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Programos parametrai 

 

Studijų programos valstybinis kodas  612H90001 

Studijų sritis  Technologijos mokslai 

Studijų kryptis  Inžinerija 

Studijų krypties šaka - 
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Studijų apimtis kreditais ir forma 
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240 kreditų, nuolatinės studijos (4 metai) 

Studijų programos vykdymo pradžios 

metai 

2012 
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1 Audrius Aleknavičius 
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4 Vilma Kriaučiūnaitė-

Neklejonovienė 

KTU Geoinžinerijos katedros lektorė, ASU 

Žemėtvarkos katedros lektorė, daktarė 

5 Kazys Maksvytis VĮ Registrų centras vyr. specialistas 

6 Rytis Skominas ASU Statybinių konstrukcijų katedros lektorius, 

daktaras 

7  ASU Žemėtvarkos programos studentų atstovas 

 



Programos bendras apibūdinimas 

 

Studijų programos tikslas(-ai):  

Pagrindinis studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie 

įgytų žinių apie žemę, kitus gamtos išteklius ir statinius pagrindu gebės informaciją apie 

nekilnojamąjį turtą kaupti geografinėse duomenų bazėse, ją sisteminti, analizuoti ir panaudoti.  

Inžinerijos bakalauras ugdomas kaip specialistas, galintis panaudoti žinias apie žemės 

gamtines ir ūkines savybes nekilnojamojo turto formavimo procese ir kokybiškai atlikti 

darbus, vykdomus matuojant, vertinant bei registruojant nekilnojamojo turto objektus. 

Daliniai programos tikslai: 

- suteikti visuomenės raidos žinias ir profesinių vertybių sampratą, ugdyti socialinės 

atsakomybės, darnios plėtros principų taikymo planuojant teritorijos panaudojimą žemės ūkio, 

miškų ūkio ir kitai paskirčiai, ekonominio supratimo įgūdžius, gamtinės ir kultūrinės bei 

socialinės aplinkos vertinimo gebėjimus, tai siejant su informacija apie nekilnojamojo turto 

objektus. 

- suteikti žinias apie nekilnojamą turtą, jo savybes, statinių vertinimą bei statybos 

darbus, racionalų žemės naudojimą, žemės sklypų formavimą bei pertvarkymą, nekilnojamojo 

turto objektų kadastro duomenų bazės formavimo principus, ugdyti gebėjimus vertinti 

nekilnojamą turtą ir jo objektus  naudojant informacines technologijas bei šiuolaikinius 

matavimo prietaisus. 

- suteikti žinias apie valstybės kadastrų ir registrų sistemą, jai panaudojamas geografines 

duomenų bazes, nekilnojamo turto duomenų apdorojimo, aktualizavimo bei panaudojimo 

tvarką, informacijos sisteminimo, apibendrinimo ir vaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose 

būdus, gebėjimus projektuoti nekilnojamojo turto duomenų bazę, gebėjimus panaudoti 

erdvinės informacijos duomenų portalo, išorinių duomenų bazių, kitų valstybinių kadastrų ir 

registrų duomenis nekilnojamo turto planavimui bei jo vertinimui.  

Studijų rezultatai: 

Programos absolventas gebės: 

1. Įgyti geodezinių ir kartografinių darbų, žemės sklypų ir statinių kadastrinių matavimų 

įgūdžių, dirbti su geodeziniais prietaisais, apdoroti geodezinių matavimų duomenis, atlikti 

žemės sklypų ir statinių kadastrinius matavimus, kompiuterines programas naudoti žemės 

sklypų planams sudaryti bei kartografinei medžiagai atnaujinti.  

2. Įvairiais metodais nustatyti žemės sklypų ir statinių vertę, rengti žemės ir kito 

nekilnojamojo turto objektų kadastro dokumentus, paruošti techninę-juridinę dokumentaciją 

nekilnojamojo turto sandoriams atlikti.   

