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Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas 
 

Pasaulyje vandens inžinerijos specialistų poreikis yra išaugęs dėl plataus masto vandens išteklių valdymo problemų. Kai vandens išteklių naudojimas 

reguliuojamas bendradarbiavimo, tolerancijos, abipusės pagarbos priemonėmis, pasitelkiant pažangiausias inžinerines priemones, galima tikėtis darnaus ir 

taikaus vystymosi socialiniu, ekonominiu, politiniu, kultūriniu bei ekologiniu aspektais. Didėjant visuomenės susirūpinimui aplinkosaugos klausimais, didėja 

aplinką tausojančių technologijų paklausa. Rengiami sudėtingi geriamojo vandens tiekimo, nuotekų valymo, apsaugos nuo potvynių ir kt. projektai, kurių 

kokybė priklauso nuo specialistų įgytų įgūdžių ir gebėjimų. 
 

„Lietuvos ilgalaikėje plėtros strategijoje“ išskiriama viena iš aktualiausių problemų – drenažo sistemų valdymas. Šalyje nusausinta apie 80 proc. bendro žemės 

ūkio naudmenų ploto, tačiau apie 54 proc. drenažo sistemų funkcionuoja netinkamai, 15 proc. blogos būklės. Dabartinės sistemos nepritaikytos ūkininkavimui, 

todėl būtina pagerinti drenažo sistemų kokybę siekiant sudaryti tinkamas sąlygas ūkininkavimui ir užtikrinti aplinkosaugos reikalavimus. 
 

Daugiau kaip trečdalyje šulinių, kuriais naudojasi apie 1 mln. Lietuvos kaimo vietovių gyventojų, nitratų koncentracija viršija leistiną normą. Užteršti šuliniai 

išsidėstę tolygiai visoje šalies teritorijoje. Įgyvendinus numatytas priemones, pagerės paviršinis ir gruntinis vanduo, sumažės nitratų paviršiniuose vandenyse ir 

šachtiniuose šuliniuose. 
 

„Lietuvos ilgalaikėje plėtros strategijoje“ numatoma siekti, kad energija, gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (iš jų ir hidroenergijos), 2015 m. 

sudarytų dalį, artimą ES direktyvoms. Šalyje būtina užtikrinti valstybinių vandens ūkio įrenginių priežiūrą ir modernizavimą, sukurti bendro naudojimo kaimo 

vandentvarkos įrenginių, skirtų vandens tiekimui ir nuotekų valymui, polderių, tvenkinių, siurblinių, melioruotų žemių, hidrotechnikos statinių priežiūros, 

valdymo bei finansinės paramos sistemą. Tam reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys savarankiškai spręsti teorinius ir praktinius vandens ūkio 

tvarkymo klausimus. Tokiems specialistams rengti skirta studijų programa „Hidrotechninės statybos inžinerija“. 
 

 
 

Reikalavimai stojantiesiems 
 

Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas 
 
 
 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
 

- dirbti statybos inžinerinio profilio darbą vandens ūkio inžinerijos sistemoje: hidrotechnikos statinių projektavimo, statybos, priežiūros ir valdymo įmonėse 

bei institucijose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei atliekų tvarkymo įmonėse, hidrografinio (upių, ežerų ir pelkių) tinklo priežiūros ir aplinkos 

apsaugos tarnybose; 
 

-     studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.



 

Studijų programos tikslas 
 

Rengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos vandens inžinerijos specialistus, žinančius šiuolaikines statybos inžinerijos mokslo teorijas ir pažangiausias 

technologijas, gebančius kūrybiškai taikyti aukšto techninio lygio vandens ūkio statinių ir sistemų statybos, rekonstrukcijos, priežiūros ir projektavimo metodus 

ir būdus, naudojamas technines priemones bei kokybės užtikrinimo principus. 
 

 
 

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

Studijų programos 
daliniai tikslai 

Siekinių 
rūšys 

Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis tikslas – ugdyti 
pasaulėžiūrą, kritinį mąstymą ir 
formuoti  pilietinės  visuomenės 
narį, suvokiantį savo pareigas ir 
teises, puoselėjantį humanizmo 
idėjas, gebantį savarankiškai 
tobulinti žinias ir gebėjimus 

Žinios ir jų 
taikymas 

Žinios,    reikalingos    asmens    platesnei    erudicijai    ir 
filosofiniais,    etiniais    bei    humanistiniais    principais 
pagrįstai pasaulėžiūrai ugdyti. 

