
Doc. dr. 

Gamybos proceso 

organizavimas (STSMB11020) 
08T Medţiagų inţinerija 15 

Bendrųjų universitetinių studijų dalykų dėstytojai 

Ingrida Bruţaitė Doc. dr. Chemija (FMCHB11101) 03P Chemija 9 

Rymantas 

Kvietkauskas 

Lekt. Bendroji inţinerinė grafika 

(FMIGB11101) 

02T Statybos inţinerija 
 

Arūnas 

Ribikauskas 
Dr. lektorius 

Informacinės technologijos 

(FMISB11123) 
07T Informatikos inţinerija 11 

Jevgenijus 

Kirjackis 
Doc. dr. Matematika 1 (FMMMB11101) 01P Matematika  

Vaidotė 

Jakimavičiūtė 

Maselienė 

Doc. dr. 
Inţinerinė geologija ir praktika 

(STGTB11101) 
05P Geologija 16 

Jonas Srėbalius lektorius Filosofija (HIHSB11125) 04H Filologija 36 

Jovilė 

Barevičiūtė 
lektorius 

Technikos filosofija 

(HIHSB11126) 
04H Filologija 5 

Jonas Srėbalius lektorius 
Europos studijų įvadas 

(HIHSB11127) 
04H Filologija 36 

Genovaitė 

Snuviškienė 
lektorius Anglų kalba 1 (HIKAB11104) 04H Filologija 25 

Irena 

Miculevičienė 
lektorius 

Vokiečių kalba 1 

(HIKAB11105) 
04H Filologija 28 

Lina Dubikaltytė-

Raugalienė 
Doc. dr. 

Prancūzų kalba 1 

(HIKAB11106) 
04H Filologija 14 

Jūratė 

Suţiedelytė-

Visockienė 

Doc. dr. 
Inţinerinė geodezija ir praktika 

(APGDB11044) 
10T Matavimų inţinerija 18 

Dainius Jasaitis Doc. dr. Fizika 1 (FMFIB11217) 
04T Aplinkos inţinerija ir 

kraštotvarka 
10 

Linas Gabrielaitis Doc. dr 
Taikomoji inţinerinė grafika 

(FMIGB11201) 
02T Statybos inţinerija 12 

Igoris Belovas Doc. dr. Matematika 2 (FMMMB11201) 01P Matematika 16 

Leonidas Syrus Doc. dr. 
Teorinė mechanika 

(FMTMB11202) 
02T Statybos inţinerija 49 
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Genovaitė 

Snuviškienė 
lektorius Anglų kalba 2 (HIKAB11204) 04H Filologija 25 

Irena 

Miculevičienė 
lektorius 

Vokiečių kalba 2 

(HIKAB11205) 
04H Filologija 28 

Lina Dubikaltytė-

Raugalienė 
Doc. dr. 

Prancūzų kalba 2 

(HIKAB11206) 
04H Filologija 14 

Dainius Jasaitis 
Doc. dr. 

Fizika 2 (FMFIB11318) 
04T Aplinkos inţinerija ir 

kraštotvarka 
10 

Kęstutis 

Vislavičius 
Doc. dr. 

Medţiagų mechanika 

(FMMAB11303) 
02T Statybos inţinerija 39 

Olga Suboč Doc. dr. 
Taikomoji matematika 1 

(FMMMB11301) 
01P Matematika  

Asta Kičaitė 

Rimvydas 

Ţurauskas 

Doc. dr. 

Doc. dr. Medţiagotyra (STSMB11329) 

02T Statybos inţinerija 

08T Medţiagų inţinerija 

12 

 

11 

Andrius 

Tamošiūnas 

Doc. dr. 
Vadyba (VVSEB11353) 

03S Vadyba ir 

administravimas 
14 

Rasa Vaiškūnaitė Doc. dr. 
Ţmogus ir aplinka 

(APASB11117) 

04T Aplinkos inţinerija ir 

kraštotvarka 
10 

Vilija 

Grincevičienė 
Doc. dr. 

Globalizacijos problemos 

(HIHSB11303) 
07S Edukologija 13 

Agnieţka 

Juzefovič 
Doc. dr. Etika (HIHSB11304) 

03S Vadyba ir 

administravimas 
3 

Laimutė 

Monginaitė 
Doc. dr. 

Inţinerinė psichologija 

(HIHSB11307) 
06S Psichologija 25 

Jekaterina 

Lavrinec 
Doc. dr. 

Kultūros studijos 

(HIKVB11311) 
05S Sociologija 7 

Aistė Andriušytė Doc. dr. 
Architektūros istorija 

(STIAB11307) 
03H Menotyra 12 

Oksana 

Barvidienė 
Doc. dr. 

Skysčių mechanika ir 

termodinamika (APHIB11122) 

04T Aplinkos inţinerija ir 

kraštotvarka 
 

Valentinas 

Zaveckas 
Doc. dr. 

Elektrotechnika ir elektronika 

(ELETB11403) 

01T Elektros ir elektronikos 

inţinerija 
44 

Valmantas 

Girnius 
Doc. dr. 

Ţmonių ir aplinkos sauga 

(STDGB11030) 
08T Medţiagų inţinerija 27 

Liudvikas 

Rimkus 
Doc. dr. 

Statybinė mechanika 

(STKMB11558) 
02T Statybos inţinerija 27 

Sigitas Jablonskis Asist. Teisė (VVTEB11506) 
01S Teisė 

02T Statybos inţinerija 
5 

Jurgita 

Antuchevičienė 
Doc. dr. 

Taikomoji matematika 2 

(STSTB11726) 
01P Matematika 10 

Algirdas Jakutis Doc. dr. Ekonomika (VVSEB11751) 
03S Vadyba ir 

administravimas 
26 

Lina Rutkienė Doc. dr. 
Specialybės kalbos kultūra 

(HILKB11008) 
04H Filologija 16 

 

5. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 
 

5.1. Patalpos 
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50. Auditorijų srautinėms paskaitoms, pratyboms bei laboratorijų laboratoriniams darbams pakanka. 

Kad studentų nebūtų daugiau nei yra instaliuotų darbo vietų (atliekant laboratorinius darbus) akademinė 

grupė dalijama į pogrupius (daţniausiai du). Savarankiškas uţduotis studentai gali atlikti „Statybos ir verslo 

vadybos fakulteto skaitykloje“ (Saulėtekio al. 11, Centriniai rūmai, SRC 107), Bibliotekoje (Saulėtekio al. 

14) ir VGTU rūmų foje, kur sumontuoti baldai. Jei savarankiškoms uţduotims atlikti reikalingas 

kompiuteris, studentai gali naudotis SRL-I 520 kompiuterine klase. VGTU rūmuose yra bevielis interneto 

ryšys. Nustatytose vietose studentai gali prisijungti ir naudotis. 

51. Visos paskaitos vyksta viename pastatų komplekse Saulėtekio al. 11, išskyrus kūno kultūros 

uţsiėmimus Saulėtekio al. 28 (5 min. kelio pėsčiomis nuo pagrindinių rūmų). Pereiti iš vieno korpuso į kitą 

uţtrunka tik kelias minutes. „Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos“ studijų programa 

realizuojama šiuose Saulėtekio al. 11 rūmuose: SRC, SRA-I, SRA-II, SRK-II, SRL-I. 

52. „Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos“ studijų programos vykdymui naudojamas 

metodinis kabinetas L-104 kuriame eksponuojamos statybinės medţiagos ir gaminiai, kaupiama reikalinga 

techninė dokumentacija 

53. Visos patalpos, kuriose vyksta uţsiėmimai, atitinka darbo saugos ir higienos normų reikalavimus. 

Kai kurios auditorijos neatitinka estetinių reikalavimų, todėl kasmet bent dalis jų per planinius remontus 

sutvarkomos (perdaţomos sienos, lubos, pakeičiama grindų danga, durys, įvedamas interneto ryšys). Yra 

atnaujinta SRA-I L-104 auditorija. Joje buvo pakeisti baldai, perdaţytos sienos, pakeista grindų danga, 

sumontuotas stacionarus multimedijos aparatas. 

54. Šiuo metu daugumoje Statybos fakulteto auditorijų sumontuoti stacionarūs projektoriai. 

 

5.2. Laboratorinė įranga 
 

55. Laboratoriniai darbai atliekami chemijos ir bioinţinerijos mokomojoje laboratorijoje, fizikos 

mokomojoje laboratorijoje, statybinių medţiagų mokomojoje laboratorijoje, medţiagų atsparumo 

mokomojoje laboratorijoje, stiprumo mechanikos mokslo laboratorijoje, gelţbetoninių ir mūrinių 

konstrukcijų mokomojoje laboratorijoje, metalinių, medinių ir plastmasių konstrukcijų mokomojoje 

laboratorijoje, geotechnikos mokomojoje laboratorijoje bei Termoizoliacijos instituto laboratorijose: 

Statybinių dirbinių technologijos laboratorijoje, statybinių medţiagų laboratorijoje, termoizoliacinių 

medţiagų laboratorijoje, statybinių medţiagų mokomoji laboratorija 1, statybinių medţiagų mokomoji 

laboratorija 2. 

