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2 Dr. Antanas Dumbrauskas ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas 
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docentas 
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8 Paulius Rimkevičius Pirmosios pakopos Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos studentas 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas 
 

Lietuvos ilgalaikėje plėtros strategijoje“ siekiant jos globalinio tikslo dalies, susijusios su aplinkos ir kraštovaizdžio vertybių stiprinimu, įgyvendinimo ir siekiant 

jo suderinamumo su ES strateginiais dokumentais, numatytas vienas iš svarbiausių veiksmų vandens apsauga. Tai pagrinde sietina su Nitratų direktyvos ir 

Bendrosios vandens politikos direktyvos nuostatų įgyvendinimu, vandens kokybės gerinimu atviruose vandens telkiniuose, ypač iškastuose šuliniuose, ir drenažo 

sistemų tobulinime. Įgyvendinant Nacionalinę strategiją Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimo kryptyje numatytos vienos iš svarbiausių Aplinkai palankios 

ūkininkavimo praktikos skatinimo priemonių: Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų įrengimas pievose bei ariamoje žemėje ir apsauga nuo 

erozijos, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas. Didėjant visuomenės susirūpinimui aplinkosaugos klausimais, didėja aplinką tausojančių technologijų 

paklausa. 

Strategijoje numatyta 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 pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis modeliuoti ir 

analizuoti aplinkosaugines situacijas, vertinti hidrotechnikos statinių poveikį aplinkai, spręsti teorinius ir praktinius vandens ūkio tvarkymo klausimus. Tokiems 

specialistams rengti skirta studijų programa „Hidrotechninės statybos inžinerija. 

 

Reikalavimai stojantiesiems 
 

- baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) statybos inžinerijos krypties studijos;  

- baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) inžinerijos mokslų kitų krypčių studijos, jeigu baigtoje studijų programoje statybos inžinerijos dalykų bendra 

apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;  

- baigtos pirmosios pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijos, jeigu baigtoje studijų programoje statybos inžinerijos dalykų bendra apimtis ne mažesnė kaip 

60 kreditų;  

- profesinio bakalauro kvalifikacija pagal giminingas studijų programas ir sėkmingai baigtos statybos inžinerijos krypties papildomos studijos. Asmenys 

privalo turėti vienerių metų darbo stažą po koleginių (neuniversitetinių) studijų baigimo. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
 

- projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas:  

- vandens ūkio statinių statybos valdymo, priežiūros ir administravimo įmonėse ir įstaigose;  

- aplinkos kokybės stebėsenos ir užterštumo mažinimo sistemoje, vandens valdymo ir aplinkosaugos administravimo institucijose, 

konsultacinėse aplinkotvarkos, vandensaugos įmonėse;  

- mokslinis ir pedagoginis darbas vandens inžinerijos mokslo ir mokymo institucijose;  

- studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.  

 



Studijų programos tikslas 

Rengti aukštos kvalifikacijos vandens inžinerijos specialistus, gebančius atlikti mokslinius ar taikomuosius tyrimus, pažangiais moksliniais metodais vertinti 

vandens ūkio statinius, jų poveikį aplinkai, integruojant skirtingų sričių žinias analizuoti ir modeliuoti aplinkos pokyčius ir inžinerinio pobūdžio procesus 

Studijų programos studijų rezultatų (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 
 

Siekinių rūšys Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

1 2 3 

Žinios ir gebėjimai 
Žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinoti ir 

suprasti statybos inžinerijos studijų krypties principus ir gebėti juos taikyti naujiems 

inžineriniams uždaviniams spręsti, vertinti naujausius statybos inžinerijos srities pasiekimus 

Mokslinių tyrimų metodologija, Urbanistinė 

hidrologija, Hidrologinių sistemų skaitmeninis 

modeliavimas, Statybos teisinis reguliavimas, 

Vandens ūkio statybos procesų optimizavimas 

Inžinerinė analizė 
Rinkti inžinerinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti, analizuoti ir panaudoti sprendiniams 

spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įžvelgti ir spręsti standartines ir 

nestandartines inžinerines, kai stokojama išsamios informacijos, problemas 

Statybos teisinis reguliavimas, Investicinių 

projektų valdymas, Statybinių konstrukcijų 

patikimumas 

Gebėti vandens režimo skaičiavimo ir prognozavimo metodus taikyti projektuojant 

hidrotechnikos statinius, organizuojant šių statinių statybos ir eksploatacijos darbus, vertinti 

teorines bei praktines naujoves ir reaguoti į besikeičiančias sąlygas. 

Hidrologinių sistemų skaitmeninis modeliavimas, 

Hidrotechnikos statinių kompiuterinis 

projektavimas, Hidrotechnikos statinių tyrimai 

Inžinerinis 
projektavimas 

Projektuoti šiuolaikinius vandens ūkio statinius, modeliuoti inžinerines sistemas ir jų aplinkoje 

vykstančius procesus, prognozuoti ilgalaikį vandens statinių poveikį aplinkai, numatyti poveikio 

mažinimo priemones, siūlyti vandens kokybės gerinimo bei racionalaus naudojimo 

pažangiausias technologijas, atlikti sudėtingų hidrotechnikos statinių konstrukcinius 

skaičiavimus, analizuoti rezultatus ir šiuos statinius projektuoti. 