Filosofija, Profesinė etika, Psichologija 

Įgijus lingvistinių, sociakultūrinių ir tarpkultūrinių žinių 
veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir 
profesiniai tikslais. 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba 

Socialiniai 
ir 

asmeniniai 

gebėjimai 

Kritiškai mąstyti, analizuoti ir dalyvauti diskusijose bei 
rengti specialiuosius tekstus lietuvių/užsienio kalbomis 

Filosofija,  Profesinė  etika,  Psichologija,  Specialybės  kalba, 
Specialybės užsienio kalba 

Bendrauti, dirbti savarankiškai ir komandoje Filosofija,  Profesinė  etika,  Psichologija,  Specialybės  kalba, 
Specialybės užsienio kalba 

Antrasis dalinis tikslas – ugdyti 
technologijos mokslo srities 

statybos inžinerijos 

fundamentalią žinių sistemą, 

formuojančią teorinius 

inžinerinės veiklos 

kompetencijos pagrindus 

Žinios ir jų 
taikymas 

Žinoti  ir  taikyti  matematinius,  fizikinius  ir  cheminius 
metodus, mokslo pasiekimus ir naudojamas technologijas, 

bendruosius aplinkos ir žmogaus saugos principus 

sprendžiant vandens inžinerijos problemas 

Matematika,   Taikomoji   matematika,   Tikimybių   teorija   ir 
matematinė statistika, Bendroji ir taikomoji fizika, Bendroji 

chemija, Taikomoji informatika, Elektrotechnika ir elektronika, 

Teorinė  mechanika,  Aplinkos  ir  žmogaus  sauga,  Įvadas  į 

vandens inžinerijos studijas 

Suprasti vandens aplinkoje vykstančius procesus, galimą 
vandens ūkio statinių įtaką natūraliems vandens telkinių 
procesams 

Dirvotyra,      Inžinerinė      hidrologija      ir      hidrogeologija, 
Inžinerinių tyrinėjimų praktika, Atliekų tvarkymo statinių 
projektavimas, Poveikio aplinkai vertinimas  

Žinoti  vandens  inžinerijoje  naudojamas  medžiagas  ir 
konstrukcinius elementus bei jų savybes ir panaudojimo 
sritis, suprasti statinių projektavimo pagrindus 

Geotechnika,  Medžiagų  atsparumas,  Statybinės  medžiagos  ir 
pastatų projektavimas, Statybinė mechanika, Inžinerinės 

konstrukcijos, Vandentieka, Automobilinių kelių inžinerija, 

Hidrotechninės statybos darbų technologija ir organizavimas 

Žinoti   ekonominius-finansinius   vandens   ūkio   srities 
įmonių    veiklos    parametrus    ir    vadybinius-teisinius 
aspektus 

Aplinkos ir statybos teisė, Vandens ūkio ekonomika, Vandens 
ūkio verslo vadyba 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Naudotis   šiuolaikine   laboratorijų   įranga,   specialiomis 
kompiuterinėmis        programomis,        apdorojant        ir 
interpretuojant  mokslinių  tyrimų  rezultatus,  kuriant  ir 
įgyvendinant naujas idėjas, rengiant projektus 

Bendroji  chemija,  Bendroji  ir  taikomoji  fizika,  Hidraulika, 
Dirvotyra,  Inžinerinė  hidrologija  ir  hidrogeologija,  Medžiagų 
atsparumas 



Specialieji 
gebėjimai 

Inžinerinio projektavimo ar skaičiavimo žinias pritaikyti 
specifiniams vandens inžinerijos uždaviniams spręsti 

Inžinerinė grafika, Geodezija, Geografinė informacinė sistema, 
Erdvinis   planavimas,   Geotechnika,   Medžiagų   atsparumas, 
Statybinės   medžiagos   ir   pastatų   projektavimas,   Statybinė 
mechanika, Inžinerinės konstrukcijos, Vandentieka 

 

Analizuoti ir vertinti gamtos reiškinius, žmogaus įtakos 
gamtai  pasekmes,  pasitelkiant  kiekybines  ir  kokybines 
išraiškas 

Dirvotyra,      Inžinerinė      hidrologija      ir      hidrogeologija, 
Inžinerinių tyrinėjimų praktika, Atliekų tvarkymo statinių 
projektavimas, Poveikio aplinkai vertinimas  

Socialiniai 
ir 
asmeniniai 
gebėjimai 

Pateikti  mokslinę  informaciją  argumentuotai  ir  aiškiai 
raštu arba žodžiu įvairioms klausytojų auditorijoms 

Inžinerinių tyrinėjimų praktika, Profesinės veiklos praktika, 
Bakalauro studijų baigiamasis darbas 

Trečiasis dalinis tikslas – ugdyti 
specialiuosius gebėjimus, 
formuojančius kompetencijas 
vandens ūkio statinių ir sistemų 
statybos, remonto ir priežiūros 
arba projektavimo srityse, 

leidžiančius identifikuoti ir 

spręsti vandens inžinerijos 

problemas. 

