VASAROS MOKYKLA
Modulio turinys ir rezultatai

Dalykas
Aukšto
efektyvumo
pastatai –
architektūra,
medžiagos,
konstrukcijos

Apibūdinimas
Tikslas

Supažindinti studentus su šiuolaikinėmis architektūros tendencijomis,
nacionalinėmis taisyklėmis dėl medžiagų, naudojamų pastatuose, ir
šilumos perdavimo įvertinimo metodais.

Turinys
Nacionalinės pastatų architektūros ir statybos projektavimo
taisyklės.
Namų su atriumu tipo specifika ir specifiniai sprendimai,
kylantys dėl kultūrinių sąlygų.
Projektavimo procesas. Pastato struktūra. Skirtingų projektų
su skirtingais langų plotais, stogo tipais (vienpusiu stogo
pratesimu ir pavėsine) ir t.t. parengimas.
Išplėstinės žinios apie modernių namų projektavimą ir statybą.
Izoliacinės medžiagos.
Šilumos perdavimo koeficiento optimizavimas, kad atitiktų
energiškai taupių pastatų reikalavimus
Forma

Paskaita 6 val., praktiniai darbai 4 val., projektas 8 val.

Rūšys

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis komandinis projektas

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), namo struktūros
projektavimas (projektas), individualus ir komandinis darbas (praktiniai
darbai)

Pagrindinia
i rezultatai

Žinios

1. Studentas įgyja žinių apie medžiagų savybes ir
bendruosius statinių konstrukcijų projektavimo
principus.
2. Studentas žino pagrindines, projektavimui
reikalingas žinias, techninių brėžinių taisykles.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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3. Studentas turi žinių apie statybines medžiagas
bei jų produktus, pastato konstrukcinius
elementus; žino bandymo metodus, privalumus ir
trūkumus.
4. Studentas žino statybos proceso įtaka aplinkai.
Įgūdžiai

1. Studentas gali skaityti architektūros, civilinės
inžinerijos ir geodezinius brėžinius; gali parengti
grafinę dokumentaciją, naudodamas pasirinktas
kompiuterines programas;
2. Studentas geba interpretuoti pagrindinio pastato
dizainą.
3. Studentas gali pasirinkti statybines medžiagas ir
gaminius, ir gali juos tinkamai panaudoti pastatų
statybose.
4. Studentas gali palyginti gautas žinias iš skirtingų
šaltinių, interpretuoti duomenis, daryti išvadas,
suformuluoti ir pagrįsti savo nuomonę.
5. Studentas geba dirbti individualiai ir komandoje
laboratorinių užsiėmimų bei projektų metu.

Kompetencijos

1. Studentas supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą, įskaitant
jos įtaka aplinkai ir susijusią atsakomybę už
priimtus sprendimus; absolventas gali mąstyti ir
veikti taikant verslumo įgūdžius.

Geografinės
informacinės
sistemos (GIS)

Tikslas

Supažindinti studentus su GIS metodais ir jų taikymu inžineriniuose
projektuose ir analizėje.
Žinios apie GIS metodų naudojimą miesto dizaine.

Turinys

Paprastų ir pažangių metodų privalumai ir trūkumai.

Rūšys

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis komandinis projektas

Forma

Paskaita 1v., praktiniai darbai 4v.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), darbas su specifine
programine įranga (praktikumas)

Rezultatai

Žinios

1.

Studentas turi žinių apie GIS metodus.

2.

Studentas žino technines braižybos, specifinio
programinės įrangos naudojimo, reikalingo
miesto analizei, taisykles.

Įgūdžiai

1.

Studentas gali palyginti savo žinias iš skirtingų
šaltinių, interpretuoti duomenis, daryti išvadas,
suformuluoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Kompetencijos 1.

Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali
dirbti komandoje studijų metu, prisiima
atsakomybe už bendrąjį tiriamąjį darbą.

Šilumos /
vėsinimo
praradimas ir
energijos
apkrovos
efektyvumas

Tikslas

Supažindinti studentus su šilumos ir vėsos apkrovos įvertinimo
metodais. Informacija apie veiksnius, turinčius įtakos reikalingo šilumos
ir vėsos kiekio apskaičiavimui.

Turinys

Šilumos apkrovos ir praradimo įvertinimas pagal ES standartus ir
nacionalinius klimato duomenis.
Vėsos apkrovos ir praradimo įvertinimas pagal ES standartus ir
nacionalinius klimato duomenis.
Energijos modeliavimas pastatuose.

Forma

Paskaita 2 val., praktiniai darbai 2 val., projektas 6 val.

Rūšys

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis komandinis projektas

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), darbas grupėse
(praktikumas), šilumos praradimo ir anglies kiekio sąnaudų
skaičiavimas, naudojant programinę įrangą ir kompiuterines priemones
(projektas)

Rezultatai

Žinios

1. Studentas žino pastato elementų analizės,
projektavimo ir matavimo principus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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2. Studentas žino metodus, priemones ir įrankius,
skirtus sudėtingų inžinerinių užduočių
sprendimui.
3. Studentas geba klasifikuoti pastato efektyvumo
lygį.
Įgūdžiai

1. Studentas gali naudoti projektavimo gaires,
standartus, taisykles tam, kad įvertintų šilumos
ir vėsinimo apkrovą.
2. Studentas geba naudotis informacinėmis
technologijomis ir pagalbine programine įranga
projektavimui.
3. Studentas geba dirbti individualiai ir komandoje,
rengiant projektą. Jis / Ji geba apskaičiuoti
reikalingą studijoms laiką.
4. Studentas gali parengti sudėtingą grafinį
dokumentą, naudojant pasirinktą programinę
įrangą.

Kompetencijos

1.

Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali
dirbti komandoje studijų metu, prisiima
atsakomybę už bendrąjį tiriamąjį darbą.

Įrenginiai
pastatuose.
Centrinis
valdymas

Tikslas

Supažindinti studentus su šiuolaikinėmis sistemomis, naudojamomis
centrinio valdymo pastatuose ir metodais, kurie leidžia įvertinti
elektros energijos sąnaudas. Paruošti studentus dirbti komandiniame
projekte e. mokymosi metu.

Turinys

Bendras aprašymas ir Tipologijos (vadyba, komfortas,
saugumas, komunikacijos)
Optimizavimas ir energijos sąnaudų kontrolė.
Energijos saugojimas (šiluma ir elektra). Energijos buferis ir
atidėtas vartojimas.
Atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas.
Automatinis / mechaninis ir centralizuotas / paskirstytas
valdymas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Žvaigždžių šviesumo analizė. Šviesos naudojimas ir valdymas.
Forma

Paskaita 2 val., praktiniai darbai 4 val.