3. Informaciją apie žemę ir kitus nekilnojamojo turto objektus išreikšti kartografinėje 

medžiagoje ir įrašyti duomenų bazėse įvairiais  informacijos sisteminimo, apibendrinimo ir 

vaizdavimo skaitmeniniuose žemėlapiuose būdais. 

4. Rinkti ir apdoroti, interpretuoti bei analizuoti geografinius duomenis šiuolaikinėmis GIS 

technologijomis, naudotis GIS duomenų bazėmis, projektuoti nekilnojamojo turto duomenų 

bazę. 

5. Kompiuterines programas ir informacinių sistemų duomenis,  kitų valstybinių kadastrų ir 

registrų duomenis panaudoti nekilnojamojo turto rinkos procesų tyrimams, žemės ir statinių 

vertinimui, teritorijų planavimo dokumentams rengti bei kitiems darbams. 

6. Panaudoti įgytus įgūdžius teritorijų planavimo, nekilnojamo turto vertinimo ir rinkos 

tyrimų, nekilnojamojo turto administravimo, geografinių informacinių sistemų veiklose. 

Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupinės užduotys, jų 

rezultatų pristatymas, kursiniai darbai, praktika, savarankiški rašto darbai, baigiamojo darbo 

parengimas. 



Studijų rezultatų vertinimo būdai: 

Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo 

sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir dalyko studijų rezultatai semestro 

metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių 

įvertinimų, testų, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymų, praktinių darbų 

ir kursinių darbų vertinimo ir egzamino pažymiai. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. 

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. 

Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami. 

 
Programos bendra sandara 

 

Specializacijos: 

nenumatyta 

Studento pasirinkimai: 

Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant specializuotus studijų krypties dalykus. 

Studentai renkasi vieną studijų dalyką iš šių pasirenkamųjų dalykų: Kaimiškųjų teritorijų 

planavimas ir plėtra, Žemės kadastriniai matavimai, Žemėtvarkos projektavimas, Gamtos 

išteklių naudojimas ir apsauga. 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, dirbant 

informacinių technologijų taikymo nekilnojamojo turto kadastro srityje, bet ir į platų bendrųjų 

gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, siekiant racionalaus gamtos, žmogaus, technikos bei 

technologinių veiksnių derinio, tausojant žemės išteklius 

 
Programos sudėtis (studijų dalykai, praktikos ir baigiamieji atsiskaitymai) 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras 

kreditais 

 

valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (18 KR.) 

1 Filosofija 3 80 1 

2 Specialybės užsienio kalba 3 80 1 

3 Profesinė etika 3 80 2 

4 Psichologija 3 80 2 

5 Specialybės užsienio kalba 3 80 2 

6 Specialybės kalba 3 80 3 

Iš viso 18 480 x 

STUDIJŲ KRYPTIES IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, BAIGIAMIEJI 

ATSISKAITYMAI (168 KR.) 

1 Bendroji fizika 5 133 1 

2 Geomatikos pagrindai  4 107 1 

3 Matematika-1 6 160 1 

4 Taikomoji informatika 4 107 1 

5 Inžinerinė grafika 4 107 1 

6 Geodezija-1 (įskaitant 3 kr. mokomosios 

praktikos) 

8 213 2 

7 Matematika-2 6 160 2 

8 Programavimo pagrindai 5 133 2 

9 Dirvotyra  3 80 2 



10 Kompiuterinė grafika 4 107 3 

11 Geodezija-2 6 160 3 

12 Kartografija 6 160 3 

13 Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastras 

(įskaitant 1 kr. mokomosios praktikos) 

8 213 3 

14 Geografinės informacinės sistemos 6 160 4 

15 Fotogrametrija (įskaitant 1 kr. mokomosios 

praktikos) 

6 160 4 

16 Geodeziniai matavimai (įskaitant 5 kr. 

mokomosios praktikos) 