56. Laboratorijas aprūpintos reikiama įranga ir reikalingomis medţiagomis, atsiţvelgiant į studentų 

skaičių. Įranga nuolat atnaujinama pagal pirkimų planus. Padaliniai kiekvienais ateinančiais metais 

numatomus pirkimus planuoja vadovaujantis VGTU Senato patvirtintais Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymo nuostatais. Šiuo metu yra atnaujinamos daugelio 

laboratorijų patalpos. 

57. Statybos fakulteto turima svarbiausia laboratorinė įranga:  

 Automatizuotas statybinių medţiagų, didţiagabaričių ir maţagabaričių konstrukcijų universalių 

bandymo mašinų komplektas NS–PA3–DIG.2000 su bandymo mašinomis: hidraulinis presas P-

10; hidraulinis presas P-125; universali bandymo mašina UMM-200; universali bandymo 

mašina R-10; hidraulinis presas PR-1000 (vienintelis, automatizuotas 10000 kN galios presas 

Lietuvoje, leidţiantis bandyti natūralaus dydţio statybines konstrukcijas). Automatizuota įranga 

leidţia atlikti statybinių medţiagų ir konstrukcijų bandymus, palaikant norimą apkrovos kėlimo 

greitį bei matuojant momentines deformacijas;  

 Jėgos grindys su universaliu bandymų stendu (bandymo stendas leidţiantis bandyti 18 m ilgio, 9 

m. pločio statybines konstrukcijas);  

 Ilgalaikio konstrukcijų bandymo laboratorija, kurioje sumontuoti gniuţdymo spyruokliniai 

presai GN-30, 6 vnt. leidţia atlikti unikalius ilgalaikius statybinių konstrukcijų tyrimus;  

 Universalūs fizikinių dydţių registravimo prietaisai ALMEMO 5590 ir ALMEMO 5290 su 

jėgos, slėgio, deformacijų, poslinkių, temperatūros ir drėgnio automatizuoto matavimo jutikliais;  

 Automatinė klimatinė kamera FEUTRON 3603/01 statybinių medţiagų bandymui teigiamoje ir 

neigiamoje temperatūroje ore ir vandenyje;  

 Kaitinimo krosnys „SNOL 30/1300“, EK 50/1200 su elektroniniu valdymu, klimatinė kamera 

„KTK 800“;  

 Infraraudonųjų spindulių kamera termografiniams tyrimams, patalpų komforto tyrimo įrangos 

komplektas, daţytų paviršių bandimo prietaisas, skaitmeninės vaizdo kameros;  

 Įranga skirta medţiagų degamumo bei liepsnos plitimo parametrams nustatymui;  

http://www.vgtu.lt/padaliniai/index.php?p=427
http://www.vgtu.lt/padaliniai/index.php?p=430
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 Personalinių kompiuterių klasės ir paţangiausios pasaulio mastu baigtinių elementų programos, 

skirtos modeliuoti ir tyrinėti skaitiniais metodais statinius, konstrukcijas ir medţiagas; 

58. Statybinių medţiagų katedroje turima ši laboratoriniams tyrimams skirta įranga: hidrauliniai presai 

(П-10, П-125), tempimo mašina (PM-101), elektroninės svarstyklės,  dţiovinimo krosnys (SNOL58/350, 

SNOL200/200), kaitinimo krosnis (SNOL30/1300), vakuumavimo aparatas, hidrostatinės kvadrantinės 

svarstyklės, analiziniai sietai, vibracinis stendas-kratyklės, prietaisas betono slankumui nustatyti, 

duktilometras, penetrometras, prietaisas bitumo minkštėjimo temperatūrai nustatyti, viskozimetrai, pH 

matavimo prietaisas (EL–20 Kit), elektrinio laidumo matavimo prietaisas (EL–30 Kit), oro kiekio matavimo 

švieţiame betono prietaisas, Bleino prietaisas. 

59. „Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų“ programos vykdymui naudojamas metodinis 

kabinetas L-104 kuriame eksponuojamos statybinės medţiagos ir gaminiai, kaupiama reikalinga techninė 

dokumentacija. 

60. Nors kasmet įsigyjama naujos laboratorinės įrangos, pačią naujausią ir moderniausią įrangą įsigyti 

sudėtinga. Pagrindinė kliūtis – ribotos VGTU finansinės galimybės. 
 

5.3. Kompiuterinė ir programinė įranga 
 

61. Statybos fakultetui priklauso SRL-I 520 kompiuterių klasė, kurioje įrengta 20 darbo vietų. 

Uţsiėmimai šioje auditorijoje organizuojami taip, kad studentų skaičius uţsiėmimo metu neviršytų 

instaliuotų darbo vietų skaičiaus. 

62. Programinė įranga instaliuota SRL-I 520 klasės kompiuteriuose: Microsoft Windows XP 

Professional SP3, Microsoft Office 2007 MS Word, Excel, Bentley MicroStation V8 XM, Bentley Building 

V8 XM, Matrix CAE 4., LIRA 9.2, STAD.Pro 2007, Revit Architecture 2008, AutoCad 2008, SAMATA 

2008, Sistema, OpenProj, SES2004, Adobe Reader 8, 7-Zip, ESET NOD32 ir kt. 

63. „Inovatyvios statybos medţiagos ir technologijos“ studijų programos realizavimo metu vyksta 

inţinerinės grafikos, informacinių technologijų laboratoriniai darbai. Toliau pateikiama kompiuterizuotų 

klasių programinė įranga: 

 Auditorijos SRK-II 604, 611, 612 ir 614: Microsoft Windows XP Professional SP3, Autodesk 

Autocad, LECTRICAL 2006, Microsoft Office 2007, Alkonas, ESET NOD32 

 Auditorijos SRL-I 323, 324 ir 325: Microsoft Windows XP Professional SP3, Microsoft Office 

2007, OpenOffice.org 3.1, Microsoft Visual C++ 2005 Express Editon, Dev-C++ Code Base 

Bloodshed Software, MathCad 14.0, Adobe Reader 8, 7-Zip, Alkonas, ESET NOD32. 

 Auditorija SRL-I 521: Microsoft Windows XP Professional SP3, Microsoft Office 2007, 

OpenOffice.org 3.1, Microsoft Visual C++ 2005 Express Editon, Dev-C++ Code Base 

Bloodshed Software, Adobe Reader 8, 7-Zip, ESET NOD32. 

64. Universiteto Skaičiavimo centras rūpinasi bendrauniveristetine programine įranga. Pratęsta sutartis 

su Microsoft dėl operacinių sistemų ir Office biuro paketo bei nupirkta bendrauniversitetionė antivirusinė 

programinė įranga. Specializuota programine įranga rūpinasi fakultetas, katedros, programinę įrangą 

naudojantys ar dėstantys asmenys. Šiuo metu bandoma nemokamai gauti BRICSYS (AutoCad atitikmuo) 

licencijas. 

65. Statybinių medţiagų katedra turi tris nešiojamus kompiuterius ir vieną nešiojamą multimediją, 

kurie naudojami studijų procese (paskaitoms vesti). 

 

5.4. Biblioteka, skaityklos ir metodiniai ištekliai 
 

66. Studentai gali naudotis Statybos ir verslo vadybos fakulteto skaitykla (Saulėtekio al. 11, Centriniai 

rūmai, SRC 108) arba Bibliotekos teikiamomis paslaugomis Saulėtekio al. 14 (5 min. kelio pėsčiomis nuo 

pagrindinių Universiteto rūmų). 

67. Parodţius studento paţymėjimą bibliotekos darbuotojui galima naudotis kompiuteriais Interneto 

skaitykloje, 119 kab., arba Mokslo darbuotojų skaitykloje 217 kab. Prie kompiuterio galima praleisti 16 val. 

per mėnesį, bet ne daugiau nei 2 val. per dieną. Prie kompiuterio dirbama tik po vieną studentą. 

68. Centrinės bibliotekos skaityklose uţsiregistravę studentai, gali naudotis bevieliu internetu. 

Studentai gali naudotis VGTU darbuotojų publikacijų duomenų baze, VGTU mokslo ţurnalų duomenų baze, 

patentų duomenų baze, prenumeruojamomis bei terminuotos prieigos duomenų bazėmis. 

69. Bibliotekoje, 202 kab., galima pasinaudoti spausdinimo, skenavimo, įrišimo paslaugomis. Taip pat 

galima sumokėti delspinigius uţ laiku negrąţintas knygas. 
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70. Knygos randamos atliekant paiešką kompiuteriniame kataloge http://vgtu.library.lt ir suradus 

leidinį, uţsisakoma internetu pagal parengtą instrukciją http://biblioteka.vgtu.lt/main.php?m=4&s=7. Jei 

knygos nerandamos kompiuteriniame kataloge, ieškoma korteliniuose kataloguose, kurie yra „Abonemente“ 

arba klausiama bibliotekos darbuotojo. Galima paimti iki 30 leidinių. Jeigu leidinio Bibliotekoje nėra 

abonemente, 101 kab. galima uţsisakyti leidinį iš kitų Lietuvos ar uţsienio bibliotekų. Uţsakymas 

įvykdomas per 0,5–1 val. Rugsėjo ir vasario mėn. leidinių uţsakymo vykdymas gali būti pratęsiamas iki 3 

dienų. 

71. Bibliotekos darbo laikas yra pritaikytas studentų poreikiams. Apie tai galima spręsti išnagrinėjus 

bibliotekos darbo laiką (ţr. 6 lentelę). 