Rūšys

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, e-mokymosi testas, baigiamasis komandinis
projektas

Metodai

Prezentacija (paskaitos), darbas komandose (praktikumas)

Rezultatai

Žinios

1. Studentas žino energijos analizės principus.
2. Studentas žino metodus, priemones ir įrankius,
skirtus sudėtingų inžinerinių uždavinių
sprendimui.
3. Studentas geba klasifikuoti pastato efektyvumo
lygį.

Įgūdžiai

1. Studentas geba naudotis projektavimo gairėmis,
standartais, taisyklėmis.
2. Studentas geba dirbti individualiai ir komandoje,
rengiant projektą. Jis / Ji geba apskaičiuoti
reikalingą studijoms laiką.
3. Studentas geba parengti sudėtingą grafinę
projekto dalį .

Kompetencijos

1. Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali
dirbti komandoje studijų metu, prisiima
atsakomybę už bendrąjį tiriamąjį darbą.

Apsilankymas
įmonėje

Turinys

Susipažinti su energetiškai taupiais pastatais.
Pagrindiniai elementai – sienų tipai, stogai ir t.t.

(Sumodeliuotas
pastatas) *

Šiluminės energijos praradimas sumodeliuotame pastate
Ekologiniai ir ekonominiai pastatų statybos klausimai.
Forma

Apsilankymas sumodeliuotame pastate (įmonėje Balstogės mieste)

Rūšys

Fakultatyvas

Metodai

Apsilankymas ir diskusija

Rezultatai

Žinios

1. Studentas žino analizės principus, susijusius su
pastatų statybose naudojamomis medžiagomis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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2. Studentas turi gilias žinias apie pastatų statybose
besikeičiančių krypčių tendencijas.
3. Studentas gali įvertinti naujų pasiekimų ir
technologijų naudojimo statybose naudingumą.
Įgūdžiai

1. Studentas geba gauti informaciją vizito metu.
2. Studentas geba palyginti žinias iš skirtingų
šaltinių (literatūros, paskaitų, vizito) ir padaryti
išvadas, suformuluoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Kompetencijos

1. Studentas supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą,
įskaitant jos įtaka aplinkai ir susijusią
atsakomybę už priimtus sprendimus.

Apsilankymas
langų gamybos
ir sanitarinių
sistemų
bendrovėje
*

Turinys

Susipažinti su tiksliniais sprendimais, kurie:
mažina šilumos energijos praradimą pastatuose,
skatina didelio efektyvumo sprendimų ir technologių rinką

Forma

Vizitas

Rūšys

Fakultatyvas

Metodai

Apsilankymas ir diskusija

Rezultatai

Žinios

1. Studentas žino analizės sprendimus, susijusius
su energetiškai taupių pastatų eksploatavimu.
2. Studentas gerai išmano aukšto efektyvumo
pastatų rinkos tendencijas
3. Studentas gali įvertinti naujų statybos pasiekimų
ir technologijų naudojimo naudingumą.

Įgūdžiai

1. Studentas geba gauti žinių vizito metu.
2. Studentas geba palyginti žinias iš skirtingų
šaltinių (literatūros, paskaitų, vizito) ir padaryti
išvadas, suformuluoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Kompetencijos

1. Studentas supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą, įskaitant

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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jos įtaka aplinkai ir susijusią atsakomybę už
priimtus sprendimus.
Praktikumas,
organizuotas
statybinių
medžiagų
įmones

Turinys

Susipažinti su:
šiuolaikinėmis medžiagomis,
aukšto efektyvumo sprendimais ir technologijomis

Forma

Praktikumas

Rūšys

Fakultatyvas

Metodai

Praktikumas, komandiniai žaidimai

Rezultatai

Žinios

1. Studentas žino naujų medžiagų analizės
principus.
2. Studentas gerai išmano aukšto efektyvumo
pastatų rinkos tendencijas.
3. Studentas gali įvertinti naujų statybos pasiekimų
ir technologijų naudojimo naudingumą.

Įgūdžiai

1. Studentas geba gauti informaciją praktikumo
metu, analizuoti rezultatus.
2. Studentas geba palyginti žinias iš skirtingų
šaltinių (literatūros, paskaitų, vizito) ir padaryti
išvadas, suformuluoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Kompetencijos

1. Studentas supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą, įskaitant
jos įtaka aplinkai ir susijusią atsakomybę už
priimtus sprendimus.
2. Studentas gali dirbti komandoje, atlikdamas
komandines užduotis, prisiima atsakomybę už
komandinį darbą.

Dalykas
Atsinaujinantys
energijos šaltiniai

Aprašymas
Turinys

Valstybiniai reikalavimai pastatų projektavimui ir architektūrai
Surenkamų namų ypatumai ir specifiniai sprendimai kultūrinių
sąlygų kontekste

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Projektavimas. Pastato struktūra. Skirtingų langų, stogo rūšių
variantų parinkimas (šlaitinių ir sutapdintų)
Modernių namų projektavimo ir sttatybos Išsamios žinios
Iziliacinės medžiagos
Šilumos perdavimo koeficiento gerinimas tam kad atitiktų
aukštos klasės pastatams keliamus reikalavimus.
Forma

Paskaitos 12 val., darbas grupėse 4 val., projektas 4 val.

Metodai

prezentacija (paskaitos), pastato struktūros projektavimas (projektas),
savarankiškas darbas ir darbas grupėse

Rezultata
i

Žinios

1.

Studentai įgiję žinių apie medžiagų atsparumą ir
pagrindinius pastato projektavimo principus.

2.

Studentai žino techninių brėžinių reikalingų
projektams taisykles.

3.

Studentai turi pagrindines žinias apie statybines
medžiagas, produktus, ir struktūrinius
elementus; jie išmano jų bandymo metodus,
privalomus ir trūkumus

4.

Studentai žino kokią įtaką aplinkai daro
statybos procesas.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba skaityti architektūrinius,
statybos ir geodezinius brėžinius naudodami
pasirinktas kompiuterines programas, jie gali
parengti grafinius dokumentus.

2.

Studentai geba paaiškinti pastato projektavimo
pagrindus

3.

Studentai gali parinkti statybines medžiagas ir
produktus ir gali juos naudoti statybos procese.

4.

Studentai geba palyginti įvairių šaltinių žinias,
analizuoti duomenis, daryti išvadas, formuluoti
bei pagrįsti savo nuomonę.

5.

Studentai gali dirbti individualiai ir grupėmis,
darant laboratorinius darbus ir projektuojant

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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kompetencijos

1. Studentas supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą, įskaitant
jos įtaka aplinkai ir susijusią atsakomybę už
priimtus sprendimus.