9 240 4 

17 Aplinkos ir žmogaus sauga 6 160 4 

18 Gamtos išteklių ekonomika 6 160 5 

19 Pastatai ir jų konstrukcijos 4 107 5 

20 Nekilnojamojo turto formavimas   6 160 5 

21 Nekilnojamojo turto teisė  4 107 6 

22 Žemės informacinės sistemos 5 133 6 

23 Inžineriniai statiniai  5 134 6 

24 Nekilnojamojo turto ekonomika ir valdymas  6 160 6 

25 Profesinės veiklos praktika   6 160 6 

26 Aplinkosaugos ir statybos teisė  3 80 7 

27 Inžinerinė geodezija (įskaitant 2 kr. 

mokomosios praktikos) 

5 133 7 

28 Nekilnojamojo turto vertinimas 6 160 8 

29 Programos alternatyvusis dalykas 4 106 7 

30 Bakalauro baigiamasis darbas 12 320 8 

Iš viso 168 4480 x 

Studijų programos alternatyvieji dalykai 

1 Kaimiškųjų teritorijų planavimas ir plėtra 4 106 7 

2 Žemės kadastriniai matavimai 4 106 7 

3 Žemėtvarkos projektavimas 4 106 7 

4 Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga 4 106 7 

UNIVERSITETO NUSTATYTI DALYKAI, SKIRTI GILESNEI SPECIALIZACIJAI (42 KR.) 

1 Erdvinė duomenų analizė ir modeliavimas 6 160 8 

2 Teritorijų planavimas 6 160 7 

3 Nekilnojamojo turto administravimo sistema  6 160 5 

4 Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra  6 160 7 

5 Gamtos išteklių kadastrai 6 160 5 

6 Nuotolinių tyrimų metodai 6 160 7 

7 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro 

informacinė sistema 

6 160 8 

Iš viso 42 1120 x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (12 KR.) 

1 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 3 

2 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 4 

3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 5 

4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 6 

Iš viso 12 320 x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje (įskaitant 

mokomąsias praktikas integruotas į studijų dalykus) 
18 481 x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 

12 320 x 

Iš viso apimtis studijų programoje 240 6400 x 



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

Studijų programos tikslai Siekinių rūšys Numatomi studijų rezultatai  Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis tikslas – suteikti 

visuomenės raidos žinias ir 

profesinių vertybių sampratą, ugdyti 

socialinės atsakomybės, darnios 

plėtros principų taikymo planuojant 

teritorijos panaudojimą žemės ūkio, 

miškų ūkio ir kitai paskirčiai, 

ekonominio supratimo įgūdžius, 

gamtinės ir kultūrinės bei socialinės 

aplinkos vertinimo gebėjimus, tai 

siejant su informacija apie 

nekilnojamojo turto objektus 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinios, reikalingos asmens platesnei erudicijai ir filosofiniais, 

etiniais bei humanistiniais principais pagrįstai pasaulėžiūrai 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija 

Visuomenės raidos, etikos, teisinės, ekonominės, 

komunikacijos srities žinios ir profesinių vertybių supratimas 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija, Nekilnojamojo turto 

teisė, Aplinkosaugos ir statybos teisė, Gamtos išteklių ekonomika 

Socialiniai 

gebėjimai 

Bendravimo ir bendradarbiavimo su atitinkamos profesinės 

srities specialistais, pristatyti savo idėjas, dalyvauti debatuose, 

karjeros planavimo ir valdymo gebėjimai.  

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija, Specialybės kalba, 

Specialybės užsienio kalba, Nekilnojamojo turto ekonomika ir 

valdymas, Nekilnojamojo turto administravimo sistema 

Darbo grupėse įgūdžiai (problemų sprendimo, lyderystės, 

sprendimų priėmimo, gebėjimo prisiimti atsakomybę, kt.) 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija 

asmeniniai 

gebėjimai 

Kūrybinio bei kritiško mąstymo ir veiklos gebėjimai, 

gebėjimai argumentuotai reikšti mintis, viešai kalbėti, taikyti 

profesinę ir užsienio kalbą. Savirefleksijos ir nuolatinio 

studijavimo gebėjimai 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija, Specialybės kalba, 