 

6 lentelė. Bibliotekos darbo laikas 
 I - IV V VI VII 

Semestrų laikotarpiu (rugsėjis - birţelis) 

Abonementas 900 - 2000 900 - 2000 - - 

Bendroji skaitykla  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 

Mokslo darbuotojų skaitykla  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 

Galerijos skaityklos  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 

Interneto skaitykla  900 - 2100 900 - 2100 1000 - 1700 - 

Interneto skaitykla nakties metu  2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 

Individualaus darbo skaitykla  900 - 1745 900 - 1630 - - 

Fakultetų skaityklos  900 - 1730 900 - 1730 - - 

Mokamos paslaugos  900 - 1745 900 - 1630 - - 

 I - IV V VI VII 

Atostogų laikotarpiu (liepa - rugpjūtis) 

Abonementas 900 - 1645 900 - 1530 - - 

Bendroji skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 

Mokslo darbuotojų skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 

Galerijos skaityklos  900 - 1645 900 - 1530 - - 

Interneto skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 

Interneto skaitykla nakties metu  2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 2200 - 800 

Individualaus darbo skaitykla  900 - 1645 900 - 1530 - - 

Fakultetų skaityklos  900 - 1645 900 - 1530 - - 

Mokamos paslaugos  900 - 1645 900 - 1530 - - 

 

72. Vienas iš svarbiausių bibliotekos tikslų – gerinti studentų informacinį aprūpinimą naujausiais 

studijoms reikalingais leidiniais bei elektroniniais ištekliais. Leidiniai įsigyjami tik pagal dėstytojų 

rekomendacijas ir pageidavimus, todėl bibliotekos fondai pasipildo būtiniausiais ir naujausiais leidiniais, 

kurie reikalingi programos studentams.  

73. 8 lentelėje pateikiamas programai reikalingų pagrindinių mokomojų knygų sąrašas. Iš jo matyti, 

jog bibliotekos abonemente esančių knygų skaičius yra pakankamas „Inovatyvios stybos medžiagos ir 

technologijos“ studijų programos studentų skaičiui. VGTU leidţia mokslinius periodinius ţurnalus. Ţurnalus 

studentai gali pasiskaityti Statybinų medţiagų katedros L-104 metodiniame kabinete. 

74. Programoje dalyvaujantys mokslininkai per pastaruosius 5 metus išleido 15 mokomųjų knygų ir 

vadovėlių, skirtų „Inovatyvios stybos medžiagos ir technologijos“ studijų programos studentams (7 lentelė). 

 

7 lentelė. Svarbiausios mokomsoios knygos, kurose naudojamos studijų programoje 
Eil. 

Nr. 

Leidim

o 

metai 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla Egzempliorių skaičius 
Aukštosios 

mokyklos 
bibliotekoje 

Metodiniuose 

kabinetuose 

Statybos ir 

verslo 
vadybos 

fakultetų 

skaitykla 

Kitose 

bibliotekose 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2005 Nagrockienė, D.; Ţurauskienė, R.; 

Mačiulaitis, R; Kičaitė, A.; 

Ravnialičevas. Medžiagų mokslas 

Technika 32 1 1 8 

2 2005 Naujokaitis, A. Medžiagų mokslas Technika 31 1  20 

3 2006 Naujokaitis, A. Statybinės medžiagos. 

Užpildai 

Technika 27 1 1 16 

4 2007 Nagrockienė ,D.; Ţurauskienė, R. 

Statybinės medžiagos ir jų gaminiai 

Technika 21 1  6 

5 2007 Naujokaitis, A. Statybinės medžiagos. 

Betonai 

Technika 38 1 1 27 

6 2007 Ţurauskienė, R.; Nagrockienė, D.; Technika 26 1 1 3 

http://vgtu.library.lt/
http://biblioteka.vgtu.lt/main.php?m=4&s=7
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Mačiulaitis, R.; Kičaitė, Statybinės 

medžiagos. Laboratoriniai darbai 1 

dalis  

7 2007 Naujokaitis, A. Medžiagų mokslas Technika 31 1  14 

8 2008 Nagrockienė ,D.; Ţurauskienė, R. 

Statybinės medžiagos ir jų gaminiai 

Technika 31 1 1 35 

9 2008 Ţurauskienė, R.; Nagrockienė, D. 

Statybinių medžiagų ir dirbinių 

technologija 

Technika 47 1 1 24 

10 2009 Naujokaitis, A. Medžiagų mokslas Technika 28 1  11 

11 2009 Kičaitė, A. Medžiagotyra. Statybinės 

medžiagos. 

Technika 37 1 1 7 

12 2009 Gailius, A.; Girnienė, I. Keraminiai 

statybiniai dirbiniai 

Technika 30 1 1 7 

13 2009 Ţurauskienė, R.; Nagrockienė, D.; 

Mačiulaitis, R.; Kičaitė, A.; 

Červokienė, A.; Ţurauskas ,R. 

Statybinės medžiagos. Laboratorinių 

darbų metodikos nurodymai 

Technika 46 1 1 2 

14 2009 Gailius, A.; Vėjelis, S. 

Termoizoliacinės medžiagos ir jų  

gaminiai 

Technika elektroninis leidinys 

15 2010 Nagrockienė, D.; Ţurauskienė, R.; 

Mačiulaitis, R.; Kičaitė, A.; Gailius, A.; 

Červokienė, A.; Medžiagų mokslas. 

Laboratorinių darbų metodikos 

nurodymai 

Tecnika 20 1 1 10 

 

75. Universiteto bendruomenė 2009 m. turėjo prieigą prie 23 (2007 m. – 20) bibliotekos 

prenumeruojamų duomenų bazių (toliau – DB). Kiekvienais metais daugėja studentų, naudojančių DB 

skaičius. Ataskaitiniais metais iš 2261 EBSCO Publishing vartotojų – 2053 studentai. Per metus suteikti 665 

Oxford Reference Online, 665 EBSCO Publishing ir 73 Emerald Management and Emerald Engineering 

eJournlas Collections  DB slaptaţodţiai. VGTU mokslininkams suteikti 13. Atlikus 2009 m. 

prenumeruojamų DB panaudos, pagal kopijuotų straipsnių skaičių, analizę daugiausia straipsnių kopijuota iš 

ScienceDirect – 26029. Tarp populiariausių išlieka EBSCO Publishing DB paketas  - kopijuoti 21579 

straipsniai. IEEE Xplore –9388, SpringerLink –6061, Emerald Management and Emerald Engineering 

eJournlas Collections - 5275 , Wiley InterScience –Blackwell STM – 3679, Oxford Reference Online –2254, 

SAGE Journals Online - 709, Institute of Physics Electronic Journals (IOP) – 363 straipsniai. 

76. Prie duomenų bazių studentai ir dėstytojai gali prisijungti per VGTU kompiuterių tinklą tiek iš 

Bibliotekos, tiek iš visų Universiteto rūmų. Naršyti po „EBSCO Publishing“ duomenų bazę galima gavus 

individualų slaptaţodį iš Bibliotekos administratoriaus. 

77. Informacija iš duomenų bazių leidţia detaliau susipaţinti su dėstomu dalyku ar konkrečia 

problema tiek dėstytojams, tiek studentams. 

78. Studijų programos dėstytojai visiems pagrindiniams dalykams yra parengę eilę metodinių leidinių. 

Jie skirti teorijai, pratyboms, bei laboratoriniams darbams ruoštis, atlikti ir apsiginti. Dėstytojų parengti 

metodiniai leidiniai pateikti gyvenimo aprašymuose (ţr. 2 priedą). Svarbiausių metodinių leidinių sąrašas 

pateikiamas 8 lentelėje. 

 

8 lentelė. Pagrindinių mokomųjų knygų ir vadovėlių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Leidimo 

metai 

Leidinio autoriai ir pavadinimas Leidykla Egzempliorių skaičius 
Aukštosios 

mokyklos 
bibliotekoje 

Metodiniuose 

kabinetuose 

Kitose 

bibliotekose 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
2004 Petroševičiūtė Ona. Bendroji 

chemija  

Technologija 55  25 

2 

2004 Pekarskas Vidmantas. Tiesinės 

algebros ir analizinės 

geometrijos elementai 

Technologija 194  14 

3 2004 Michnevič Edvard. Teorinė 

mechanika  

Technika 77  10 

4 2006 Syrus Leonidas. Teorinė 

mechanika. Kinematika 

Technika 63  28 

5 2000 Čiţas Algirdas. Aiškinamasis TEV 524  29 
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medžiagų atsparumo 

uždavinynas 

6 2008 Parasonis, Josifas. Statinių 

konstrukcijų projektavimo 

pagrindai 

Technika 45  9 

7 2004 Raţaitis Viktoras. Pastatų 

konstravimo pagrindai 

Vilniaus dailės 

akademijos 

leidykla 

17  26 

8 2004 Atkočiūnas Juozas. Tamprumo 

teorijos pagrindai 

Technika 99  17 

9 2009 Ţurauskienė Ramunė; 

Nagrockienė Dţigita; 

Mačiulaitis Romualdas; Kičaitė 

Asta; Červokienė Antanina; 

Ţurauskas Rimvydas. Statybinės 

medžiagos. Laboratorinių darbų 

metodikos nuraodymai 

Technika 46 1 2 

10 2006 Naujokaitis Algimantas. 