GIS

Turinys

Gis metodai ir žinios urbanistiniame projektavime
Pažengusių metodų privalumai ir trūkumai

Forma

Paskaitos 1 val., darbas grupėse 2 val.

Metodai

Prezentacija (paskaitos), darbas su specializuota programine įranga
(darbas grupėse)

Rezultata
i

Žinios

1.

Studentai turi žinių apie GIS metodus.

2.

Studentai žino techninės braižybos
specializuotos programinės įrangos
naudojimo taisykles būtinas rengiant
urbanistinę analizę

Įgūdžiai

1.

Studentai geba palyginti įvairių šaltinių žinias,
analizuoti duomenis, daryti išvadas,
formuluoti bei pagrįsti savo nuomonę.

kompetencijos

1.

Studentai yra atsakingi už savo darbą, ir gali
dirbti grupėje bei prisiimti atsakomybę už
atliktus mokslinius tyrimus.

Šildymo/vėdinimo
praradimas ir
Energejos
efektyvumas

Turinys

Šildymo ir šilumos nuostolių vertinimas taikant Europos sąjungos
standartus ir valstybinius klimatinius duomenis
Vėdinimo ir vėsinimo praradimo vertinimas taikant Europos
sąjungos standartus ir valstybinius klimatinius duomenis
Energijos simuliacija pastatuose

Forma

Paskaitos 4 val., darbas grupėse 2 val., projektas 4 val.

Metodai

Prezentacija (lectures), grupinis darbas (workshop), šildymo nuostolių
skaičiavimas pastate ir reikalingas anglies kiekio nustatymas
naudojant programinę įrangą ir komiuterines priemones

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Rezultata
i

knowledge

1. Studentai žino projektavimo, analizės ir
element dydžių parinkimo principus pastatuose
2. Studentai žino metodus, technikas ir priemones
reikalingas spręsti sudėtingas inžinerines
užduois.
3. Studentai gali klasifikuoti pastato efektyvumo
lygius.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba vadovautis projektavimo
gairėmis, standartais, normatyvais ir taisyklėmis
tam kad gallėtų įvertinti šildymo ir vėdinimo
tiekimą.

2.

Studentai geba naudotis informacinėmis
technologijomis ir gali įsigyti programinę įrangą
kompiuteriniam projektavimui.

3.

Studentai geba dirbti savarankiškai ir
komandose ir parengti projektą. Jie geba
tinkamai įvertinti laiką reikalingą studijoms.

4.

Studentai naudodami parinktą programinę
įrangą gali parengti kompleksinius grafinius
dokumentus.

Kompetencijos

1.

Studentai yra atsakingi už savo darbą, ir gali
dirbti grupėje bei prisiimti atsakomybę už
atliktus mokslinius tyrimus.

Pastato
inžinerinių
sistemų
valdymas

Turinys

Bendras tipologijos apibūdinimas (valdymas, patogumas,
saugumas, komunikacija)
Energijos vartojimo optimizavimas ir kontrolė.
Energijos saugojimas, energijos atsargos ir vėlesnis vartojimas
(šildymas ir Elektra).
Atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas.
Automatinis/rankinis ir centralizuotas / reguliavimas.
Apšvietimo analizė. Šviesos naudojimas bei kontrolė.

Forma

Paskaitos 4 val., grupinis darbas 2 val.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Metodai

prezentacija (paskaitos), grupinis darbas (workshop),

Rezultata
i

Žinios

1.

Studentai žino energijos analizės principus.

2.

Studentai žino metodus, technikas ir priemones
reikalinguss spręsti kompleksines inžinerines
užduotis.

3.

Studentai geba nustatyti pastato efektyvumo
lygius.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba vadovautis projekto gairėmis,
standartais, reglamentais ir taisyklėmis.

2.

Studentai geba dirbti savarankiškai ir grupėse.
Jie gali numatyti reikamą laiką studijoms.

3.

Studentai gali parengti kompleksinius
grafinius dokumentus.

Kompetencijos.

1.

Studentai yra atsakingi už savo darbą, ir gali
dirbti grupėje bei prisiimti atsakomybę už
atliktus mokslinius tyrimus

Vizitas įmonėje
(Pastato modelis)

Turinys

Susipažinti su mažai energijos vartojančių pastatų modeliais. .
Pagrindiniai elementai – sienų, stogų tipai ir t.t.
Šilumos Energijos nustolai pastate
Ecologiniai ir ekonominiai klausimai susiję su pastato statyba.

Forma

Vizitas į pavyzdinį pastatą

Metodai

Vizitas ir diskusija
Žinios

1.

Studentai žino analizės susijusias su
medžiagomis naudojamomis pastatų statyboje
principais.

2.

Studentai turi žinių apie statybos tendencijas.

3.

Studentai gali įvertinti naujų pasiekimų
technikos ir technologijos srityse, naudą.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba įgyti žinių studijų metu.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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2.

Studentai geba palyginti įvairių šaltinių žinias,
daryti išvadas, formuluoti bei pagrįsti savo
nuomonę (vizitas/paskaitos/literatūra).

Kompetencijos

1.

Studentai supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą,
įskaitant jos įtaka aplinkai ir susijusią
atsakomybę už priimtus sprendimus.

Vizitas langų
įmonėje ir
inžinerinių
sistemų įmonėje

Turinys

Susipažinti su sprendimais reikalingais:
mažinti šilumos energijos nuostolius pastatuose
skatinti aukšto efektyvumo sprendimų ir technologijų rinką.

Forma

Edukacinė išvyka

Metodai

Vizitas ir diskusijos

Rezultata
i

Žinios

1.

Studentai žino energijos mažinimo sprendimų
analizės principus.

2.

Studentai turi žinių apie tendencijas aukšto
efektyvumo pastatų rinkoje.

3.

Studentai gali įvertinti naujų paisekimų
technikoje ir technologijose naudą.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba gauti informaciją edukacinės
išvykos metu.

2.

Studentai geba palyginti įvairių šaltinių žinias,
analizuoti duomenis, daryti išvadas, formuluoti
bei pagrįsti savo nuomonę.

Kompetencijos

1.

Studentas supranta inžinerinės veiklos
netechninių aspektų ir pasekmių svarbą,
įskaitant jos įtaka aplinkai ir susijusią
atsakomybę už priimtus sprendimus.

Dalykas
Karštas
vanduo
(DHW)

Apibūdinimas
Tikslas

Karšto vandens sistemų klasifikavimas.
Nacionalinės taisyklės pasirinktoms ES šalims.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Įranga ir vamzdžiai - taisyklės ir pagrindinės klaidos.
Karšto vandens schemos.
Vandens srauto matavimo metodai.
Forma

Paskaitos 2 val., kūrybinės dirbtuvės 2 val., laboratoriniai darbai 2 val.,
projektavimas 2 val.