Specialybės užsienio kalba 

Antrasis dalinis tikslas – suteikti 

žinias apie nekilnojamą turtą, jo 

savybes, statinių vertinimą bei 

statybos darbus, racionalų žemės 

naudojimą, žemės sklypų formavimą 

bei pertvarkymą, nekilnojamojo 

turto objektų kadastro duomenų 

bazės formavimo principus, ugdyti 

gebėjimus vertinti nekilnojamą turtą 

ir jo objektus  naudojant 

informacines technologijas bei 

šiuolaikinius matavimo prietaisus.  

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinios apie gamtinės aplinkos elementus bei jų panaudojimą 

žemės ūkio, miškų ūkio ir kitose veiklos srityse. Darbo su 

informacijos šaltiniais gebėjimai, informacinių technologijų 

įgūdžiai (gebėjimas naudotis informacijos ieškos, 

sisteminimo, apdorojimo technologijomis) 

Matematika -1, 2, Bendroji fizika, Taikomoji informatika, 

Aplinkos ir žmogaus sauga, Dirvotyra, Inžineriniai statiniai, 

Programavimo pagrindai, Žemės informacinės sistemos, 

Kaimiškųjų teritorijų planavimas ir plėtra 

Žinios apie žemę ir statinius kaip nekilnojamojo turto 

objektus 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastras, Nekilnojamojo turto 

teisė, Aplinkosaugos ir statybos teisė 

Žemės sklypų ir statinių projektavimo ir planavimo teorijos ir 

metodologijos žinios 

Geomatikos pagrindai, Pastatai ir jų konstrukcijos, Nekilnojamojo 

turto formavimas, Teritorijų planavimas, Nekilnojamojo turto 

administravimo sistema, Inžineriniai statiniai, Žemėtvarkos 

projektavimas, Inžinerinė grafika, Kaimiškųjų teritorijų 

planavimas ir plėtra 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Sisteminti ir analizuoti nekilnojamojo turto kadastro 

rodiklius, gebėti analizuoti nekilnojamojo turto rinką ir 

veiksnius, įtakojančius nekilnojamojo turto vertę ir gamtinę 

aplinką 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastras, Nekilnojamojo turto 

vertinimas, Nekilnojamojo turto administravimo sistema, Gamtos 

išteklių ekonomika, Nekilnojamojo turto ekonomika ir valdymas, 

Nekilnojamojo turto teisė 

Specialieji 

gebėjimai 

Dirbti su geodeziniais prietaisais, apdoroti geodezinių 

matavimų duomenis, atlikti žemės sklypų ir statinių 

kadastrinius matavimus, kompiuterines programas naudoti 

žemės sklypų planams sudaryti, kartografinei medžiagai 

atnaujinti ir teritorijų planavimo dokumentams rengti. Įgyti 

geodezinių ir kartografinių darbų, žemės sklypų ir statinių 

Geodezija-1, 2, Kartografija, Kompiuterinė grafika, Geodeziniai 

matavimai, Fotogrametrija, Inžinerinė geodezija, Geomatikos 

pagrindai, 



kadastrinių matavimų įgūdžių 

Panaudoti įgytus įgūdžius teritorijų planavimo, nekilnojamo 

turto rinkos, nekilnojamojo turto administravimo, geografinių 

informacinių sistemų veiklose, nusimanyti apie naujas ir 

reikšmingas šios srities mokslinių tyrimų ir plėtros kryptis 

Teritorijų planavimas, Kompiuterinė grafika, Nekilnojamojo turto 

formavimas, Geografinės informacinės sistemos, Žemės 

informacinės sistemos , Nuotolinių tyrimų metodai, Nekilnojamojo 

turto administravimo sistema, Kaimiškųjų teritorijų planavimas ir 

plėtra 

Nustatyti žemės ir statinių vertę, rengti žemės ir kito 

nekilnojamojo turto objektų kadastro dokumentus, paruošti 

techninę-juridinę dokumentaciją nekilnojamojo turto 

sandoriams atlikti, įvairiais metodais vertinti žemės sklypus ir 

kitą nekilnojamąjį turtą. 