Statybinės medžiagos. Užpildai 

Technika 27 1 16 

11 2004 Barauskas Rimantas. Baigtinių 

elementų metodo pagrindai 

Technika 91  18 

12 2005 Rimkus Liudvikas. Plokščiųjų 

strypinių konstrukcijų 

mechanika 

Technika 30  13 

13 2001 Statybos organizavimas Petro ofsetas 301  15 

14 2003 Čyras Petras. Profesinė sauga ir 

sveikata 

Technika 140  39 

15 2007 Marčiukaitis Gediminas. 

Gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas pagal 

euronormas 

Technika 23  12 

 

79. Studentai gali nuotoliniu būdu uţsakyti norimą metodinį leidinį ir jį atsiimti Bibliotekos 

abonemente. Kai kurie dėstytojai pateikia dėstomų disciplinų praktinių ar namų darbų atlikimo metodikas 

asmeninėse svetainėse. Taip pat kai kuriuos metodinius leidinius galima pasiskolinti iš Statybinių medţiagų 

katedros katedros metodinio kabineto L-I 104. 

80. Dėstytojai naudoja įvairias metodines priemones: nuo padalomosios medţiagos iki filmų 

demonstravimo. Kai kurie dėstytojai paskaitų medţiagą skelbia savo asmeninėse interneto svetainėse 

Universiteto tinklapyje. Dėstytojai savo metodinę medţiagą nuolat papildo naujomis dabartinio laikmečio 

pasiekimų ţiniomis. Dėstytojų staţuočių metu įgytos ţinios yra naudojamos metodinės medţiagos 

atnaujinimui. Tarp programos dėstytojų populiarus dėstymo būdas – skaidrių demonstravimas ir jų 

komentavimas. 

 

6. STUDIJŲ EIGA IR JOS VERTINIMAS 
 

6.1. Reikalavimai stojantiesiems 
 

81. Priėmimas į pirmosios pakopos Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programą 

vykdomas per bendrąjį priėmimą, kuris vykdomas vadovaujantis bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų 

mokyklų pirmosios pakopos studijas 2011 ir 2012 metais sąlygomis. Bendrąjį priėmimą organizuoja ir vykdo 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų 

asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). 

82. Stojantieji gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas arba valstybės nefinansuojamas vietas. 

Būtina turėti vidurinį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra. Konkursinė eilė per bendrąjį priėmimą į 

pirmosios pakopos studijas sudaroma vadovaujantis geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 

sudarymo 2011 ir 2012 metais tvarkos aprašu.  

83. Stojantieji turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus arba du valstybinius brandos 

egzaminus ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą. Konkursinis balas susideda iš matematikos, lietuvių kalbos 

ir fizikos brandos egzaminų bei uţsienio kalbos metinio paţymio. Konkursinio balo sandara pateikta 9. 

lentelėje. Konkursinio balo skaičiuoklė yra pateikta internetiniame universiteto puslapyje: 

http://stojantiesiems.vgtu.lt/bakalauro-studijos/konkursiniai-balai/skaiciuokle/ . 
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9 lentelė. Konkursinio balo sandara 
 

Studijų 

kryptis 

Studijų programa Brandos 

egzaminai 

Egzaminų 

paţymių 

svertiniai 

vidurkiai 

Mokomieji 

dalykai 

Mokomųjų 

dalykų metinių 

paţymių 

svertiniai 

koeficientai 

J800 Statybų 

technologijos 

Inovatyvios statybos 

medžiagos ir 

technologijos 

matematika 

fizika 

lietuvių kalba 

0,4 

0,2 

0,2 

uţsienio kalba 0,2 

 

84. Stojantiems į Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programą specialieji 

reikalavimai nėra nustatyti. Kadangi studijų programa yra inţinerinio pobūdţio, skaičiuojant konkursinį balą 

yra vertinami matematikos ir fizikos paţymiai. Tai garantuoja, kad į studijas bus priimti studentai, pasirengę 

inţinerinėms studijoms. Jeigu abiturientai nėra laikę fizikos egzamino, imamas metinis baigiamųjų metų 

paţymys. Studentai, kurie mokykloje inţinerijos dalykus (matematikos, fizikos, chemijos) mokėsi ţemesniu 

lygiu, lanko universiteto organizuojamus šeštadieninius uţsiėmimus. Per 2011 m. priėmimą stojantieji galėjo 

pasirinkti 12 studijų programų. Pasirinkusiųjų skaičius pagal eiliškumą pateiktas 10 lentelėje iš kurios 

duomenų matyti, kad Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programa yra pakankamai 

populiari. Tačiau ją renkasi aukštus balus surinkusieji ir jie įstoja į pirmo pasirinkimo studijų programą.  

 

10 lentelė. Stojančiųjų skaičius 
 

Pasirinktų pageidavimų skaičius pagal prioritetus 

Studijų 

forma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš viso: 

vf 3 10 9 13 6 7 3 9 5 6 5 3 79 

vnf      1 1  1 4   7 

vf – valstybės finansuojama studijų vieta, vnf – valstybės nefinansuojama studijų vieta. 

 

 

6.2. Studijų metodai ir pasiekimų vertinimas 
 

85. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programoje numatyti inovatyvūs studijų 

metodai, adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti. Konkretūs studijų metodai yra nurodyti studijų 

dalykų aprašuose (ţr. 1 priede).  

86. Studijų programoje numatyti probleminio ir projektinio mokymosi metodai. Studijų dalykų 

(modulių), kuriuose numatyti laboratoriniai, namų darbai, kursiniai darbai ir kursiniai projektai 

uţsiėmimuose bus formuluojama konkreti technologinė, socialinė problema ir studentai orientuojami į jos 

sprendimo paiešką. Studentai gaus negalutines, nepilnai apibrėţtas ar nepilnai struktūrizuotas problemas. 

Dalis studijų vyks bendradarbiaujančių studentų grupėje. Studentai, bendradarbiaudami tarpusavyje, spręs 

problemas, išmoks formuluoti ir argumentuotai ginti savo pozicijas, ir tokiu būdu geriau pasieks numatytus 

studijų rezultatus. Dėstytojai šiais atvejais bus patarėjai ir konsultantai. 

87. Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos studijų programoje numatyta 11 kursinių darbų, 1 

kompleksinis projektas ir baigiamasis darbas, numatytos 2 gamybinės praktikos. 

88. Siekiant ugdyti studentų gebėjimus kritiškai mąstyti, dirbti grupėje ir rengti pristatymus, bus 

rengiami grupiniai namų darbai ir kursiniai projektai, analizuojamos situacijos, darbo rezultatai bus aptariami 

viešose diskusijose ir darbų gynimuose. 

89. Ţinių vertinimo tvarka pateikiama kiekvieno modulio kortelėje (1 priedas), nurodant kiek ir kokios 

formos atsiskaitymų yra semestro bėgyje ir koks kiekvieno atsikaitymo indėlis galutiniam paţymiui. 

Dėstytojas supaţindina studentus su šia tvarka semestro pirmąją savaitę. Semestro metu, pagal dalykų 

modulių programose nurodytą grafiką, studentai atsiskaito uţ savarankišką darbą (individualūs darbai, 

semestro darbai, referatai, laboratoriniai darbai ir kt.). Gale semestro gauti įvertinimai įrašomi į ţiniaraštį. 

Paţymiai skelbiami konfidencialiai. 

90. Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai siejasi su numatomais programos studijų rezultatais. 

Vertinimo kriterijai yra numatomų rezultatų pasiekimą įrodantys poţymiai (11 lentelė). Vertinimo kriterijų 

sąsajos su numatomais studijų rezultatais būdingos visai studijų programai. 
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11 lentelė. Vertinimo kriterijų sąsajos su studijų rezultatais 

Išlaikymo 

Slenkstis 

Paţymys ir 

trumpas ţinių ir 

gebėjimų 

apibūdinimas 

Išsamus ţinių ir supratimo apibūdinimas Išsamus gebėjimų apibūdinimas 

Išlaikyta 10 (puikiai) 
Puikios, išskirtinės 

ţinios ir gebėjimai 

Puikios, išskirtinės, visapusiškos ţinios ir jų taikymas 

sprendţiant sudėtingas praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą medţiagą. Puikiai supranta ir 

vartoja sąvokas, geba analizuoti jas platesniame dalyko 

kontekste. Originaliai ir nepriklausomai mąsto. Puikūs analitiniai 

ir vertinimo įgūdţiai, įţvalga. 

Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Puikiai taiko teorines ţinias. 

Puikiai atlieka sudėtingas 

nestandartines uţduotis. 

Nepriekaištinga, išskirtinė 

atlikimo kokybė. 

Puikūs raiškos ir pristatymo 

įgūdţiai. 

Gerai supranta, ką ir kodėl daro. 

Pasiekti visi studijų tikslai 

9 (labai gerai) 
Tvirtos, geros 

ţinios ir gebėjimai 

Tvirtos, geros, visapusiškos ţinios ir jų taikymas sprendţiant 

sudėtingas praktines problemas. 

Savarankiškai studijavo papildomą medţiagą. 

Puikiai supranta studijuojamą medţiagą, sąvokas vartoja 

tinkamai. 

Originaliai ir nepriklausomai mąsto. 

Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezės įgūdţiai. 

Labai geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Labai gerai taiko teorines ţinias. 

Lengvai atlieka sudėtingas tipines 

uţduotis. 

