
Dabartiniame informacijos amDabartiniame informacijos amžžiuje iuje 
svarbiausia svarbiausia ššvietimo uvietimo užžduotis iduotis iššmokyti mokyti 
studentus adaptuotis, tvirtai stovstudentus adaptuotis, tvirtai stovėėti ant kojti ant kojųų
nuolat besikeinuolat besikeiččianianččioje informacijos ir ioje informacijos ir 
technologijtechnologijųų atmosferoje. Gamtoje iatmosferoje. Gamtoje iššlieka ne lieka ne 
stipriausias, bet lanksstipriausias, bet lanksččiausias, taip ir iausias, taip ir 
gyvenime neugyvenime neužžtenka turtenka turėėti puikias ti puikias žžinias inias 
siauroje srityje, bet reikia tursiauroje srityje, bet reikia turėėti platti platųų akiratakiratįį, , 
kaupti savyje universalias, fundamentalias kaupti savyje universalias, fundamentalias 
žžinias, kurios yra daugelio kitinias, kurios yra daugelio kitųų mokslmokslųų srisriččiiųų
pamatuose, bpamatuose, būūtent tai leidtent tai leidžžia bia būūti lanksti lanksččiu iu ––
mokmokėėti persijungti iti persijungti išš vienos srities vienos srities įį kitkitąą, , 
mokmokėėjimas rasti kalbjimas rasti kalbąą ir bendradarbiaut su ir bendradarbiaut su 
kitos srities specialistais, sprendkitos srities specialistais, sprendžžiant jiant jųų
problemas. Stodamas problemas. Stodamas įį universitetuniversitetąą ir siekiau ir siekiau 
pasirinkt studijas, kurios suteiktpasirinkt studijas, kurios suteiktųų tokias tokias 
žžinias. inias. (T(Tęęsinyssinyskitojekitoje skaidrskaidrėėje)je)..
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Andrius Andrius BerniukeviBerniukeviččiusius

Pasirinkdamas Pasirinkdamas technomatematiktechnomatematikąą nesuklydau, nes nesuklydau, nes ččia gaunu ia gaunu 
matematinius pagrindus, kurie padmatematinius pagrindus, kurie padėės man ateityje reikalui esant s man ateityje reikalui esant 
savarankisavarankišškai gilintis kai gilintis įį matematines sritis, skaityti man aktualimatematines sritis, skaityti man aktualiąą
literatliteratūūrrąą. Be to matematin. Be to matematinėė kalba plakalba plaččiai naudojama daugelyje  moksliai naudojama daugelyje  mokslųų, , 
todtodėėl gerai l gerai žžinant matematikinant matematikąą lengviau skaityti techninlengviau skaityti techninęę literatliteratūūrrąą ir ir 
suvokt dsuvokt dėėsnius, kurie paslsnius, kurie paslėėpti matematiniuose simboliuose.  Svarbu, jog pti matematiniuose simboliuose.  Svarbu, jog 
ššioje programoje siekiamas kompromisas tarp teorijos ir praktikosioje programoje siekiamas kompromisas tarp teorijos ir praktikos. . 
TeorijTeorijąą gauname tokigauname tokiąą, kokia ji reikalinga ir panaudojama praktikoje. , kokia ji reikalinga ir panaudojama praktikoje. 
Kaip vairavime, teorijos mokoma tiek, kad iKaip vairavime, teorijos mokoma tiek, kad iššmokti gerai ir saugiai mokti gerai ir saugiai 
vairuoti, nesigilinant kokie cheminiai procesai vyksta akumuliatvairuoti, nesigilinant kokie cheminiai procesai vyksta akumuliatoriuje. Be oriuje. Be 
matematikos, suteikiami fizikos ir inmatematikos, suteikiami fizikos ir inžžineriniineriniųų dalykdalykųų pagrindai, juos pagrindai, juos 
studijuodamas matai kaip matematikos aparatas naudojamas sprendstudijuodamas matai kaip matematikos aparatas naudojamas sprendžžiant iant 
toms mokslo sritims btoms mokslo sritims būūdingas udingas užžduotis. Programavimo ir informaciniduotis. Programavimo ir informaciniųų
technologijtechnologijųų dalykai idalykai iššmokina sprmokina spręęsti rutininius, daug laiko atimansti rutininius, daug laiko atimanččius ius 
uužždavinius kompiuteridavinius kompiuteriųų pagalba. Ypatingas komplimentas dpagalba. Ypatingas komplimentas dėėstytojstytojųų
kolektyvui, kurie yra ne tik savo darbo profesionalai, bet draugkolektyvui, kurie yra ne tik savo darbo profesionalai, bet draugiišški ir ki ir 
paslaugpaslaugūūs s žžmonmonėės, kuris, kuriųų durys visada atviros studentams turintiems durys visada atviros studentams turintiems 
klausimklausimųų ar problemar problemųų. . (T(Tęęsinyssinyskitojekitoje skaidrskaidrėėje)je)..