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastras, Pastatai ir jų 

konstrukcijos, Nekilnojamojo turto vertinimas, Nekilnojamojo 

turto teisė, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinė 

sistema, Žemės sklypų kadastriniai matavimai, Nekilnojamojo 

turto ekonomika ir valdymas 

Socialiniai 

gebėjimai 

Įgyti darbo grupėse patirtį, sugebėti derinti skirtingus 

interesus ir pasiekti bendrą rezultatą 

Mokomosios praktikos, Nekilnojamojo turto formavimas 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Pateikti mokslinę ir metodinę informaciją argumentuotai ir 

aiškiai raštu arba žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms 

Profesinės veiklos praktika, Bakalauro baigiamasis darbas 

Trečiasis dalinis tikslas – suteikti 

žinias apie valstybės kadastrų ir 

registrų sistemą, jai panaudojamas 

geografines duomenų bazes, 

nekilnojamo turto duomenų 

apdorojimo, aktualizavimo bei 

panaudojimo tvarką, informacijos 

sisteminimo, apibendrinimo ir 

vaizdavimo skaitmeniniuose 

žemėlapiuose būdus, gebėjimus 

projektuoti nekilnojamojo turto 

duomenų bazę, gebėjimus panaudoti 

erdvinės informacijos duomenų 

portalo, išorinių duomenų bazių, 

kitų valstybinių kadastrų ir registrų 

duomenis nekilnojamo turto 

planavimui bei jo vertinimui 

Žinios ir jų 

taikymas 

Technologinės, dokumentacijos tvarkymo, administravimo 

žinios informacinių geografinių duomenų bazių kūrimui, 

duomenų įrašymui ir jų panaudojimui  

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastras, Gamtos išteklių 

kadastrai, Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra, 

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro informacinė sistema 

Specialieji 

gebėjimai 

Gebėjimai informaciją apie žemę ir kitus nekilnojamojo turto 

objektus išreikšti kartografinėje medžiagoje ir įrašyti 

duomenų bazėse, bei informacinių sistemų duomenis 

panaudoti nekilnojamojo turto rinkos procesų tyrimams, 

teritorijų planavimo, bei kitiems darbams 

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra, Nekilnojamojo 

turto ekonomika ir valdymas, Geografinės informacinės sistemos, 

Kartografija, Erdvinė duomenų analizė ir modeliavimas, 

Teritorijų planavimas 

Kompiuterinių programų, skirtų teritorijų planavimo, 

nekilnojamojo turto kadastro darbams bei GIS, naudojimo 

įgūdžiai 

Kompiuterinė grafika, Geografinės informacinės sistemos, Erdvinė 

duomenų analizė ir modeliavimas, Geodeziniai matavimai 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Rinkti ir apdoroti, interpretuoti bei analizuoti geografinius 

duomenis šiuolaikinėmis GIS technologijomis, naudotis GIS 

duomenų bazėmis 

Fotogrametrija, Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra, 

Gamtos išteklių kadastrai, Erdvinė duomenų analizė ir 

modeliavimas, Nuotolinių tyrimų metodai 

Socialiniai 

gebėjimai 

Įgyti komandinio darbo įgūdžių, gebėti pateikti mokslinių 

tyrimų, praktinės veiklos sprendimų išvadas ir vertinimą 

aiškiai ir argumentuotai raštu bei žodžiu specialistų ir ne 

specialistų auditorija 

Fotogrametrija, Erdvinė duomenų analizė ir modeliavimas, 

Nuotolinių tyrimų metodai, Mokomosios praktikos, Bakalauro 

baigiamasis darbas 

Vertybinės nuostatos Vadovautis aukščiausiomis profesinio sąžiningumo ir etinių vertybių nuostatomis. Laikytis moralės ir etikos principų. 

