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Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK A 
Nuolatinė (NL)  30 40 5 58 

133 5 
Ištęstinė (I) 14 12 49 58 

*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 

**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva). 
***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  

 

Anotacija 

Dalyke analizuojama elektros technologijos įrenginių samprata; nagrinėjami elektros technologijos metodai, naudojami 

šiuolaikiniuose technologijos procesuose; pateikiami įrenginių, naudojamų elektros technologijos procesams realizuoti, 

techninė įranga, aprašytas jų veikimo principas ir valdymo schemos; parengiamas elektros technologijos įrenginio 

projektas. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos rezultatai Studijų dalyko rezultatai Studijų metodai 

Studento 

pasiekimų 

vertinimo metodai 

2.2. Geba taikyti savo žinias ir 

supratimą, analizuojant bei 

interpretuojant inžinerinės 

informacijos šaltinius projektavimo, 

modernizavimo, gamybos ir 

valdymo situacijose, priimti 

motyvuotus sprendimus 

projektuojant, bandant ir 

eksploatuojant elektros ir 

automatikos įrenginius. 

2.2.1. Taiko žinias apie 

elektrotechnines medžiagas ir 

įrenginius, priimant elektros darbų 

technologijos sprendimus. 

Paskaita, 

diskusijos, 

demonstravimas, 

projektavimas, 

literatūros 

analizė. 

Kontrolinis darbas 

(1), kursinio 

projekto kontrolė 

pagal grafiką, 

egzaminas raštu. 2.2.2. Geba įvertinti elektros 

technologijos procesų parametrų 

kaitą ir jų įtaką valdymo sistemai. 

2.3. Geba parinkti ir taikyti 

tinkamus analitinius metodus, 

modeliuoti elektros tinklų, 

hidraulines ir pneumatines sistemas, 

imituoti technologinius procesus. 

2.3.1. Geba modeliuoti apšvietimo 

elektros įrenginius, taikant 

apšvietimo skaičiavimo kompiuterinę 

programą. 

Paskaita, 

diskusijos, 

dokumentų 

analizė, 

modeliavimas, 

projektavimas, 

darbas grupėje. 

Kursinio darbo 

kontrolė pagal 

grafiką, egzaminas 

raštu. 

2.3.2. Geba atlikti patalpų šildymo 

galios apskaičiavimą ir pasirinkti 

reikiamą elektros įrangą. 

3.1. Geba taikyti inžinerines žinias ir 

supratimą projektuoti elektros tinklų 

ir automatines valdymo sistemas, 

įvertinant inžinerinius sprendimus 

ekonominiu, socialiniu, aplinkos ir 

žmonių saugos požiūriu. 

3.1.1. Geba pasirinkti ekologišką 

elektros įrangą patalpoms šildyti. 

Paskaita,  

projektavimas, 

individualus 

praktinis darbas. 

Kontrolinis darbas 

(2), praktikumo (1, 

2) gynimas, 

kursinio projekto 

kontrolė pagal 

grafiką, egzaminas 

raštu. 

3.1.2. Geba projektuoti elektros 

technologijos įrenginius, 

atsižvelgiant į aplinkos ir žmonių 

saugą. 

4.1. Geba savarankiškai atlikti 

profesinės informacijos paiešką, 

naudoti ir analizuoti informacijos 

šaltinius, atlikti inžineriniams 

uždaviniams reikiamus 

eksperimentus, apdoroti jų 

rezultatus ir pateikti šių rezultatų 

praktines išvadas. 

4.1.1 Geba pristatyti darbų rezultatus, 

diskutuoti elektros technologijos 

klausimais. 

Kursinio projekto 

rezultatų 

pateikimas. 

Kursinio darbo 

rezultatų 

pristatymas / 

gynimas. 

4.2. Geba planuoti elektros ir 

koordinuoti elektros sistemų ir 

automatikos įrenginių montavimo, 

4.2.1 Geba savarankiškai surasti 

informaciją ir atlikti elektros 

technologijų analizę. 