Labai gera atlikimo kokybė. 

Labai geri raiškos ir pristatymo 

įgūdţiai. 

Supranta, kokius metodus, 

technikas taiko ir kodėl. 

Pasiekta ne mažiau kaip 90 % studijų tikslų 

8 (gerai) Geresnės 

nei vidutinės 

ţinios ir gebėjimai 

Geresnės nei vidutinės ţinios ir jų taikymas sprendţiant 

praktines problemas. 

Susipaţino su privaloma medţiaga. 

Geba savarankiškai dirbti su papildoma medţiaga. 

Supranta sąvokas ir principus, juos taiko tinkamai. 

Gerai argumentuoja ir argumentus pagrindţia faktais. 

Geras pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Gerai taiko ţinias. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sudėtingumo ir sunkesnes 

uţduotis. 

Gera atlikimo kokybė. 

Geri raiškos ir pristatymo 

įgūdţiai. 

Ţino, kokius metodus, technikas 

taikyti. 

Pasiekta ne mažiau kaip 80 % studijų tikslų 

7 (vidutiniškai) 

Vidutinės ţinios ir 

gebėjimai, yra 

neesminių klaidų. 

Vidutinės ţinios, yra neesminių klaidų. 

Ţinias taiko praktinėms problemoms spręsti. 

Susipaţino su pagrindine medţiaga. 

Supranta ir vartoja sąvokas ir principus. 

Kelios esminės dalys susiejamos į visumą. 

Pakankamai gerai argumentuoja. 

Pakankamas pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Ţinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdţiais. 

Gera atlikimo kokybė. 

Teisingai atlieka vidutinio 

sunkumo uţduotis. 

Pakankami raiškos ir pristatymo 

įgūdţiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 70 % studijų tikslų 

6 (patenkinamai) 

Ţinios ir 

gebėjimai 

(įgūdţiai) ţemesni 

nei vidutiniai, yra 

klaidų 

Ţemesnės negu vidutinės ţinios, yra klaidų. 

Ţinias taiko nesudėtingoms praktinėms problemoms spręsti. 

Susipaţino su pagrindine medţiaga. 

Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais ţodţiais apibūdinti 

priimamą informaciją. 

Analizuojant susitelkiama į keletą aspektų, tačiau nesugebama jų 

susieti. 

Patenkinamas pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Ţinios taikomos vadovaujantis 

pateiktais pavyzdţiais. 

Patenkinama atlikimo kokybė. 

Moka veikti pagal analogiją. 

Teisingai atlieka lengvas 

uţduotis, bet nesuvokia 

sudėtingesnių. 

Patenkinami raiškos ir pristatymo 

įgūdţiai. 

Pasiekta ne mažiau kaip 60 % studijų tikslų 

5 (silpnai) Ţinios 

ir gebėjimai 

(įgūdţiai) tenkina 

minimalius 

reikalavimus. 

Ţinios tenkina minimalius reikalavimus. Ţinias taiko 

nesudėtingoms praktinėms problemoms spręsti. 

Paprastas įsisavintų sąvokų vardijimas, teksto atpasakojimas. 

Atsakymas sutelktas į vieną aspektą. 

Minimalus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Minimalūs pakankami gebėjimai 

problemoms spręsti vadovaujantis 

pavyzdţiais. 

Geba veikti pagal analogiją. 

Patenkinami raiškos ir pristatymo 

įgūdţiai.  

Pasiekta ne mažiau kaip pusė studijų tikslų 

Neišlaikyta 4 Nepatenkinamai Ţinios netenkina minimalių reikalavimų Gebėjimai netenkina minimalių 

reikalavimų 3 Netenkinami 

minimalūs 

reikalavimai 
2 

1 

  Pasiekta mažiau kaip pusė studijų tikslų 

 



 28 

91.  Kiekvieno modulio studijos baigiamos atsiskaitymu. Atsiskaitymas vertinamas paţymiu arba 

įskaityta/neįskaityta. Programoje numatyti tokie atsiskaitymo tipai: egzaminas (E), ikisesinis egzaminas (E1), 

įskaita (Į), ataskaita (A), kursinis projektas (KP), kursinis darbas (KD), kompleksinis projektas (KS), 

baigiamasis darbas/projektas (BD). Studentų ţinioms vertinti gali būti numatyti ir kiti atsiskaitymo tipai. 

92. E tipo egzaminas vertinamas paţymiu. Šiam egzaminui galutinai pasirengti ir jam laikyti 

numatomas sesijos laikas. Egzamino paţymys gali būti sudarytas iš trijų arba dviejų dalių. Trijų dalių 

egzamino paţymys yra privalomas pirmos pakopos studijų moduliams, kurių apimtis, be kursiniam projektui 

ar darbui skirtų kreditų, yra didesnė nei 4 kreditai (čia vienas kreditas prilygintas vienai studento darbo 

savaitei, t. y. 40 val.). 

93. Trijų dalių egzamino paţymį sudaro: studento sukauptas įvertinimas uţ semestro metu atliktas 

modulyje numatytas praktines uţduotis; semestro metu vykusio tarpinio atsiskaitymo uţ teoriją įvertinimas; 

sesijos metu laikyto egzamino įvertinimas 

94. Dviejų dalių egzamino paţymį sudaro studento sukauptas įvertinimas uţ semestro metu atliktas 

modulyje numatytas praktines uţduotis ir sesijos metu laikyto egzamino įvertinimas.  

95. Egzamino sudėtines dalis ir jų svorio koeficientų vertes nustato modulį sudariusi katedra, 

atsiţvelgdama į tai, kad studento semestro metu sukauptas įvertinimas uţ modulyje numatytas praktines 

uţduotis turi sudaryti iki 30 % galutinio egzamino įvertinimo. 

96. Semestro metu anksčiau nustatyto termino kokybiškai atlikus ir atsiskaičius uţ modulio kortelėje 

numatytas uţduotis, studento gautas įvertinimas gali būti padidintas iki 10 %. 

97. Teigiamu paţymiu egzaminas įvertinamas, jei studento sukauptas įvertinimas uţ semestro metu 

atliktas modulyje numatytas praktines uţduotis atitinka minimalius reikalavimus ir kitų atsiskaitymų (tarpinis 

atsiskaitymas uţ teoriją, egzaminų sesijos egzaminas) įvertinimai arba jų suma atitinka minimalius teigiamo 

įvertinimo reikalavimus. 

98. Studentas nepriklausomai nuo sukauptos paţymio dalies dydţio per tarpinius atsiskaitymus ir 

atliktas praktines uţduotis privalo laikyti sesijos metu vykdomą egzaminą. Studentui neleidţiama laikyti 

sesijos egzamino, jei jis neatliko modulio kortelėje numatytų uţduočių. 

99. Studentas, uţ modulio kortelėje numatytą praktinę uţduotį gavęs minimalių reikalavimų 

neatitinkantį įvertinimą, turi galimybę pakartotinai atsiskaityti per dėstytojo paskelbtus 2 pakartotinius 

atsiskaitymus. Bent minimalius reikalavimus atitinkantis semestro metu uţ praktines uţduotis sukauptas 

įvertinimas lieka nekintantis ir studentui perlaikant egzaminą. 

100. E1 tipo egzaminas vertinamas pažymiu. Paţymys kaupiamas viso semestro metu iki atsiskaitymo 

datos. Studento atsiskaitymai turi būti organizuojami tolygiai planuojant viso semestro metu. Per semestrą 

turi būti organizuojami ne maţiau kaip 2 atsiskaitymai. Egzamino sudėtines dalis ir jų svorio koeficientų 

vertes nustato modulį sudariusi katedra. 

101. Studentas turi atlikti ir atsiskaityti uţ visas modulio kortelėje numatytas uţduotis. Kaupiami 

įvertinimai įskaitomi, jei kiekvienas jų atitinka bent minimalius reikalavimus. Semestro metu anksčiau 

nustatyto termino kokybiškai atlikus ir atsiskaičius uţ modulio kortelėje numatytas uţduotis, studento gautas 

įvertinimas gali būti padidintas iki 10 %. 

102. Įskaita (Į) vertinama įskaityta/neįskaityta. Vertinant ţinias įskaityta/neįskaityta taikoma E1 tipo 

ţinių vertinimo tvarka, vietoj paţymio įrašant įskaityta/neįskaityta. 

103. Ataskaitos (A) atsiskaitymo tipas taikomas vertinant praktikas. Uţ atliktas praktikas bei parengtas 

ir apgintas ataskaitas atsiskaitoma įskaityta/neįskaityta. Kai kurios praktikos gali būti vertinamos paţymiu. 

Šių praktikų sąrašą fakultetų teikimu tvirtina studijų prorektorius.  

104. Pateiktas ir apgintas kursinis projektas (KP) ir kursinis darbas (KD) vertinami paţymiu. 

105. Kompleksinis projektas (KS). Tai projektas, kuris rengiamas iš kelių dalykų, dalyvaujant kelioms 

katedroms. Uţ kompleksinio projekto modulį atsako projektui vadovaujanti katedra. Pateiktas ir apgintas 

kompleksinis projektas vertinamas paţymiu.  

106. Baigiamasis darbas/projektas (BD) vertinamas paţymiu uţ parengtą ir komisijoje apgintą 

baigiamąjį darbą ar projektą. 