Gamtos, kaip nedalomos visumos samprata. Įsipareigojimas ir atsakomybė ateities kartoms. Siekti racionalaus gamtos, žmogaus, 

technikos bei technologinių veiksnių derinio, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės išteklius  

 



Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

 

Profesinės veiklos galimybės: 

Absolventas gebės dirbti nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje, 

skaitmeninius žemėlapius rengiančiame UAB Aerogeodezijos institute, taip pat Valstybės 

įmonėje Valstybės žemės fondas ir kitose įmonėse, rengiančiose teritorijų planavimo 

dokumentus arba atliekančiose nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus ir 

naudojančiose šiam tikslui  geografines duomenų bazes. 

Tolesnių studijų galimybės: 

Absolventas galės tęsti magistrantūros studijas Kraštotvarkos studijų  programoje Aleksandro 

Stulginskio universitete, taip pat Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Kauno 

technologijos universitete – programose, susijusiose su geodezija, nekilnojamuoju turtu ir 

informacinių technologijų panaudojimu. 

 

 

 



Pirmosios pakopos (bakalauro) Nekilnojamojo turto kadastro studijų programos išplėstinis studijų planas 

 
 

Kodas 

 

Studijų dalykas 
Kr. 

sk. 

Semes-

tras 

Kontak-

tinio 

darbo 

apimtis, 

val.  

Iš jos Sav. 

darbo 

apimtis, 

val..  

Savarankiško darbo formos ir apimtys  

(skaitiklyje – savarankiškų darbų skaičius; vardiklyje –  

valandų skaičius) 

 

Atsiskai- 

tymo  

forma 

Koordinuo-

jantysis 

dėstytojas 

 
P L S Pr Mp N K E Kd 

(p) 

R Kr Pl 

(p) 

Ps In Ik E Kt 

BENDRŲJŲ UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI) 

KEFPB012 Filosofija 3 1 48 30 - 15 - - - 1 2 32 - - 1/6 - 5/10 - - 1/16 - Egz.r. R.Garškaitė 

KEKAB Specialybės 

užsienio kalba 

3 2 48 - - - 44 - - 2 2 32 - - 2/6 10/4 - 2/8 3/8 1/6 - Egz.r.,ž. R.Lazauskienė, 

R. Balčiūnaitė, 
S.Stankevičienė 

KIKFPB029 Profesinė etika  3 2 48 30 - 15 - - - 1 2 32 - - 1/6 - 5/10 - - 1/16 - Egz.r. E.Bacvinkienė 

KEFPB030 Psichologija 3 2 48 30 - 15 - - - 1 2 32 - - - 8/16 - - - 1/16 - Egz.r. Doc. 

A.Palujanskienė 

KEKAB Specialybės 

užsienio kalba 

3 3 48 - - - 44 - - 2 2 32 - - 2/6 10/4 - 2/8 3/8 1/6 - Egz.r.,ž. R.Lazauskienė, 

R. Balčiūnaitė,, 
S.Stankevičienė 

KEKAB017 Specialybės 

kalba 

3 1 48 - - - 44 - - 2 2 32 - - 2/6 10/4 - 2/8 3/8 1/6 - Egz.r.,ž. N.Petniūnienė 

Iš viso 18 1-3 288 90 - 45 132 - - 9 12 192 - - 8/30 38/28 10/20 9/24 6/24 6/50 - x x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS ŠAKOS (ŽEMĖTVARKOS) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI  

Studijų dalykai 

MFITB070 Bendroji fizika  5 1 70 36 30 - - - - 2 2 62 - - 1/10 7/14 - 1/12 - 1/27 - Egz.r.  Doc. A.Užupis 

VŽHSB005 Inžinerinė 

grafika 

4 1 56 20 - - 33 - - 1 2 51 - - 1/10 8/20 - - - 1/21 - Egz.r. Doc. 