Metodai

prezentacija (paskaitos), matavimai (laboratoriniai darbai), Individualaus
namo karšto vandens sistemos projektavimas (projektas)

Rezultat
ai

Žinios

1.

Studentai turi gilias žinias apie karšto vandens
sistemose naudojamas medžiagas. Studentai žino
techninius nurodymus statinių inžinerinių sistemų
projektavimui.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba palyginti skirtingų šaltinių žinias,
interpretuoti duomenis, daryti išvadas, suformuluoti ir
pagrįsti savo nuomonę.

2.

Studentai geba dirbti savarankiškai ir komandose
laboratorinių darbų metu ir rengdami projektus.

Kompetencij
os

3.

Studentas įvertinti studijoms reikalingą laiką.

1.

Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali dirbti
komandoje, taip pat prisiimti atsakomybę už bendrus
rezultatus.

Šildymo
sistemos

Šildymo sistemų klasifikacija.
Turinys

Radiatoriai - klasifikavimas, pasirinkimo taisyklės.
Vandens siurblio šildymo sistemos schemos.
Sprendimų privalumai ir trūkumai.
Srauto ir slėgio reguliavimas.
Įgyvendinimo taisykles ir nacionaliniai teisės aktai.
Šilumos energijos matavimo metodai.

Forma

Paskaita 6 val. , praktiniai darbai 4 val., projektas 8 val.

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), grupinis darbas (kūrybinės
dirbtuvės), Individualaus namo šildymo sistemos projektavimas
panaudojant programinę įrangą

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Rezultat
ai

Žinios

1. Studentai turi gilias žinias apie centrinio šildymo
sistemoje naudojamas medžiagas (vamzdžius,
radiatorius ir kt.)
2. Studentai žino kas tai yra techninis brėžinys, specialios
programinės įrangos naudojimo taisykles, būtinas
rengiant šildymo sistemų projektą
3. Studentų žino europinius standartus, konkrečias
statybos taisykles ir nacionalines rekomendacijas
pasirinktose šalyse, susijusias su skaičiavimais ir geba
parinkti šildymo sistemos elementus (radiatoriai,
vamzdžiai, sklendės, izoliacija).

Įgūdžiai

1. Studentai geba studijuoti profesinę literatūrą, naudotis
duomenų bazėmis, surasti informaciją apie įvairių tipų
šildytuvus, radiatorius, įrenginius ir kt.
2. Studentai gali analizuoti skirtingų šaltinių žinias,
interpretuoti duomenis, daryti išvadas, suformuluoti ir
pagrįsti savo nuomones.
3. Studentai geba dirbti savarankiškai ir komandoje,
parengti projektą. Ji / ji gali apskaičiuoti projektui
parengti reikalingą laiką.
4. Studentas geba parengti techninį projektą ir jį pristatyti.
5. Studentai gali pasirinkti inžinerinių sistemų schemą,
radiatorius ir kitus komponentus.

Kompetencij
os
Oro
kondicianavi
mas

Tikslas

1. Studentai geba pasirinkti inžinerinių sistemų schemas,
radiatorius ir kitus komponentus.

Oro kondicionavimo sistemų klasifikavimas.
Kintamosios srovės vienetai - atrankos taisyklės, efektyvumas, triukšmo
lygis.
Sistemų schemos.
Įrangos pasirinkimas.
Oro kondicionavimo sistemų modeliavimas
Sprendimų privalumai ir trūkumai.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Forma

Paskaita 2 val. , kūrybinės dirbtuvės 2 val., projektas 2 val., laboratoriniai
darbai 2 val.

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), grupinis darbas (kūrybinės
dirbtuvės), Individualaus namo oro kondicionavimo sistemos projektavimas

Rezultat
ai

Žinios

1. Studentai žino oro kondicionavimo sistemų elementų
analizės, projektavimo ir matavimo principus
2. Studentas žino metodus, techniką ir priemonės spręsti
sudėtingas inžinerines užduotis, Oro kondicionavimo
įrenginių asortimentą.
3. Studentai turi gilias žinias apie oro kondicionavimo
sistemas.

Įgūdžiai

1. Studentai geba naudotis informaciniais šaltiniais,
duomenų bazėmis apie skirtingų tipų vėsinimo
įrenginius, šaldymo terpę ir kt.
2. Studentai gali palyginti skirtingų šaltinių žinias, lyginti
duomenis, daryti išvadas, suformuluoti ir pagrįsti savo
nuomonę.
3. Studentai geba dirbti savarankiškai ir komandoje,
parengti projektą. Ji / ji gali įvertinti projekto rengimo
laiką.
4. Studentai gali parengti sudėtingą grafinę dalį
pasirinkdami programinę įrangą.

Kompetencij
os

1. Studentas atsako už savo darbą ir geba dirbti
komandoje studijų metu, prisiima atsakomybę už
bendrus mokslinius tyrimus.

Edukacinė
išvyka
(Saulės
jėgainės)

Tikslas

Susipažinimas su saulės energijos jėgainėmis.
Pagrindinė įranga - saulės kolektorių tipai, vidutinės, šilumos perdavimo,
vėsinimo bokštai ir kt.
Saulės jėgainių darbo stebėsena.
ekologinis ir ekonominis Saulės elektrinių naudojimas.

Forma

Edukacinė išvyka į Saulės jėgainę

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Metodai

Vizitas ir diskusijos

Rezultat
ai

Žinios

1. Studentas žino analizės principus, susijusius su saulės
sistemų naudojimu.
2. Studentai turi žinias apie saulės sistemų tendencijas.
3. Studentai geba įvertinti naujus pasiekimus technikoje ir
technologijose.

Įgūdžiai

1. Studentai geba gauti informaciją studijuodami.
2. Studentai geba išanalizuoti ir palyginti skirtingų šaltinių
(literatūros / paskaitų / vizito) žinias ir parengti išvadas,
pagrįsti savo nuomones.

Kompetencij
os

1. Studentas supranta inžinerinės veiklos netechninių
aspektų ir pasekmių svarbą, įskaitant jos įtaka aplinkai
ir susijusią atsakomybę už priimtus sprendimus

Edukacinė
išvyka į
Atsinaujinan
čių šaltinių
laboratoriją

Tikslas

Susipažinimas su sprendimais, kurie:
prisideda prie tvaraus, švaraus ir pasaulinio energijos tiekimo,
skatinti atsinaujinančios energijos technologijas.

Forma

Edukacinė išvyka į Atsinaujinančių šaltinių laboratoriją

Metodai

Vizitas ir diskusijos

Rezultat
ai

Žinios

1.