107. Nurodyta vertinimo balų sandara yra tinkama visapusiškai ir objektyviai įvertinti studentų 

pasiekimus. 

108. Informacija apie studijų rezultatų vertinimo kriterijus ir tvarką skelbiama VGTU tinklapyje 

(http://www.vgtu.lt/studijos/lt/vertinimo_sistema/3.721), taip pat 2009 m. sukurtame studentams skirtame 

tinklapyje „Mano.vgtu“ (http://mano.vgtu.lt). 

109. Vertinimo kriterijų viešinimo priemonių studentams pakanka. 

 

 

http://www.vgtu.lt/studijos/lt/vertinimo_sistema/3.721
http://mano.vgtu.lt/
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7. PROGRAMOS VADYBA 
 

110. Vidiniam studijų kokybės uţtikrinimui VGTU įgyvendinama visų universiteto procesų kokybės 

vadybos sistema atitinkanti tarptautinius ir Europos standartus – EN ISO 9001:2000 standartą bei EUA 

aukštojo mokslo kokybės uţtikrinimo standarto reikalavimus. VGTU kokybės valdybos sistemos 

dokumentuose integruoti nacionaliniai ir tarptautiniai reikalavimai, aktualūs organizuojant ir vykdant 

kokybiškas universitetines studijas. Juose aiškiai ir tiksliai struktūrizuoti kontroliuojami tiesioginę vertę 

sukuriantys procesai. 

111. Pagrindinės vidinės struktūros, uţtikrinančios studijų kokybę universiteto lygmenyje yra senatas 

ir rektoratas, o fakulteto lygmenyje – fakulteto taryba ir dekanatas. Dekanatui, sudarytam iš katedrų vedėjų ir 

prodekanų, vadovauja fakulteto dekanas, remdamasis VGTU Statutu, Senato ir fakulteto tarybos nutarimais. 

Fakultete studijų klausimams spręsti yra sudarytas studijų komitetas. Studijų komiteto kompetencijoje yra 

svarstyti ir teikti tvirtinti naujai parengtas arba tobulinamas studijų programas bei jų dalykų modulius. 

Studijų programos įgyvendinimą, nuolatinę šio proceso kontrolę bei stebėseną atlieka ir fakulteto dekano 

įgaliotas studijų prodekanas.  

112. Statybos fakultete bakalaurų studijų programas ar jų specializacijas kuruoja profilinės katedros. 

Naujoms specializacijoms rengti ir esamoms tobulinti bei atnaujinti sudaroma rengėjų grupė, kurios vadovas 

paskiriamas programos (specializacijos) rengimo, įgyvendinimo ir prieţiūros kuratoriumi. Rengėjų grupė 

remdamasi VGTU pagrindinių universitetinių studijų programų ir jų sudarymo tvarkos aprašu teikia 

fakulteto studijų komitetui svarstyti parengtą naują arba patobulintą studijų programą bei modulius. 

Fakulteto studijų komitetui pritarus nauja arba atnaujinama studijų programa teikiama tvirtinti fakulteto 

tarybai. Gavus fakulteto tarybos pritarimą nauja studijų programa teikiama svarstyti VGTU studijų 

komitetui, o gavus jo pritarimą – VGTU Rektoriui. 

113. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų pirmosios pakopos studijų programos kuratoriumi 

šiuo metu yra Statybinių medţiagų katedros vedėjas doc. dr. Gintautas Skripkiūnas. 

114. Programos kuratorius Gintautas Skripkiūnas yra Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro 

techninis ekspertas, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestuotas ypatingo statinio projekto 

ekspertizės dalies vadovo ir ypatingo statinio dalinės ekspertizės vadovas (darbo sritis – statybos darbų 

technologija ir organizavimas). Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK-19 „Betonas 

ir gelţbetonis“ pirmininkas. Europos standartizacijos komiteto CEN technikos komiteto TC 229 darbo 

grupės WG1 narys. Lietuvos medţiagų tyrinėtojų asociacijos narys. Statybos industrijos asociacijos narys. 

Amerikos betono instituto (ACI) narys. Vadovėlių bendraautorius. Mokslinių interesų sritis: statybinė 

medţiagotyra, betono technologija (betono mišinių reologinės savybės, betono struktūra ir savybės, betono 

ilgaamţiškumas, betono savybių modifikavimas). 

115. Programos rengėjai turi įvairiapusę patirtį ir yra atsakingi uţ programos kūrimą, atnaujinimą, 

kokybės uţtikrinimą, studijų turinio racionalumą ir kokybę, programos gerinimą, dalykų tobulinimo ir 

atnaujinimo koordinavimą, akademinio personalo krūvio paskirstymą, praktikų organizavimą ir pan. 

116. Socialinius dalininkus (partnerius darbdavius) atstovauja Statybos industrijos asociacijos įmonės, 

Standartizacijos departamento komitetai. 

117. Studentams sudaromos galimybės dalyvauti studijų programos administravime ir kokybės 

uţtikrinime (vertinime ir kokybės gerinime). Tai realizuojama per Studentų atstovybės narius fakulteto 

taryboje.  

118. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų studijų programos rengėjų grupės, talkininkaujant 

statybos fakulteto studijų komitetui ir fakulteto tarybai, tampriai ir sistemingai bendradarbiauja su programą 

realizuojančių kitų fakultetų katedrų, padedančių realizuoti studijų programą, vedėjais bei dėstytojais. Tai 

Fundamentinių mokslų, Aplinkos inţinerijos, Verslo vadybos fakultetų katedrų ir Humanitarinio instituto 

dėstytojai. Bendruose posėdţiuose analizuojami tų katedrų teikiami moduliai, jų apimtys, turinys, uţduotys, 

uţduočių atlikimo grafikai. Atsiţvelgiama į šių katedrų darbuotojų pastabas studijų programos rengimo, jos 

kokybės gerinimo klausimais. Šiame procese aktyviai dalyvauti kviečiami studentai, jų atstovai. Fakulteto 

bei universiteto Studentų atstovybės nariai nuolatos stebi studijų procesą, reiškia studentų nuomonę studijų 

organizavimo klausimais, teikia pastabas ir siūlymus studijų kokybei gerinti. 

119. Programą kuruojanti Statybinių medţiagų katedra nuolat rūpinasi dėstymo kokybe, modulių ir 

pačių studijų programų atnaujinimu ir kokybės uţtikrinimu. Tai svarstoma katedros posėdţiuose, į šią veiklą 

įtraukiami visi katedros dėstytojai. Dėstytojai atsako uţ jų dėstomų studijų programos modulių kokybę. 

120. Programos vykdymui ir studijų kokybės uţtikrinimui didelę įtaką turi studentai. Kiekvienas 

studentas turi teisę kreiptis į Studentų atstovybę, kuri gilinasi į esamas akademines, socialines ar net 
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asmenines studentų problemas ir jas sprendţia įvairiais metodais. Savo pastabas studentai gali pareikšti 

tiesiogiai katedrų vedėjams, Statybos fakulteto dekanatui, Studijų direkcijai. Į šias pastabas atsiţvelgiama 

gerinant studijų kokybę. Studentų asmeninė atsakomybė išreiškiama per jų atstovą balsuojant fakulteto 

taryboje programos sudarymo, studijų kokybės klausimais. Paţymėtina, kad pagrindinė atsakomybė tenka 

programos kuratoriui bei fakulteto studijų komiteto nariams. 

121. Atsakomybės uţ programos vykdymą ir kokybės uţtikrinimą ribos nustatomos atsiţvelgiant į 

konkrečias narių pareigas. Pagrindinė atsakomybė uţ programos kokybę tenka programos rengėjų grupei. 

122. Statybos fakulteto dekanatas ir studijų komitetas siekia, kad studijų programos kokybės 

vertinimas būtų nuolatinis procesas. Fakulteto dekanato ir studijų komiteto posėdţiuose yra nagrinėjami 

studijų kokybės klausimai. Aptariamos katedrose atliekamos studijų kokybės gerinimo priemones, jų 

veiksmingumas. Didelis dėmesys skiriamas programos realizavimui. Fakultete dekano potvarkiu įvesta 

atsiskaitymo uţ savarankišką darbą kontrolė ir analizė. Šie duomenys periodiškai teikiami dekanatui. 

123. Semestro metu katedrose atliekama studentų lankomumo, savarankiško darbo uţduočių bei 

kursinių projektų rengimo analizė. Be to, katedrų posėdţiuose svarstomi aktualūs studijų klausimai, teikiami 

siūlymai studijų programos vadovybei bei rengėjams, studijų komitetui dėl modulių turinio, jų realizavimo. 

Dekano nurodymu nuolatos (ne rečiau, kaip kartą per savaitę) organizuojami prodekanų ir studentų grupių 

seniūnų susitikimai, kuriuose aptariami studijų kokybės klausimai, yra atsiţvelgiama į studentų pastabas bei 

rekomendacijas. Organizuojami taip pat ir reguliarūs susitikimai su studentais, kurių metu atliekama ţodinė, 

o esant būtinumui ir anketinė apklausa. 

124. Po rudens ir pavasario sesijų analizuojamas studentų paţangumas, studijų rezultatai ir suţinoma 

nuomonė apie studijų kokybę. Studentų paţangumo analizės metu išsiaiškinamos studijų proceso trūkumai ir 

numatomos priemonės jiems šalinti. Ne rečiau kaip kartą per semestrą organizuojamos studentų apklausos 

apie dalykų dėstymą, dėstytojus, jų taikomą mokymo ir vertinimo metodiką ir modulio medţiagos 

naudingumą, pritaikomumą praktikoje. 

125. Ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami susitikimai su socialiniais partneriais. 

Diskutuojama apie studijų kokybę, studentų teorinį ir praktinį pasirengimą. 

126. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje apibendrinami gauti duomenys, atliekamas programos 

kokybės vertinimas. Vertinimo pagrindu tobulinamas studijų programos realizavimas. 

127. .Studijų programų vidinis vertinimas atliekamas remiantis VGTU planinio studijų programų 

vidinio vertinimo reglamentu, patvirtintu VGTU Senato 2005 m. geguţės 25 d. posėdyje nutarimu Nr. 8-2.1. 

128. Studijų programų vidinis vertinimas atliekama trimis atvejais: planinis vidinis vertinimas, kuris 

vykdomas ne rečiau kaip kartą per 5 metus (paskelbus SKVC išorinį studijų programos vertinimą; planinio 

vertinimo data gali būti tikslinama); prieš išorinį vertinimą; kurį atlieka ekspertų grupės, atestuojant studijų 

programas; rektoriaus įsakymu. 

129. Galiojančių studijų programų vidinis vertinimas universiteto padaliniuose atliekamas reguliariai 

– ne rečiau kaip kartą per 5 metus. Per dekano kadenciją turėtų įvykti visų fakulteto studijų programų vidinis 

vertinimas. Fakulteto dekanas įsakymu paskiria dėstytoją (paprastai – studijų prodekaną), kuris atsako uţ 

fakulteto studijų programų kokybės vertinimą. Atsakingas asmuo sudaro visų fakultete galiojančių studijų 

programų vidinio vertinimo planą artimiausiems 5 metams. Universiteto vidinio vertinimo planą, sudarytą iš 

fakultetų planų, tvirtina rektorius. Vidinio vertinimo planai sudaromi penkeriems metams. Kiekvienais 

mokslo metais rugsėjo mėn. vidinio vertinimo planai tikslinami. Šiame plane atsispindi informacija apie 

kiekvienos studijų programos registravimo duomenis, galiojimo laikus, atliktus vidinį ir išorinį vertinimus 

bei numatytas vėlesnes vidinio vertinimo datas. Visos vienos studijų krypties visų pakopų studijų programos 

fakultete vertinamos vienu metu. Universiteto vidinio vertinimo planas paskelbiamas „Studijų biuletenyje“. 

Studijų programų vidinio vertinimo rezultatai yra svarstomi fakulteto taryboje dalyvaujant vidinio vertinimo 

rengimo grupei ir perduodami universiteto studijų direkcijai. 

130. Pagrindinės vertinimo sritys yra: Programos tikslai ir uţdaviniai; Programos sandara, turinys ir 

studijų metodai; Studijų realizavimas – mokymas, mokymasis ir vertinimas; Studentų skaičiaus kaita; 

Parama studentams; Dėstytojai; Programos pranašumai ir trūkumai; Materialiosios sąlygos; Išoriniai 

santykiai; Grįţtamasis ryšys; Vidinis studijų kokybės uţtikrinimas. Šios sritys vertinamos remiantis 

kiekybinių ir kokybinių kriterijų sistema. 

131. Informacija apie studijų programos kokybės vertinimo tikslus, etapus, taikomas priemones, 

gautus vertinimo rezultatus yra pateikiama, visų pirma, dekanato ir studijų komiteto nariams, programos 

rengėjams. Ši informacija yra viešinama praktiškai visiems socialiniams dalininkams - dėstytojams, 

studentams, darbdaviams. Tai sistemingai atliekama dekanato, katedrų posėdţiuose, susitikimuose su 

studentais ir su darbdaviais. Dalis informacijos apie studijų kokybės gerinimo planus bei gautus rezultatus 

yra pateikiama universiteto padalinių svetainėse. Tam tikri duomenys, kaip tarkime, kasmet organizuojamų 
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studentų apklausos rezultatai apie dėstytojus, jų taikomą mokymo metodiką ir dalykų turinį yra prieinami 

dekanui, katedros vedėjui, studentų atstovui bei pačiam dėstytojui. 

132. Studijų programos kokybės vertinimas ir jos gerinimas yra atliekami nuolatos. Tačiau būtina 

paţymėti, kad Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos nauja programa yra realizuojama tik nuo 2011 

metų ir dar nėra sukaupta pakankamos studijų kokybės analizei atlikti medţiagos (informacijos). 

133. Vertinimo rezultatai bei susiję duomenys buvo aptariami katedrų, fakulteto dekanato ir studijų 

komiteto posėdţiuose. Didelis dėmesys buvo skiriamas studijų rezultatams bei studentų nuomonei apie 

studijų programą, modulius bei dalykų dėstymo kokybę. Dėstytojai, kurių dėstymas buvo nepalankiai 

vertinamas studentų apklausose kviečiami pokalbiui su dekanu ir katedros vedėju, analizuojamos tokio 

vertinimo prieţastys, aptariamos dėstymo kokybės gerinimo priemonės. 

134. Studentų paţangumo analizės metu buvo išsiaiškinami tam tikrų studijų dalykų (modulių) turinio 

bei jų realizavimo trūkumai (silpnybės), išanalizuojamos jų prieţastys. Išanalizavus nustatytas silpnybes 

buvo numatytos priemonės joms šalinti. Buvo tobulinami mokymo metodai, laboratorinių darbų atlikimo 

tvarka, ţinių vertinimo ir tarpinio atsiskaitymo sistemos, perţiūrimos savarankiško darbo uţduotys, jų 

atlikimo grafikai. 

135. Studijų programos kokybės vertinimo rezultatai buvo naudojami rengiant naująją studijų 

programą, gerinant jos kokybę. Realizuojant naująją programą galima teigti, kad studentai įgyja naujų ţinių 

ir gebėjimų, yra motyvuoti, išmoksta taikyti naujas technologijas ir tyrimų metodus. Pagal išgales gerinama 

materialioji studijų bazė, glaudesnio bendradarbiavimo su VGTU biblioteka dėka ir dėstytojų pastovaus 

darbo dėka buvo sukomplektuota naujesnė mokomoji literatūra. Atsiţvelgiant į studijų grafiką bei 

savarankiško darbo trukmę siekiama, kad 7-tame ir 8-tame semestruose kursinio projektavimo uţduotys būtų 

suderintos su baigiamojo darbo tematika. Numatyti kompleksiniai projektai, ugdantys sisteminį poţiūrį, 

skatinamas grupinis studentų darbas. Siekiama, kad rengiant baigiamuosius darbus būtų derinami naujausi 

statybinių medţiagų gamybos technologijos pasiekimai su jų praktinis pritaikymas. 

136. Kokybės vertinimo rezultatų panaudojimas yra itin reikšmingas, kadangi leidţia visapusiškai 

išanalizuoti programą, nustatyti jos privalumus ir trūkumus, o pačią programą tobulinti. Atnaujinus 

Inovatyvios statybos medžiagos ir technologijos programą buvo įtraukti nauji dalykai, atnaujintas studijų 

turinys ir kt. Kokybės gerinimas teigiamai įtakoja studentų paţangą, leidţia jiems įgyti reikšmingų ţinių ir 

gebėjimų, studijuoti perspektyvius, atitinkančius šių laikų tendencijas dalykus.  

137. Informacija apie studijų programos kokybės gerinimo rezultatus buvo sukonkretinama su 

programos rengėjais, vėliau pateikiama, katedrų vedėjams ir studijų komiteto nariams. Ši informacija buvo 

taip pat viešinama programą realizuojantiems dėstytojams, o taip pat studentų atstovams. Su studijų kokybės 

gerinimo rezultatais supaţindinami ir darbdaviai. Informacija apie kokybės gerinimo rezultatus yra 

prieinama visoms socialinių dalininkų grupėms. 

138. Fakulteto studentai turi galimybę dalyvauti programos administravime ir kokybės vertinime bei 

kokybės gerinime. Visų pirma, tai realizuojama per nuolatinį fakulteto studijų komiteto narį studentą, kuris 

yra deleguojamas nuo fakulteto studentų atstovybės. Fakulteto atestacinėje komisijoje taip pat yra studentų 

atstovas, šioje komisijoje sprendţiami taip pat ir dėstytojų kvalifikacijos klausimai. 

139. 2008 m. pradţioje VGTU informacinėje sistemoje buvo įdiegta automatizuota apklausų sistema. 

Šios sistemos tikslas – įvertinti studentų nuomonę apie dėstytus dalykus, dėstytojų dėstymo kokybę, dalyko 

praktinį panaudojimą. Atsiţvelgiant į gautus rezultatus, yra tobulinama studijų programa, dalykų darbo 

programos ir dalykų dėstymas. 

140. Automatizuotos apklausų sistemos pagalba buvo organizuotos penkios studentų apklausos apie 

dėstytus dalykus ir juos dėsčiusius dėstytojus. Apklausos vykdomos po ţiemos ir pavasario sesijų. Studentai 

gali pareikšti savo nuomonę apie dėstytojų informacijos pateikimą, jo pasiruošimą paskaitoms, bendravimo 

įgūdţius, modulio medţiagos dėstymo aiškumą, kontakto uţmezgimą su auditorija, dėstytojo vertinimo 

sistemą, naujų ţinių ir gebėjimų įgijimą, teorinių ţinių pritaikomumą praktikoje. Informacija apie šią 

apklausą yra plačiai paskleista ir sulaukia gausaus studentų susidomėjimo. 