Specialieji 
gebėjimai 

Taikyti   vandens   ūkio   statyboje   naudojamus   statybos 
organizavimo metodus ir būdus, technines priemones ir 
technologijas,    jų    valdymo    metodus    bei    kokybės 
užtikrinimo principus 

1 pasirenkamųjų dalykų grupė 
Drenažas  ir  drėkinimas,  Hidrotechnikos  statiniai,  Hidraulinės 
mašinos   ir   hidroelektrinės,   Jūrų   hidrotechnika,   Nuotakynų 
inžinerija 

Naudojantis   norminiais   dokumentais,   reguliuojančiais 
hidrotechninę          statybą,          ir          specializuotomis 
kompiuterinėmis    programomis,    projektuoti    vandens 
inžinerijos statinius 

2 pasirenkamųjų dalykų grupė 
Drenažas  ir  drėkinimas,  Hidrotechnikos statiniai,  Jūrų 
hidrotechnika, Nuotakynų inžinerija 

Vertybinės nuostatos Vadovautis aukščiausiomis profesinio sąžiningumo ir etinių vertybių nuostatomis 

Hidrotechninės statybos inžinerijoje naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės ir vandens išteklius 
 

Pirmosios pakopos (bakalauro) Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos planas 
 

Eil. Nr. Studijų dalykai, praktikos Apimtis Semestras 

kreditais valandomis nuolatinėms 

studijoms 
(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms 
(I) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (18 KR.) 

1 Filosofija 3 80 1 1 

2 Specialybės užsienio kalba 3 80 1 1 

3 Profesinė etika 3 80 2 2 

4 Psichologija 3 80 2 2 

5 Specialybės užsienio kalba 3 80 2 2 

6 Specialybės kalba 3 80 3 3 

Iš viso 18 480 x x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES (STATYBOS INŽINERIJA) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS IR BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI (181 KR.) 

1 Bendroji chemija 7 187 1 4 

2 Bendroji fizika 5 133 1 1 



 

3 Inžinerinė grafika 7 186 2 2 

4 Įvadas į vandens inžinerijos studijas 3 80 1 1 

5 Matematika-1 6 160 1 1 

6 Geodezija 5 132 2 3 

7 Matematika-2 6 160 2 2 

8 Taikomoji fizika 3 80 2 2 

9 Aplinkosaugos ir statybos teisė 3 80 3 7 

10 Aplinkos ir žmogaus sauga 6 160 3 5 

11 Hidraulika 6 160 3 5 

12 Taikomoji informatika 4 107 3 4 

13 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 133 3 3 

14 Dirvotyra 3 80 4 5 

15 Elektrotechnika ir elektronika 3 80 4 5 

16 Inžinerinių tyrinėjimų praktika 9 242 4 6 

17 Inžinerinė hidrologija ir hidrogeologija 8 214 4 6 

18 Taikomoji matematika 4 106 4 4 

19 Teorinė mechanika 3 80 3 6 

20 Geotechnika 4 107 5 8 

21 Medžiagų atsparumas 6 160 4 7 

22 Statybinės medžiagos ir pastatų projektavimas 5 132 5 8 

23 Vandens ūkio ekonomika 4 107 5 7 

24 Geografinė informacinė sistema 5 133 6 7 

25 Profesinės veiklos praktika 6 160 6 8 

26 Statybinė mechanika 4 106 6 8 

27 Vandens ūkio verslo vadyba 4 107 6 9 

28 Inžinerinės konstrukcijos 8 214 7 11 

29 Automobilinių kelių inžinerija 3 80 7 10 

30 Atliekų tvarkymo statinių projektavimas 4 107 7 9 

31 Poveikio aplinkai vertinimas 4 107 7 9 

32 Erdvinis planavimas 3 80 8 10 

33 Hidrotechninės statybos darbų technologija ir organizavimas 8 213 8 12 

34 Vandentieka 5 133 8 10 

35 Bakalauro studijų baigiamasis darbas 12 320 8 12 

Iš viso 181 4826 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, SKIRTI STUDIJŲ ŠAKOS (VANDENS INŽINERIJA) GILESNEI SPECIALIZACIJAI (29 KR.) 
Pirmoji pasirenkamų dalykų grupė Hidrotechnikos inžinerija – statyba 

1 Drenažas ir drėkinimas 8 214 5 9 

2 Hidrotechnikos statiniai 8 214 6 10 

3 Hidraulinės mašinos ir hidroelektrinės 6 160 7 11 

4 Jūrų hidrotechnika 4 106 7 11 

5 Nuotakynų inžinerija 3 80 8 10 

Iš viso 29 774 x x 



 

Antroji pasirenkamų dalykų grupė Hidrotechnikos inžinerija – projektavimas 

1 Drenažo ir drėkinimo sistemų projektavimas 8 214 5 9 

2 Hidrotechnikos statinių projektavimas ir modeliavimas 14 374 6-7 10-11 

1 dalis 8 214 6 10 

2 dalis 6 160 7 11 

3 Jūrų hidrotechnika 4 106 7 11 

4 Nuotakynų inžinerija 3 80 8 10 

Iš viso 29 774 x x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (12 KR.) 
1 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 3 4 

2 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 4 5 

3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 5 6 

4 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 6 7 

Iš viso 12 320 x x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje (įskaitant mokomąją praktiką integruotą į 
studijų dalyką) 

15 401 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 12 320 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 240 6400 x x 

 