Studentai žino atsinaujinančių šaltinių naudojimo
principus.

2.

Studentas turi gilias žinias apie tendencijas apie
atsinaujinančios energetikos rinką.

3.

Studentai geba įvertinti naujų pasiekimų naudingumą
technikoje ir technologijose.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba gauti informaciją studijų metu.

2.

Studentai gali palyginti skirtingų šaltinių (literatūros /
paskaitų / vizito) žinias ir pateikti išvadas, suformuluoti
ir pagrįsti savo nuomones bei ją pristatyti.

Kompetencij
os

1.

Studentas supranta inžinerinės veiklos netechninių
aspektų ir pasekmių svarbą, įskaitant jos įtaka aplinkai
ir susijusią atsakomybę už priimtus sprendimus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Dalykas
Emisija

Aprašymas
Tikslas

Teršalų klasifikavimas.
Pasirinktoms ES šalims nacionalinės taisyklės.
Įrenginiai ir metodai, naudojami mažinant emisijos išmetimą
Veiksniai, kuriais remiantis apskaičiuojamas išmetamųjų teršalų kiekis,
grįstas energijos naudojimu.
Ekonominiai, aplinkos ir techninės problemos.

Forma

Paskaitos 1 val., darbas grupėse 1 val., projektas 2 val.

Metodai

prezentacija (paskaitos), Užduotis (darbas grupėse ir projektas

Rezultata
i

Žinios

1. Studentai žino degalų išmetimo mažinimo metodus ir
technologijas.
2. Studentai žino pastatų ŠVOK sistemų skaičiavimo
taisykles.

Įgūdžiai

1. Studentai gali palyginti skirtingų šaltinių žinias,
analizuoti duomenis, daryti išvadas, suformuluoti ir
pagrįsti išvadas.
2. Studentai gebai dirbti individualiai ir komandose
atlikdami laboratorinius darbus ir projektuodami
auditorijose.
3. Studentai gali įvertinti studijoms reikalingą laiką.

Kompetencijo
s

1.

Studentai gali dirbti komandoje, taip pat prisiimti
atsakomybę už atliktus mokslinius tyrimus.

Efektyvumo įvertinimui naudojamų metodų klasifikavimas.
Efektyvumo
faktoriai

Turinys

Efektyvumo faktoriai – nacionalinės taisyklės.
Energijos sertifikatai.
Energijos matavimo ir tikrinimo metodai objekte.

Forma

Paskaitos 1 val., darbas grupėse 2 val., projektas 2val., 2val. Laboratoriniai
darbai

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Metodai

Prezentacija (paskaitos), grupinis darbas (projektas ir darbas grupėse)

Rezultata
i

Žinios

1.

Studentai žino energijos efektyvumo vertinimo
metodus.

2.

Studentai žino energijos sertifikavimą įvairiose
šalyse.

3.

Studentai žino Europos Sąjungos standartus,
konkrečias taisykles ir nacionalines rekomendacijas
nagrinėjamose šalyse, susijusias su energijos
efektyvumo skaičiavimais ir matavimais.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba analizuoti literatūrą, duomenų
bazes.

2.

Studentai geba išanalizuoti ir palyginti skirtingų
šaltinių (literatūros / paskaitų / vizito) žinias ir
parengti išvadas, pagrįsti savo nuomones.

3.

Studentai geba dirbti savarankiškai ir
komandoje, parengti projektą. Ji / ji gali
įvertinti projekto rengimo laiką.

4.

Studentai gali parengti techninį projektą ir paaiškinti
energijos sertifikavimo apimtis.

Kompetencijo

1.

s

Studentai yra atsakingi už savo darbą ir gali dirbti
komandoje studijų metu, prisiimti atsakomybę už
atliktus mokslinius tyrimus

Energijos
kaina ŠVOK
IR DHW

Turinys

ŠVOK sistemų energijos sąnaudų apskaičiavimo metodai
Skaičiavimai.

Forma

Paskaita 1 val., grupinis darbas 2 val., projektas 2 val.,

Metodai

Prezentacija (paskaitos), grupinis darbas ( projektas )

Žinios

1.

Studentai žino analizės principus.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Rezultata
i

2.

Studentai žino metodus, technikas ir priemones,
skirtas spręsti sudėtingas inžinerines užduotis,
susijusias su investicijomis ir išlaidomis.

Įgūdžiai

3.

Studentai gerai išmano ES rinkų tendencijas.

1.

Studentai geba naudotis literatūros šaltiniais,
duomenų bazėmis, surinkti informaciją apie įvairių
tipų aušinimo įrenginius, aušinimo sistemas ir kt.

2.

Studentai gali palyginti skirtingus literatūros šaltinius,
analizuoti duomenis, daryti išvadas, suformuluoti ir
pagrįsti savo nuomones.

3.

Studentai geba dirbti savarankiškai ir
komandoje, parengti projektą. Ji / ji gali
įvertinti studijoms reikalingą laiką.

4.

Studentai gali parengti sudėtingą grafinę projekto
dalį naudodami pasirinktą programinę įrangą.

Kompetencijo
s

1.

Studentai yra atsakingi už savo darbą ir gali dirbti
komandoje studijų metu, prisiimti atsakomybę už
atliktus mokslinius tyrimus.

Houses of
future

Turinys

ES konstrukcijų ir architektūros tendencijos

Forma

paskaita 2 val.

Metodai

prezentacija

Rezultata
i

Žinios

1.

Studentai žino pasirinktų ES šalių namų plėtros
skirtumus.

Įgūdžiai

1.

Studentai geba palyginti skirtingus literatūros
šaltinius (literatūros / paskaitų / vizito / projekto
rezultatų) ir padaryti išvadas, suformuluoti ir pagrįsti
savo nuomonę

Kompetencijo
s

1.

Studentai supranta inžinerinę veiklą ne-techniniu
aspektu bei pasekmių svarbą, įskaitant jos įtaką
aplinkai, atsakomybę už priimtus sprendimus

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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“Namo
modelis”

Turinys

Kliūčių matavimai namuose
energijos matavimai
matavimai realiuose įrenginiuose

Forma

Laboratoriniai darbai

Metodai

Žinių patikrinimo testai

Rezultata
i

Žinios

1. Studentai žino matavimų pagrindinius principus,
susijusius su energijos vartojimo auditu.
2. Studentai žino šiuolaikinės įrangos tendencijas.
3. Studentai gali įvertinti naujus pasiekimus technikoje ir
technologijose

Įgūdžiai

1. Studentai geba dirbti savarankiškai ir
komandoje, parengti projektą. Ji / ji gali
įvertinti studijoms reikalingą laiką.

