
vaizdo ir garso (multimedijos) signalų apdorojimo 
specialistais (OpenCv, Smile, Google Cloud, ir 
kt.);

programėlių išmaniesiems įrenginiams kūrėjais 
(Android, iOS, Windows).

„Ketiname aktyviai dalyvauti studijų vei- 
klose ir kviesti studentus atlikti praktiką mūsų 
įmonėje.“ 

„Ketiname aktyviai dalyvauti studijų procese, 
kadangi jaučiame didelį informatikos inži- 
nerijos krypties specialistų, turinčių verslo 
įmonėms reikalingų kompetencijų, poreikį.“ 

UAB „Western Union Processing Lithuania“

UAB „BAIP“

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos infor-
macinių sistemų inžinerijos specialistus, gebančius nusta-
tyti informacinių sistemų kūrimo ir atnaujinimo tikslus, pro-
jektuoti ir kurti šiuolaikines informacines sistemas, taikyti 
įgytas sprendimų analizės, inovatyvių technologijų panau-
dojimo, integracijos, tyrimų vykdymo ir duomenų analitikos 
kompetencijas. Įgytos žinios, gebėjimai ir kompetencijos leis 
lengvai prisitaikyti prie nuolatinės technologijų pažangos, 
sėkmingai įsidarbinti ir siekti profesinės karjeros arba tęsti 
studijas magistrantūroje.

Matematikos ir 
informatikos fakultetas

Informacinių sistemų inžinerija

TrukmėKvalifikacinis 
laipsnis

Informatikos 
mokslų 
bakalauras 4 metai

Nuolatinės 
studijos

Studijų
forma

Konkursiniai balai

Verta, nes:

0,4

0,2

0,2

0,2

Egzaminai

Matematika

Lietuvių k. ir literatūra

Informacinės technologijos 
arba fizika
Bet kuris dalykas, nesutampantis 
su kitais dalykais

Egzaminai arba metiniai pažymiai

programa išskirtinė – orientuota į pažintį su verslo proc-
esais, analitika, programų kūrimu ir technologijų taiky-
mu sprendžiant verslo įmonėms kylančius uždavinius.

unikalus programos turinys – dvi praktikos po 10 ir 15 
kreditų studijų pabaigoje; net 60 kreditų pasirenkamųjų 
dalykų, leidžiančių gilintis į programavimo, multimedi-
jos, duomenų apdorojimo, verslo procesų analizės klau-
simus, praktinių gebėjimų ugdymą ir taikymą, o tai yra 
sėkmingos karjeros modernioje įmonėje garantas.

programos dėstytojai – nuolat tobulėjantys, dirbantys 
pedagoginį ir praktinį darbą projektuose, atliekantys 
tyrimus verslo ir projektų valdymo, multimedijos,  
dirbtinio intelekto, optimizavimo, našių skaičiavimų, 
vaizdų ir garso signalų atpažinimo srityse.

BAIP grupėWestern Union Processing 
Lithuania

Saulėtekio al. 9, III r., 104 kab., Vilnius, tel. (8 5) 219 3144, el. p. konsultavimas@cr.vu.lt

Karjeros galimybės
Absolventai gali dirbti:

programinės įrangos kūrėjais (Java, C#, C++, C, ir kt.);

verslo procesų ir verslo sistemų architektais  
(AutomationAnywhare, BPMN, RoboTask ir kt.)

dirbtinio intelekto sprendimų ir didžiųjų duomenų  
analitikos specialistais (Cloudera, Amazon ir kt.);



Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai

1 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Anglų kalba I 5.0

Informacinės ir grupinio darbo sistemos 5.0

Kompiuterių architektūra 5.0

Matematika informacinėms sistemoms 10.0

Procedūrinis programavimas 5.0

2 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 25.0

Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0

Anglų kalba II 5.0

Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0

Objektinis programavimas 10.0

Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5.0

3 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Naudotojo sąsajos kūrimas 10.0

Statistiniai duomenų analizės metodai 5.0

Verslo procesų modeliavimas 5.0

Pasirenkamieji dalykai* 10.0

4 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 15.0

Operacinės sistemos 5.0

Optimizavimo metodai 5.0

Reikalavimų inžinerijos pagrindai 5.0

Pasirenkamieji dalykai* 10.0

Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5.0

5 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 15.0

Architektūriniai programų sistemų stiliai 5.0

Informacinių sistemų kūrimo projektų valdymo 

metodikos
5.0

Kompiuterių tinklai ir našieji skaičiavimai 5.0

Pasirenkamieji dalykai* 15.0

6 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 10.0

Informacinių sistemų testavimas ir priežiūra 5.0

Virtualizacija ir debesų kompiuterija 5.0

Pasirenkamieji dalykai* 15.0

Bendrojo universiteto lavinimo moduliai 5.0

Dalyko pavadinimas Kreditai

7 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 20.0

Informacinės saugos pagrindai 5.0

Programų sistemų kokybė 5.0

Mokomoji praktika 10.0

Pasirenkamieji dalykai* 10.0

8 semestras 30.0

Privalomieji dalykai 30.0

Profesinė praktika 15.0

Bakalauro baigiamasis darbas 15.0

*Pasirenkamieji dalykai

Grupė A (Verslas)

Vadybos pagrindai 5.0

Verslo analitika 5.0

Verslo procesų automatizavimas 5.0 

Projektų valdymas 5.0

Žinių ir inovacijų vadyba 5.0

Grupė B (Duomenų bazės)

Nereliacinės duomenų bazės 5.0

Duomenų bazių projektavimas 5.0

Duomenų bazių užklausų kalbos 5.0

Grupė C (Duomenų analitika)

Didžiųjų duomenų analitika 5.0

Duomenų tyryba ir vizualizavimas 5.0

Garso signalų apdorojimas 5.0

Natūralios kalbos apdorojimas 5.0

Dirbtinio intelekto pagrindai 5.0

Vaizdo signalų apdorojimas 5.0

Grupė D (Sistemų kūrimas, programavimas)

Projektavimo šablonai 5.0

Įterptinių sistemų programavimas 5.0

.NET platforma informacinėms sistemoms 5.0

Skriptinis programavimas 5.0

Išmaniųjų įrenginių programavimas 5.0

Reaktyvusis programavimas 5.0


