
 

 

NORITE STUDIJUOTI TECHNOLOGIJAS, INŽINERIJĄ? ENERGIJOS INŽINERIJĄ?  

GAL PASTATŲ ENERGETIKĄ?   

Pastatų energetika – sistemos, kurios suteikia pastatui gyvybę 

 Pastatų energetikos studijų programa apima plačią energijos naudojimo, perdavimo ir gamybos sritį – nuo 

atsinaujinančios energijos išteklių panaudojimo, išmanaus energijos tiekimo ir paskirstymo iki patalpų šildymo 

ir vėsinimo, optimalių mikroklimato sąlygų sukūrimo. 

                          

 Studijuodami mokysitės iš geriausių savo srities specialistų, mokslininkų ir praktikų, naudositės moderniausia 

laboratorine įranga, o profesinės veiklos praktikos vietą galėsite rinktis iš gausybės pripažintų energetikos 

srityje įmonių. 

             

 Galvodami apie būsimą darbą tarptautinėje rinkoje, galite rinktis šias studijas ir anglų kalba, o aktyviausi 

studentai, metus laiko studijuodami Suomijoje, gaus du diplomus – VGTU ir Mikelio taikomųjų mokslų 

universiteto. Be to, yra galimybė trumpesniam laikotarpiui išvykti į daugelio (virš 300) šalių aukštąsias 

mokyklas pagal Erasmus+ programą. 

                

 Atsižvelgiant į darbdavių poreikius ir mokslo tendencijas, nuolat tobuliname studijų programos turinį ir 

struktūrą, todėl mūsų abiturientai yra ypač paklausūs darbo rinkoje. Žurnalas „Reitingai“ 2017.12 atliko  

studijų krypčių vertinimą. 10 bakalauro studijų krypčių VGTU įvertintas geriausiai, tarp jų ir energijos 

inžinerijos kryptis (Pastatų energetika). Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) ir Studijų 

kokybės vertinimo centras (SKVC) 2017 m. išskyrė, kuriose kryptyse aukštosios mokyklos yra itin stiprios. 

Pažymėta, kad tarp itin aukšto lygio studijų vykdomų VGTU yra energijos inžinerija – Pastatų energetika. 

                          

 

ĮDOMU + AKTUALU + PERSPEKTYVU  

http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/pastatu-energetikos-katedra/padaliniai/akademiko-algirdo-zukausko-silumos-mainu-mokomoji-laboratorija/62474
http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/pastatu-energetikos-katedra/padaliniai/pastato-energetiniu-ir-mikroklimato-sistemu-laboratorija/62475#tab-turima-iranga
http://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautiniai-partneriai/erasmus/53793
https://medeine.vgtu.lt/programos/programa.jsp?fak=3&prog=195&sid=F&rus=U&klb=en
https://www.xamk.fi/en/exchange-degree/building-services-engineering-2/


 

PASTATŲ ENERGETIKOS studijų programos struktūra 

Nuolatinės 4 metų studijos lietuvių arba anglų kalba 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalus aprašas ir stojimo tvarka čia 

Studijų programą kuruoja Pastatų energetikos katedra  

Junkitės prie mūsų katedros  

Padalinio kontaktai: Vilnius, Saulėtekio al. 11 (II-ieji rūmai), 408 k. 

telefonas (8 5) 274 4718; el. paštas: pastatu.energetika@vgtu.lt  

Bendrieji universitetiniai 

dalykai: 

 Filosofija 

 Užsienio kalba 

 Specialybės užsienio kalba 

 Dalykinis rašymas 

 Specialybės kalbos kultūra 

 

Bendrieji pagrindų dalykai: 

 Algebra ir diferencialinis 
skaičiavimas 

 Bendroji fizika 

 Chemija 

 Integralinis skaičiavimas 

 Taikomoji fizika 

 Tikimybių teorija ir 
matematinė statistika 

 

Inžinerinės krypties dalykai: 

 Informacinės technologijos 

 Pastatų energetika 

 Bendroji inžinerinė grafika 

 Elektronika ir elektrotechnika 

 Inžinerinė geodezija 

 Taikomoji inžinerinė grafika 

 Integrali mechanika 

 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 

 Skysčių mechanika 

 Techninė termodinamika 

 Šilumos ir masės mainai 

 Hidraulinės sistemos 

 Pastatų mikroklimatas 

 Pastatų konstrukcijos 

 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 

 Miestų planavimas 

 Žmonių sauga 

 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio  
naudojimo technologijos 

 Integruotas statinių projektavimas 

 Geoinformacinės sistemos 

 Techninių sistemų valdymas 

Socialiniai dalykai: 

 Vadyba 

 Ekonomika 

 Teisė 

 Verslo projektai 

Praktikos: 

 Pažintinė praktika 

 Energijos vartojimo 
efektyvumo mokomoji 
praktika 

 Pastatų energetikos 
profesinės veiklos 
praktika 

Specializacijos dalykai: 

 Pastatų šildymo sistemos 

 Vėdinimas 

 Oro kondicionavimas 

 Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės 
sistemos) 

 Šilumos gamyba 

 Dujotiekis 

 Šilumos tiekimas 

 Kompleksinis projektas 2 (Šilumos ir dujų 
tiekimas miestui) 

 Atsinaujinančios energijos technologijos 

 Laisvai pasirenkami dalykai... 

Bakalauro baigiamasis 

darbas 

http://www.vgtu.lt/norintiems-studijuoti/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/studiju-programos/pagal-sritis-ir-kryptis/334?pid=118496&y=2016&fo=1&f=609
http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/pastatu-energetikos-katedra/apie-katedra/51669
mailto:pastatu.energetika@vgtu.lt
http://www.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/pastatu-energetikos-katedra/apie-katedra/51669
https://lt-lt.facebook.com/pek.ap.vgtu