Kompetencijo
s

1. Studentai supranta inžinerinę veiklą ne-techniniu
aspektu bei pasekmių svarbą, įskaitant jos įtaką
aplinkai, atsakomybę už priimtus sprendimus.

Dalykas
Energijos
kaupimas

Apibūdinimas
Anotacija

Kursas parengtas suteikti teorinių ir praktinių žinių apie energijos
kaupimo technologijų plėtrą, atitinkančių Europos sąjungos tikslus
aplinkos, oro kokybės, ekonomikos efektyvumo, konkurencingumo ir
paslaugų srityse. Kurso turinys grindžiamas elektrocheminių saugojimo
sistemų,
smagračio

hidroelektrinių
mechanizmo,

saugyklų,

akumuliatorinių

regeneracinių

kuro

talpininkų,
elementų,

elektromagnetinių sistemų, suslėgto oro (dujų), vandenilio gamybos
tyrimais. Studentai gebės analizuoti įvairių energijos kaupimo sistemų
privalumus ir trūkumus bei interpretuoti duomenis, padaryti išvadas,
suformuluoti, ir pagrįsti savo nuomonę.
Turinys

Žinios apie energijos kaupimą yra svarbi naujų energijos formų
suderinimo su tradicinėmis technologijomis veiksnys.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Žinios apie atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo
energijos) sistemas.
Žinios apie energijos kaupimo technologijų plėtrą, energijos
kaupimo tikslas elektros tinkle.
Žinios apie regeneracines elektrochemines energijos kaupimo
sistemas.
Žinios apie vanadžio redokso baterijos (VRB) sistemos koncepciją,
naudą, efektyvumą lyginant su kitomis technologijomis.
Žinios apie RTB kaupimo sistemas.
Žinios apie hidroelektrinių saugyklų sistemų taikymą.
Žinios apie akumuliatorius.
Žinios apie smagračio energijos kaupimo sistemas, suslėgto oro
(dujų) energijos kaupimą, šiluminės energijos kaupimą.
Žinios apie sezoninį šiluminės energijos kaupimą.
Žinios apie vandens šildymo energijos kaupimą.
Energijos kaupimo sistemos ir galios tankio pasiskirstymas.
Forma

e-mokymosi kursas

Tipas

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis darbas (projektas)

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), darbas su programine įranga
(kūrybinės dirbtuvės), modeliavimas, problemomis grįstas mokymasis

Rezultatai

Žinios

1. Gebėjimas analizuoti ir įvertinti atsinaujinančius energijos
šaltinius, jų naudojimo technologijas, efektyvumą, atlikti
būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus.
2. Gebėjimas analizuoti atsinaujinančių energijos šaltinių,
hidroelektrinių saugyklų, regenerojančių elektrocheminių
energijos kaupimo sistemų, akumuliatorių bei smagračio
energijos kaupimo sistemų privalumus ir trūkumus.

Įgūdžiai

1. Studentas geba palyginti energijos kaupimo technologijas.
2. Studentas geba palyginti pagrindinių vandenilio kaupimo
sistemų rūšis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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3. Studentas geba analizuoti pagrindines akumuliatorių ir
smagračio energijos kaupimo sistemų charakteristikas.
4. Profesinės informacijos analizė ir interpretavimas.
5. Tikslinis surinktos techninės informacijos naudojimas.
6. Studentas geba palyginti gautas žinias iš skirtingų šaltinių,
interpretuoti duomenis, daryti išvadas, formuluoti ir pagrįsti
savo nuomonę.
Kompet
encijos

1. Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali dirbti
komandoje studijų metu, jis / ji prisiima atsakomybę už
bendrąjį tiriamąjį darbą.
2. Studentas taiko savo teorines žinias praktinių užduočių
atlikimui, savarankiškai priimant sprendimus.

Mokymosi

1. Gebėjimas analizuoti ir įvertinti atsinaujinančius energijos šaltinius, jų

rezultatų

naudojimo technologijas, atlikti būtinus techninius ir ekonominius

vertinimo

skaičiavimus.

kriterijai

2. Gebėjimas analizuoti atsinaujinančių energijos šaltinių, regeneruojančių
elektrocheminių energijos kaupimo sistemų, akumuliatorių ir smagračio
energijos kaupimo sistemų privalumus ir trūkumus.
3. Gebėjimas palyginti žinias iš skirtingų šaltinių, interpretuoti duomenis,
priimti sprendimus, formuluoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Informacij

1. Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems.

os šaltiniai

London: Springer, 2011.
2. Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. Ebook, 2008.
3.

Andy Kyung-Yong Yoon; Heung Sik Noh; Yong Soo Yoon. Analysis of
Vanadium Redox Flow Battery Cell with Superconducting Charging
System for Solar Energy. Korea: Electrical and Electronic Engineering pISSN: 2162-9455, e-ISSN: 2162-8459, 2016.

4. International renewable energy agency; Renewable capacity statistic
2017, 2017.
5.

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/vanadiumredox-gaining-ground-in-energy-storage
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6. http://article.sapub.org/10.5923.j.eee.20160601.01.html#Abs
Katilai

Anotacija

Kursas parengtas suteikti teorinių ir praktinių žinių apie dujų šaltinius,
degiųjų dujų ir degimo proceso savybes, lauko dujų tiekimo tinklo ir jų
elementų schemas, vartotojų prijungimo metodus, vidinių dujų tiekimo
sistemų struktūrinių schemų elementus, šilumos tiekimo sistemų
konstrukcijos ir jos elementų įrengimo galimybes ir galimas problemas.
Studentas gebės palyginti skirtingus šilumokaičių, vandens šildytuvų,
mažų katilų konstrukcijas; įrangą ir prijungimą sistemose.

Turinys

Žinios apie katilus. Katilų įranga.
Žinios apie kieto kuro katilus.
Žinios apie apatinio degimo katilus
Žinios apie granulių katilus.
Žinios apie degiąsias medžiagas (dujų mišiniai, sudėtingi cheminių
junginių mišiniai)
Kieto kuro katilo montavimo schema.
Biokuro katilai centrinio šildymo namuose.

Forma

Žinios apie biokuro efektyvumo koeficiento skaičiavimo atlikimo
metodiką.
e-mokymosi kursas

Tipas

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis komandinis projektas

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), darbas su specifine
programine įranga (praktikumas), problemomis grįstas mokymasis

Rezultatai

Žinios

1. Studentas geba analizuoti ir įvertinti katilų tipus ir jų įrangą.
2. Studentas žino pastatų inžinerinių sistemų diegimo
technologijas.
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Įgūdžiai

1. Gebėjimas paruošti pastatų paprastų šildymo ir lauko dujų
tiekimo sistemos techninius projektus.
2. Gebėjimas susipažinti su pastato šilumos tašku ir katilinės
įrengimu, analizuoti šilumos taško ir katilinės srautų
diagramas.
3. Gebėjimas

palyginti

skirtingus

šilumokaičių,

vandens

šildytuvų, mažų katilų konstrukcijas; įrangą ir prijungimą
sistemose.
4. Gebėjimas apskaičiuoti katilo vardinę talpą.
5. Gebėjimas apskaičiuoti skirtingo kuro degimo procesus.
Kompet

1.

encijos

Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali dirbti
komandoje studijų metu, jis / ji prisiima atsakomybę už
bendrąjį tiriamąjį darbą.

