
 

 
 
 
 

Šilumos ir atomo energetikos katedra kviečia studijuoti BAKALAURO studijų programą  
(4 metų pirmosios pakopos studijos)  
 
 

ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS 

 

Specialistai rengiami technologinei, organizacinei, projektinei ir mokslinei veiklai šiluminėse 
elektrinėse, šilumos tiekimo, maisto, chemijos, kuro gavybos, perdirbimo, tiekimo, saugojimo 
ir kitų pramonės šakų įmonėse ir mokslo institucijose. Energijos inžinerijos krypties 
specialistai laukiami tiek stambiose įmonėse, tiek ir vidutiniame bei smulkiajame versle. Čia 
jie projektuoja, konsultuoja, kuria ir tobulina šilumą (šaltį) generuojančias bei naudojančias 
technologijas, įsisavina atsinaujinančius bei vietinio kuro energijos šaltinius.  
 
 
Studijų eigoje studentai pasirenka programoje numatytas specializacijas: 

Šilumos energetika ir technologijos (energijos inžinerijos bakalauro programa): 

 ŠILUMOS ENERGETIKA  NAFTOS, DUJŲ IR BIOKURO INŽINERIJA  ŠALDYMO INŽINERIJA 
 
 

Po bakalauro studijų galima tęsti magistrantūros studijas: 
 

Termoinžinerija (energijos inžinerijos magistro programa). 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 

MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS 

ŠILUMOS IR ATOMO ENERGETIKOS KATEDRA 

Bendra informacija stojantiesiems 
į KTU 

Studijų informacijos skyrius: 
K. Donelaičio g. 73, Kaunas 

I a, 109 k. e.p. studijos@ktu.lt 
Tel.: (8 ~ 37) 300045,  
Mob. tel. 8 687 53790  

Šilumos ir atomo energetikos katedra 
Studentų g. 56-438, 51424 Kaunas 

Tel. (8 ~ 37) 300445 
(+370) 614 41550 , 

 el. p.: midf.saek@ktu.lt 
algimantas.balcius@ktu.lt 



 

 

 

 

 

Papildomos galimybės stojantiems į studijų krypties  

„Energijos inžinerija“ bakalauro studijų programą: 

 Šilumos energetika ir technologijos (skirtos 5 vietos) 

Šioms studijoms numatomas TIKSLINIS FINANSAVIMAS (TF) ! 

Įstojusieji į tiksliniu būdu valstybės finansuojamą studijų vietą – už studijas nemoka ir bus aprūpinti 

darbo vietomis. 

Darbdavys, prisidedantis prie studijų finansavimo, įsipareigoja įdarbinti baigusį studijas studentą ne 

trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. 

Priėmimas į studijų programas, kurioms skirtas tikslinis finansavimas, vyks bendrojo priėmimo į 
aukštąsias mokyklas metu. Stojantieji, norintys pretenduoti į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas 
studijų vietas, savo norą turi pažymėti, užpildant papildomą prašymą LAMA BPO IS. Dalis stojančiųjų, 
kuriems nepavyks laimėti valstybės finansuojamos vietos bendro konkurso tvarka, bus priimti į tikslinio 
finansavimo vietas, jeigu bus pareikštas pageidavimas. 
KTU į bakalauro studijų programas gali būti priimami tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne 
mažesnis kaip 2,0. 
 

Numatomos darbo vietos energetikos srityje: 

Įmonė Vietų skaičius Miestas 

UAB „Trakų šilumos tinklai“ 1 Trakai 

UAB „“Kaišiadorių šiluma“ 1 Kaišiadorys 

AB „Umega“ 2 Ukmergė 

UAB „Plungės šilumos tinklai“ 1 Plungė 
 

Turite klausimų? Informacija apie tikslinį finansavimą teikiama: 
El. p. : 
algimantas.balcius@ktu.lt 
Tel. +370 37 300445 
Mob. tel. +370 614 41550 

 

mailto:algimantas.balcius@ktu.lt