Savarankiškas 

darbas 

Kursinio darbo 

kontrolė 



eksploatavimo darbus, pasirenkant ir 

taikant pažangias technologines, 

organizacines priemones. 

6.3. Geba savarankiškai planuoti, 

organizuoti mokymosi procesą, 

mokytis ir tobulėti asmeninėje ir 

profesinėje veikloje  visą gyvenimą. 

6.3.1 Geba savarankiškai organizuoti 

mokymosi procesą, tobulėti 

asmeninėje ir profesinėje veikloje. 

Savarankiškas 

darbas 

Kursinio darbo 

kontrolė 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Elektros technologijos proceso samprata. 2 0 0 2 0 0 4 6 

2. Elektrofizikinės technologijos įrenginiai. 4 0 0 2 0 2 6 10 

3. Elektrocheminės technologijos įrenginiai. 4 0 0 2 0 2 5 9 

4. Elektrinio suvirinimo įrenginiai.  4 0 0 2 0 2 5 9 

1 kontrolinis darbas 2 0 0 0 0 2 2 4 

5. Elektrinio apšvietimo, kaitinimo ir šildymo 

įrenginiai. 

1 praktikumas. Elektrinio apšvietimo modeliavimas, 

taikant kompiuterinę projektavimo programą. 

2 praktikumas.Patalpų elektrinio šildymo tyrimas. 

8 8 0 4 4 8 8 24 

6. Optinės spinduliuotės taikymas. 4 0 0 2 0 2 6 10 

7. Elektros technologinio įrenginio  projektavimas (KD) 

Apšvietimo projektavimas panaudojant ArcGIS Pro 

programinę įrangą. 

0 32 0 0 8 24 10 42 

2 kontrolinis darbas 2 0 0 0 0 2 2 4 

Pasirengimas egzaminui 0 0 5 0 0 5 10 15 

Bendras valandų skaičius 30 40 5 14 12 49 58 133 
 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

X1  

2.2.1, 2.2.2 Žino ir taiko elektrotechnines medžiagas ir įrenginius, priimant elektros darbų technologijos 

sprendimus bei įvertina elektros technologijos procesų parametrų kaitą ir jų įtaką valdymo sistemai. 

2.3.1 Modeliuoja apšvietimo elektros įrenginius taikydami apšvietimo skaičiavimo kompiuterinę programą. 

Atlieka patalpų šildymo galios apskaičiavimą, pasirinkdami reikiamą elektros įrangą. 

2.3.2 Atlieka patalpų šildymo galios apskaičiavimą, pasirinkdami reikiamą elektros įrangą. 

3.1.1 Pasirenka ir taiko ekologišką elektros įrangą patalpoms šildyti. 

3.1.2 Priima sprendimus projektuojant elektros technologijos įrenginius, atsižvelgiant į aplinkos ir žmonių 

saugą. 

4.1.1, 4.2.1 Savarankiškai suranda informaciją bei atlieka elektros technologijos įrenginių analizę, diskutuoja 

elektros technologijos klausimais,  pristatyto darbų rezultatus. 

6.3.1 Tobulėjimas asmeninėje ir profesinėje veikloje. 

X2  

2.2.1, 2.2.2, 

2.3.1, 2.3.2, 

4.1.1, 4.2.1, 

6.3.1 

Žino elektros technologijos metodus,  naudojamus šiuolaikiniuose technologijos procesuose,  

įrenginius, naudojamus elektros technologijos procesams realizuoti. Parengiamas elektros 

technologijos įrenginio kursinis darbas. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas.  

IKV = 0,5X1 + 0,5X2 

X1 - 2 kontrolinių darbų įvertinimas (20 %), 2 praktikumų įvertinimas (20 %), kursinio darbo įvertrinimas (60 %).  

X2 - egzamino įvertinimas. 

 

 

 

 

 



 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

TF fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 
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Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. Darbo vietų apšvietimas. Europos standartas EN 12464 – 1. (2010). UAB „Gaudrė“, Vilnius. 
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