2.

Studentas taiko savo teorines žinias praktinių užduočių
atlikimui, savarankiškai priimant sprendimus.

Mokymosi
rezultatų
vertinimo
kriterijai

1. Gebėjimas suprasti šildymo sistemų principus; tinkamas žinių apie
pastatų šildymo sistemų diegimą taikymas.
2. Gebėjimas

logiškai

pagrįsti

sistemų

projektavimo

sprendimus,

pademonstruoti grafiškai suprojektuotas sistemas ir jų elementus.
3. Gebėjimas pagrįsti šildymo ir dujų tiekimo sistemų projektavimą ir
montavimą, pasirenkant tinkamus sprendimus.

Informacij
os šaltiniai

1. Oughton, D., Wilson, A. Heating and Air-Conditioning of Buildings.
NewYork, 2015.
2. Eicker, U. Energy Efficient Buildings with Solar and Geothermal
Resources. United Kingdom, 2012.
3. Andrew, D. Modern Refrigeration and Air Condition.USA,2014.
4. Kreider, F. Heating and Cooling of Buildings. USA, 2010.
5. Hadorn, J. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings.
Berllin, 2015.
6. Tushar, K.; Ghosh; Mark, A. Prelas. Energy Resources and Systems.
London: Springer, 2011.
7. http://www.solarwhiz.com.au/air-conditioning/energy-efficient/
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8. http://solarenergyengineering.asmedigitalcollection.asme.org/data/jo
urnals/jseedo/930211/sol_136_04_041013_f005.png
Tinklai
(Vanduo,
šildymas,
elektra)

Anotacija

Kursas parengtas supažindinti studentus su pagrindiniais vandens
tiekimo

ir

kanalizacijos

sistemos

įrengimo,

vandens

valymo

technologijų, kuro ir pastatų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų
projektavimo reikalavimais. Bus atlikta pagrindinių šilumos šaltinių,
nedidelių ir aukštybinių pastatų šildymo sistemų analizė ir apskaičiuotos
tinkamiausios pastatų apšiltinimo sistemos.
Bus pateikta elektros energijos tinklo struktūra, paskirtis ir veikimo
režimai, pagrindiniai konstrukcijos elementai, parametrai, apkrovos ir
srauto skaičiavimai; bus analizuojama laidų ir (arba) kabelių parinkimas,
apsauginiai aparatai, pagrindinių skirstomųjų skydų parinkimas, elektros
energijos kokybės rodikliai, įtampos reguliavimas elektros tinkluose ir kt.
Turinys

Žinios apie vandens tiekimo ir nuotekų valymo tikslą, pagrindinius
vandens tiekimo ir nuotekų tinklų įrengimo reikalavimus, sistemų
parinkimą, vandens tiekimo ir nuotekų tinklų konstrukcinius
elementus, vandens gerinimo ir paruošimo technologines schemas,
vandens valymo technologijas, kuro ir pastatų vandens tiekimo ir
kanalizacijos tinklų projektavimą;
Žinios apie dujų šaltinius, degiųjų dujų ir degimo procesų savybes,
lauko dujų tiekimo tinklo schemas ir jų elementus.
Analizuojama: pagrindiniai šilumos įrenginių šaltiniai, pagrindinė
šilumos šaltinio schema, nedidelių ir aukštybinių pastatų šildymo
sistemos. Mokoma: taikyti teisės aktus, apskaičiuoti šilumos poreikį,
parinkti tinkamiausias šildymo sistemas pastatui.
Žinios apie elektros energijos sistemą, elektros tinklo komponentus,
elektros tinklo skaičiavimą: laidų ir (arba) kabelių parinkimas,
apsauginių įrenginių parinkimas, elektros kokybės rodikliai, įtampos
reguliavimas elektros tinkluose, trumpojo jungimo priežastys ir
pasekmės, trumpojo jungimo tipai ir charakteristikos, trumpojo
jungimo srovių skaičiavimas, elektros tinklo projektavimas, elektros
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tinklo grandinės braižymas ir skaičiavimas, saulės ir šilumos
energija, vėjo energijos charakteristikos.
Forma

e-mokymosi kursas

Tipas

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis komandinis projektas

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), darbas su specifine
programine įranga (praktikumas), problemomis grįstas mokymasis

Rezultatai

Žinios

1.

Studentas turi žinių apie tinklus.

2. Studentas žino techninius statybos reglamentus, taisykles ir
standartus, jų taikymą inžinerinėse sistemose.
3. Studentas žino kaip pasirinkti konstruktyvius vandens
tiekimo ir nuotekų tinklų elementus, vandens gerinimo ir
paruošimo technologines schemas.
4. Studentas žino vandens tiekimo ir kanalizacijos tinklo
paskirtį, geba pasirinkti sistemas, konstruktyvius vandens
tiekimo ir kanalizacijos tinklo elementus.
5. Studentas geba spręsti elektros tinklo projektavimo užduotis
ir atsižvelgti į naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus,
projektuoti elektros tinklus ir sistemas, analizuoti elektros
energijos tiekimo patikimumą ir elektros sistemos kokybės
rodiklius.
6. Studentas geba pasirinkti tinkamus tinklo įrenginius ir
prietaisus, suprojektuoti ir įvertinti pažangias elektros tinklų
sistemas ir schemas, kad būtų sukurta optimali apkrova,
analizuoti ir valdyti perdavimo ir paskirstymo tinklų veikimo
režimus ir parametrus, susijusius su energijos kokybės
gerinimo galimybėmis.
Įgūdžiai

1. Studentas gali įvertinti tiekimo ir kanalizacijos sistemų
techninę būklę, pasirinkti atnaujinimo metodus.
2. Studentas geba analizuoti vandens gerinimo ir paruošimo,
vandens

valymo

technologijų

technines

schemas;
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projektuoti

kuro

ir

pastatų

tinklo

vandentiekio

ir

kanalizacijos sistemas.
3. Studentas geba palyginti gautas žinias iš skirtingų šaltinių,
interpretuoti duomenis, daryti išvadas, formuluoti ir pagrįsti
savo nuomonę.
4. Studentas geba analizuoti ir įvertinti atsinaujinančius
energijos šaltinius, jų naudojimo technologiją, efektyvumą,
atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus.
Kompet

1.

encijos

Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali dirbti
komandoje studijų metu, jis / ji prisiima atsakomybę už
bendrąjį tiriamąjį darbą.