A.Vansevičius 

MFITB011 Matematika-1 6 1 84 42 - - 36 - - 2 4 76 - - 3/32 - - 1/12 - 1/32 - Egz.r.  E.Laurinavičius 

MFITB035 Taikomoji 

informatika  

4 1 56 18 - - 33 - - 2 3 51 - - - 6/15 - 1/15 - 1/21 - Egz.r. G.Masionytė 

VŽŽGB055 Geomatikos 

pagrindai 

4 1 56 28 - - 24 - - 2 2 51   9 20    22  Egz.r. G.Balevičius 

MFITB013 Matematika-2 6 2 84 42 - - 38 - - 2 2 76 - - 3/32 - - 1/12 - 1/32 - Egz.r.  E.Laurinavičius 

VŽŽGB003 Geodezija-1 8 2 130 36 - - 30 60 - 2 2 84 - - 1/16 6/20 - - - 1/27 1/21 Egz.r. G.Balevičius 

MFITB036 Programavimo 

pagrindai 

5 2 70 26 - - 40 - - 2 2 63        27  Egz.r. Doc. 

A.Zajančkauskas 

AFADB020 Dirvotyra 3 2 48 24 20 - - - - 2 2 32 - - - 16 - - - 16  Egz.r. Doc. 
R.Vaisvalavičius 

VŽŽGB004 Geodezija-2 6 3 84 42 - - 38 - - 2 2 76 - - 1/10 12/34 - - - 1/32 - Egz.r. G.Balevičius 

VŽŽGB005 Kartografija 6 3 84 42 - - 38 - - 2 2 76 - - 2/20 - - 2/24 - 1/32 - Egz.r. Prof. 

A.Aleknavičius 

VŽHSB052 Kompiuterinė 

grafika 

4 3 57 17 - - 36 - - 2 2 50 - - 26 - - - - 21 3 Egz.r. Doc. 
T.Sankauskienė 



VŽŽGB057 Žemės ir kito 

nekilnojamojo 

turto kadastras  

8 3 128 48 - - 48 27 - 3 2 85 38 - - - - - - 37 10 Egz.r Doc. 

V.Gurskienė 

MEAEB016 Aplinkos ir 
žmogaus sauga 

6 4 84 42 18 - 20 - - 2 2 76 - - 1/16 9/28 - - - 1/32 - Egz.r. Dr. A.Stiklienė 

VŽŽGB007 Fotogrametrija 

(įskaitant 1 kr. 
mokomosios 

praktikos) 

6 4 90 36 - - 30 20 - 2 2 70 - - 1/19 6/17 - - - 1/27 1/7 Egz.r. D.Gudritienė 

VŽŽGB008 Geodeziniai 

matavimai 
(įskaitant 5  kr. 

mokomosios 
praktikos) 

9 4 156 28 - - 24 100 - 2 2 84 - - 1/10 10/20 - - - 1/21 1/33 Egz.r. G.Balevičius 

VŽŽGB056 Geografinės 

informacinės 

sistemos 

6 4 84 36 - - 42 - - 4 2 76 1/36 - 1/13 - - - - 1/27 - Egz.r. Doc. V.Gurklys 

 Laisvai 
pasirenkamasis 
dalykas 

3 3 48                     

 Laisvai 
pasirenkamasis 
dalykas 

3 4 48                     

 
Sutartiniai žymėjimai: P – paskaitos; L – laboratoriniai darbai; S – seminarai; Pr. – pratybos; Mp – mokomoji praktika; N – kontaktinis nuotolinis darbas; K – konsultacijos; 

E – egzaminai; Kd(p) – kursinis projektas (darbas); R – referatas; Kr  - kontrolinis darbas; Pl (p) pasirengimas laboratoriniams darbams (pratyboms) ir jų gynimui; Ps  - 

pasirengimas seminarams; In – individuali užduotis; Ik – komandos (grupinė) užduotis); E – pasirengimas egzaminui; Kt – pasirengimas mokomajai praktikai ir kitos 

savarankiško darbo formos.  

 