Hidrotechnikos statinių kompiuterinis 

projektavimas, Hidrotechnikos statinių tyrimai, 

Urbanistinė hidrologija, Pažeistų vandens 

ekosistemų atstatymas, Statybinių konstrukcijų 

patikimumas 

Fundamentiniai ir 
taikomieji tyrimai 

Gebėti atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudojantis 

duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais 

Hidrotechnikos statinių tyrimai, Statybinių 

konstrukcijų patikimumas, Mokslinių tyrimų 

metodologija, Tiriamasis darbas 

Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, gebėti kritiškai 

įvertinti jų duomenis, pagrįsti ir pateikti išvadas bei jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo 

suinteresuotiems asmenims 

Hidrotechnikos statinių tyrimai, Mokslinių 

tyrimų metodologija, Statybinių konstrukcijų 

patikimumas, Tiriamasis darbas 

Inžinerinių uždavinių 
sprendimas 

Identifikuoti ir spręsti daugialypes inžinerines problemas statybos inžinerijos ir gretimose srityje Vandens ūkio statybos procesų optimizavimas, 

Pasirenkamieji dalykai 

Suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokėti parinkti inžinerinius įrenginius 

ir programinę įrangą 

Hidrologinių sistemų skaitmeninis modeliavimas, 

Hidrotechnikos statinių tyrimai, Pažeistų vandens 

ekosistemų atstatymas, Pasirenkamieji dalykai 

Žinoti inžinerinės veiklos organizavimo principus, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, 

tausojančiomis žemės ir vandens išteklius 

Hidrotechnikos statinių tyrimai, Pažeistų vandens 

ekosistemų atstatymas, Pasirenkamieji dalykai 



1 2 3 

Asmeniniai ir 
socialiniai gebėjimai 

Dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos lyderiu, dalykiškai bendrauti su 

inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu 

Visi programos dalykai 

Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, savo veikloje 

vadovautis profesiniu sąžiningumu ir etinėmis vertybėmis, suvokti atsakomybę už inžinerinę 

veiklą 

Visi programos dalykai 

Vertinti ir administruoti vietinio ir tarptautinio lygio projektus vandens apsaugos, valdymo ir 

statinių inžinerijos srityse. 

Statybos teisinis reguliavimas, Investicinių 

projektų valdymas 

Antrosios pakopos (magistrantūros) Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programos planas 

Eil. Nr. Studijų 

dalykai 

Apimtis Semestra

s kreditais valandomis nuolatinės 
formos 

(NL) 

ištęstinės 
formos 

(I) 
1 2 3 4 5 6 

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI (60 KR.) 

1 Hidrotechnikos statinių kompiuterinis projektavimas 6 160 1 1 

2 Hidrotechnikos statinių tyrimai 6 160 1 1 

3 Pažeistų vandens ekosistemų atstatymas 6 160 1 1 

4 Statybos teisinis reguliavimas 6 160 1 2 

5 Urbanistinė hidrologija 6 160 1 2 

6 Hidrologinių sistemų skaitmeninis modeliavimas 6 160 2 2 

7 Investicinių projektų valdymas 6 160 2 3 

8 Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 2 3 

9 Statybinių konstrukcijų patikimumas 6 160 2 3 

10 Vandens ūkio statybos procesų optimizavimas 6 160 2 4 

Iš viso privalomųjų dalykų 60 1600
0 

1-2 1-4 

DALYKAI SKIRTI GILESNĖMS STUDIJOMS IR TIRIAMAJAM DARBUI (30 KR.) 

1 Tiriamasis darbas-1 6 160 2 4 
2 Tiriamasis darbas-2 6 160 3 5 

Pasirenkamieji dalykai gilesnėms studijoms 
Iš viso pasirenkamųjų dalykų 18 480 3 4 arba 5 

Pasirenkamųjų dalykų alternatyvos 



1 2 3 4 5 6 

1 Aplinkosaugos statiniai 6 160 3 4 arba 5 

2 Erdvinė duomenų analizė 6 160 3 4 arba 5 

3 Ežerų atnaujinimas 6 160 3 4 arba 5 

4 Drėkinimo technologijos 6 160 3 4 arba 5 

5 Geofiltracijos modeliavimas 6 160 3 4 arba 5 

6 Hidroenergetika 6 160 3 4 arba 5 

7 Hidrotechnikos statinių rekonstravimas 6 160 3 4 arba 5 

8 Nuotekų valymo technologijos 6 160 3 4 arba 5 

9 Sprendimų paramos sistemos vandens inžinerijoje 6 160 3 4 arba 5 

10 Vandentiekio ir nuotekų modeliavimas 6 160 3 4 arba 5 

11 Tarptautinių projektų valdymas 6 160 3 4 arba 5 

12 Vidaus vandens kelių inžinerija 6 160 3 4 arba 5 

13 
Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymas hidrotechninėje 
statyboje 

6 160 3 4 arba 5 

Iš viso dalykų, skirtų gilesnėms studijoms ir tiriamajam darbui, apimtis 30 800 3 4-5 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.) 

1 Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 30 800 4 6 

Iš viso 30 800 4 6 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 

 