2.

Studentas taiko savo teorines žinias praktinių užduočių
atlikimui, savarankiškai priimant sprendimus.

Mokymosi
rezultatų
vertinimo
kriterijai

1. Gebėjimas pasirinkti sistemas, konstruktyvius vandens tiekimo ir
kanalizacijos tinklų elementus.
2. Gebėjimas analizuoti šilumos perdavimo, šilumos išsiskyrimo ir šilumos
laidumo lygtis per įvairius paviršius ir analizuoti šilumos mainų procesus
šilumokaičiuose.
3. Gebėjimas spręsti elektros tinklo projektavimo užduotis, analizuoti
elektros energijos tiekimo patikimumą ir elektros sistemos kokybės
rodiklius.
4. Gebėjimas pasirinkti tinkamus tinklo įrenginius ir prietaisus,
suprojektuoti ir įvertinti pažangias elektros tinklų sistemas ir schemas,
kad būtų sukurta optimali apkrova.

Informacij
os šaltiniai

1. Winterbone, Desmond E. Advanced thermodynamics for engineers.
Amsterdam: Elsevier, 2015. ISBN 9780444633736.
2. Perkins, W. Introduction to engineering thermodynamics. Lexington. KY:
(London School of Management Studies), 2015. ISBN 9781507732878.
3. Oughton, D., Wilson, A. Heating and Air-Conditioning of Buildings.
NewYork, 2015.
4. Kreider, F. Heating and Cooling of Buildings. USA, 2010.
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5. Hadorn, J. Solar and Heat Pump Systems for Residential Buildings.
Berllin, 2015.
6. Tushar, K.; Ghosh,; Mark A. Prelas. Energy Resources and Systems.
London: Springer, 2011.
7. Soresen B. Renewable energy conversion, transmission and storage. Ebook, 2008
Emisija,
Namuose
naudojamos
energijos
kaina,
Efektyvumo
koeficientai,
palyginti su
reikalingomis
vertėmis,
Pagrindiniai
veiksniai,
darantys
įtaką
energijos
suvartojimui

Anotacija

Kursas skirtas sisteminti žinias apie energijos vartojimo pokyčius
Europoje ir pasaulyje, įvairių energijos šaltinių poveikį aplinkai, emisijų
koncepciją, efektyvumo veiksnius, įmones, rinkodarą ir valdymą.
Praktinių darbų temos yra susijusios su studento profesine veikla.

Turinys

Žinios apie energijos vartojimą pastatuose (namuose ir biure);
Žinios, leidžiančios išsiaiškinti, kokios yra bendros energijos
vartojimo problemos;
Žinios apie energijos vartojimo pokyčius Europoje ir pasaulyje bei
šių veiksnių ištyrimas;
Žinios apie įvairių energijos šaltinių poveikį aplinkai ir statybos
sektoriaus potencialą, tam kad mažinti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekį;
Žinios apie CO2 emisijų prevenciją, galimų tolesnės neatsakingo
energijos vartojimo planetoje pasekmių analizę.
Žinios apie efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir apie tai, kaip
pastatų inžinerija gali padidinti energijos vartojimo efektyvumą.
Žinios apie pastatų energijos vartojimo efektyvumo klasifikavimą ir
Europoje galiojančią energetikos sertifikavimo sistemą.

Forma

e-mokymosi kursas

Tipas

Privalomas

Vertinimas

Žinių patikrinimo testas, baigiamasis komandinis projektas

Metodai

Pristatymas daugialypėje terpėje (paskaitos), darbas su specifine
programine įranga (praktikumas), diskusijos

Rezultatai

Žinios

1. Studentas geba suprasti, kokios rūšies energija yra
svarbiausia pasaulyje ir Europoje, ir kaip ji veikia aplinką.
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2. Studentas gali apskaičiuoti pastato energijos sąnaudas ir
nustatyti

pastato

energinį

naudingumą,

pasirinkti

priemones, skirtas sumažinti pastatų energijos sąnaudas.
3. Studentas supranta energijos sąnaudų struktūrą ir gali
palyginti skirtingų šalių energijos sąnaudų įkainius.
4. Studentas žino apie energijos naudojimo kasdieniniame
gyvenime ir žalos aplinkai padarinius.
Įgūdžiai

1. Studentas geba analizuoti žmogaus poveikį aplinkai,
pasirinkdamas tinkamus energijos šaltinius.
2. Studentas geba apskaičiuoti energijos suvartojimą pastate ir
prognozuoti neatsakingo energijos suvartojimo pasekmes.
3. Studentas geba spręsti problemas, susijusias su energetikos
sektoriaus politika ir energijos vartotojų sprendimais.

Kompet

1.

encijos

Studentas yra atsakingas už savo darbą ir gali dirbti
komandoje studijų metu.

2.

Studentas taiko savo teorines žinias praktinių užduočių
atlikimui, savarankiškai priimant sprendimus.

Mokymosi
rezultatų
vertinimo
kriterijai

1. Gebėjimas palyginti energijos vartojimo pokyčius Europoje ir pasaulyje.
2. Gebėjimas nustatyti CO2 emisijų prevenciją, analizuoti galimas tolesnio
neatsakingo energijos suvartojimo planetai pasekmes.
3. Gebėjimas analizuoti žmogaus poveikį aplinkai, pasirenkant tinkamus
energijos šaltinius.
4. Aplinkos veiksnių, susijusių su įmone, supratimas.

Informacij
os šaltiniai

1. National plan for increasing the number of nearly zero-energy buildings
in Lithuania, by Sven Schimschar, Michelle Bosquet, Nesen Surmeli,
Andreas Hermelink ; 15 May 2013; Project number:

BUIDE13616;

European Commission.
2. Consolidated Annual Report, Consolidated and the Company's Financial
Statements. For the year ended 31 December 2016, prepared according
to International Financial Reporting Standards as adopted by the
European Union, presented together with the independent auditor’s
report.
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3. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
4. http://www.iea.org/statistics/topics/pricesandtaxes/
5. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyElect
ricityTrends.pdf
6. https://yearbook.enerdata.net/#renewable-in-electricity-productionshare-by-region.html
7. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyOilTr
ends.pdf
8. http://www.buildup.eu/en/learn/ask-the-experts/what-are-keysdecarbonising-europes-heating-and-cooling
9. https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/09/newenergy-europe-renewable-sources-2016
10. http://www.energy-hq.com/zero-energy-house-creates-power/
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