141. Klausimynas yra VGTU internetiniame puslapyje, skirtame studentams, adresu 

http://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp. Savo nuomonę kiekvienas studentas gali pareikšti, įvedęs savo 

duomenis prie studentams skirto meniu. 

142. Kiekvienos apklausos rezultatus dėstytojas individualiai gali pamatyti įvedęs savo asmeninius 

duomenis universiteto informacinėje sistemoje, skyrelyje „Dėstytojams“ „Apklausos rezultatai“. Čia yra 

matomi kiekvieno semestro apklausos rezultatai. Šių apklausų duomenis dėstytojas gali panaudoti 

tobulindamas metodinę medţiagą, dalyko dėstymą ir kt. 

143. Be to, studentai gali išreikšti savo nuomonę bei teikti siūlymus studijų kokybės gerinimo 

klausimais per nuolatos organizuojamus prodekanų ir studentų grupių seniūnų susitikimus. 

http://medeine.vgtu.lt/studentams/login.jsp
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144. Studijų kokybės gerinime ir vertinime studentai teikia siūlymus dekanui ir studijų komitetui, taip 

pat tiesiogiai dėstytojams. Studentų bendradarbiavimas Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų 

programoje su akademiniu personalu yra tamprus, populiarus studentų bendradarbiavimas su akademiniu 

personalu panaudojant šiuolaikines technologijas. Studentų iniciatyvos yra daţniausiais nukeiptos į geresnį 

studijų proceso organizavimą, savarankiško darbo uţduočių apimčių bei atlikimo grafikų svarstymą. 

Pasitaiko atvejų, kai studentai teikia siūlymus mokomosios literatūros aprūpinimo klausimais.  

145. Dėstytojai dalyvauja studijų kokybės vertinime ir gerinime. Katedroje atliekama studentų 

lankomumo, savarankiško darbo uţduočių bei kursinių projektų rengimo analizė. Katedros posėdţiuose 

svarstomi aktualūs studijų klausimai, teikiami siūlymai studijų programos gerinimo jų realizavimo 

klausimais. Dėstytojai susitinka su studentais paskaitų metu, šiuo laikotarpiu atliekama ţodinė, o esant 

būtinumui ir anketinė apklausa apie dalyko dėstymo kokybę ir studentams iškylančias problemas. Didelė 

dalis katedros dėstytojų dalyvauja studijų programų kokybės vertinime, vertinimo metu dėstytojai aiškinasi 

programos trūkumus ir stengiasi kuriant naujas programas juos ištaisyti, programas keisti taip, kad atitiktų 

visų programos dalyvių lūkesčius. 

146. Socialiniai dalininkai (absolventai, darbdaviai ir kt.) turi didelės įtakos programos kokybės 

gerinimui ir vertimui. Į jų nuomonę atsiţvelgiama atnaujinant programą ir atskirus dalykus, dėstomą 

medţiagą. Ypač aktualus šiuo atveju bendradarbiavimas su asociacijomis, darbdaviais, uţsienio partneriais. 

147. Glaudūs santykiai yra susiklostę su darbdaviais, kuriuos atstovauja pagrinde Statybos industrijos 

asociacijos ir Lietuvos statybininkų asociacijų vadovai. Darbdavių atstovas yra ir fakulteto studijų komiteto 

narys. Su darbdaviais diskutuojama apie studentų praktinį pasirengimą, atitinkantį paskutiniųjų metų 

poreikius. Bendradarbiaujama tobulinant studijų turinį, skiriant daugiausia dėmesio baigiančio studijas 

studento praktiniams gebėjimams ir įgūdţiams. Diegiama jų sukaupta patirtis. 

148. Darbdaviai yra kviečiami skaityti paskaitų, konsultuoti baigiamųjų darbų atlikimo metu, 

vadovauti bakalaurų baigiamųjų darbų kvalifikacinio laipsnio suteikimo gynimo komisijoms. Jų iniciatyva 

baigiamųjų darbų temos yra orientuojamos į praktinį taikymą, siejamos su konkrečių praktinių problemų 

sprendimu. Iš darbdavių pusės gaunami siūlymai konkrečių modulių turiniui tobulinti ar papildyti tam 

tikromis jų manymu aktualiomis temomis. Darbdaviai siekia, kad absolventai turėtų būtinų praktinių ţinių ir 

gebėjimų, reikalingų statybos produktų gamyboje. 

149. Darbdavių iniciatyva siekiama tobulinti studentų praktinio rengimo sistemą. Šiuo metu naujose 

studijų programose numatytos gamybinės praktikos. Praktikų organizavimui tobulinti universiteto 

informacinėje sistemoje sukurtas praktikų bazių registras. Lietuvos statybinių produktų gamintojai ir 

produktų naudotojai kasmet į praktikas priima Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programos 

studentus. 

150. Statybinių medţiagų katedroje plečiama VGTU Statybos fakulteto SMD absolventų klubo 

(alumni) veikla. Klubas veikia nuo 2006 m. sausio 12 d. Per šį laikotarpį sulaukta daug baigusių, siekiančių 

pasidalyti patirtimi su universiteto dėstytojais ir studentais, kurie aktyviai įsijungia į klubo veiklą, 

kiekvienais metais rengiami trys-keturi susitikimai tarp klubo narių, organizuojamos diskusijos ir seminarai. 

Klubo nariai noriai dalyvauja vertinant studijų programą ir teikiant pasiūlymus studijų tobulinimui, veda 

seminarus ir paskaitas programos studentams, siūlo baigiamųjų darbų temas ir konsultuoja studentus. 

 

8. ABSOLVENTŲ KARJEROS GALIMYBĖS 
 

151. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programos studijos suteikia absolventams net kelias 

karjeros raidos galimybes. Absolventai įgyja ţinių statybos inţinerijos bei statybinių medţiagų gamybos 

technologijos srityse. Ypatingas dėmesys šioje studijų programoje skiriamas šiuolaikinėms statybos 

medţiagoms, jų gamybos technologijai ir gamybos organizavimui bei tokių medţiagų panaudojimui pastatų 

renovacijai.  

152. Bakalaurai, sėkmingai baigę šios programos studijas, gali pradėti praktinę veiklą statybos 

medţiagų gamybos srityje, projektavimo ir statybos srityse technologais, vadybininkais,  statybviečių 

meistrai, vėliau - darbų vadovai bei techniniais priţiūrėtojais. Įgytos ţinios leidţia dalyvauti rengiant ir 

įgyvendinant technologinius sprendimus ir projektus, o daugeliui pradėti savo verslą statybinių medţiagų 

gamybos ir statybų rinkoje. Sėkmingai baigę bakalauro studijas studentai gali jas tęsti magistrantūroje, o 

vėliau rinktis doktorantūros studijas mūsų šalies arba kituose Europos universitetuose.  

153. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų speciaybės studijos skirtos ruošti pastatų 

renovacijos specialistus, sugebančius vertinti pastatų techninę būklę, ruošti pastatų renovacijos projektus, 

vykdyti renovacijos darbus bei vertinti pastatų energinį naudingumą. Tokie specialistai ypač reikalingi šiuo 
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metu, intensyviai vykdan gyvenamųjų pastatų renovacijos programą. Šių specialistų poreikis ateityje turėtų 

didėti.  

154. Kokybiškos ţinios ir įgūdţiai, įgyti studijų bei praktikų metu (daţnai – ir dirbant studijų metu), 

aukšta profesinė kompetencija leidţia šios programos absolventams nesunkiai konkuruoti giminingose 

statybai darbo rinkose: miestų komunalinio ūkio įmonėse, transporto įmonėse nekilnojamojo turto įmonėse, 

vystančiose statybos projektus, atitinkamuose bankų ar draudimo įmonių padaliniuose ir pan. Geri 

sugebėjimai bendrauti bei dirbti komandoje suteikia Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programos 

absolventams papildomą pranašumą nuolat kintančios rinkos sąlygomis.  

155. Programos absolventus itin gerai vertina didţiųjų betono, silikatinių dirbinių, keramikos, 

polimerinių medţiagų gamybos įmonių vadovai.  

156. Inovatyvių statybos medžiagų ir technologijų programą baigusių absolventų poreikį paţymi 

verslo organizacijų UAB „Markučiai“, UAB „Betono centras“, UAB „Betono mozaika“, UAB „Perdanga“, 

UAB „Modesta“, UAB „Kauno gelţbetonis“, AB „Rokų keramika“, UAB „Dvarčionių keramika“, UAB 

„Palemono keramika“, AB „Panevėţio statybos trestas”, UAB „Merko statyba“, UAB „Skirnuva”, UAB 

„Paroc“ ir kt. atstovai, Statybos industrijos asociacija, Lietuvos statybininkų asociacija. 
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PRIEDAI 

 

1 priedas. Studijų dalykų (modulių) ir praktikų aprašai 

2 priedas. Numatomų dėstytojų gyvenimo aprašymai 

3 priedas. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, nurodyti duomenys, kurių 

reikia programai įregistruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre 

 

 

 

 

 

 

 