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Kiekvienam studentui, kuris neabejingas tiksliems mokslams, ypaKiekvienam studentui, kuris neabejingas tiksliems mokslams, ypačč
matematikai ir programavimui tikrai rekomenduomatematikai ir programavimui tikrai rekomenduoččiau stoti iau stoti įį ššiiąą
studijstudijųų sritsritįį. Ypa. Ypačč nornorėėttųųsi pabrsi pabrėžėžti, jog studijos bet kokiame ti, jog studijos bet kokiame 
universitete suteikia tik pagrindus, universitete suteikia tik pagrindus, žžiniiniųų ababėėccėėllęę, tod, todėėl studentas l studentas 
norintis bnorintis būūti geru specialistu turti geru specialistu turėėttųų nemanemažžai mokytis savarankiai mokytis savarankišškai. kai. 
ŠŠitoje vietoje daug gali paditoje vietoje daug gali padėėti dti dėėstytojstytojųų kolektyvas,  kurie yra savo kolektyvas,  kurie yra savo 
darbo profesionalai, taikantys savo darbo profesionalai, taikantys savo žžinias praktikoje,  draugiinias praktikoje,  draugišški ir ki ir 
paslaugpaslaugūūs s žžmonmonėės, kuris, kuriųų durys visada atviros studentams turintiems durys visada atviros studentams turintiems 
klausimklausimųų, visuomet patars ir nukreips tinkama linkme, tik nereikia , visuomet patars ir nukreips tinkama linkme, tik nereikia 
bijoti klausti.  bijoti klausti.  
Apskritai mokantis taikomApskritai mokantis taikomąąjjąą matematikmatematikąą, i, iššmokstama daug dirbti mokstama daug dirbti 
galva, ugdoma logika, nuoseklumas, tikslumas, tai savybgalva, ugdoma logika, nuoseklumas, tikslumas, tai savybėės, kurios s, kurios 
vertinamos bet kurioje srityje, todvertinamos bet kurioje srityje, todėėl jei studentas po studijl jei studentas po studijųų atranda atranda 
save ir kitoje srityje, jam tai bus puikus priedas prie asmeninisave ir kitoje srityje, jam tai bus puikus priedas prie asmeniniųų
įįggūūddžžiiųų.            .            
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Mikalojus RamanauskasMikalojus Ramanauskas

JauJau nuonuo pirmpirmųųjjųų klasiklasiųų matematikamatematikatapotapo
diddidžžiausiuiausiu manomano hobiuhobiu, tad , tad rinkdamasisrinkdamasis
studijasstudijas ilgaiilgai negalvojaunegalvojau irir pasirinkaupasirinkau
technomatematiktechnomatematikąą. . PasirinkimuPasirinkimu esuesulabailabai
patenkintaspatenkintas, , nesnes ne ne tiktik iiššmokaumokau
pagrindinespagrindines matematikosmatematikos ššakasakas, bet , bet irir
matematinmatematinįį programavimprogramavimąą, kuris , kuris tikraitikrai
praverspravers baigusbaigus sudijassudijas irir ieiešškantkant darbodarbo. . 
StudijomisStudijomis esuesu labailabai patenkintaspatenkintas, , nesnes be be 
matematikosmatematikosįįgijaugijau naujnaujųų žžiniiniųų irir kitosekitose
daugdaug bendrobendro turinturin ččioseiose sritysesrityse, , tokiosetokiose
kaipkaip ininžžinerijainerija irir informatikainformatika. . KadangiKadangi
ššiiųų specialybispecialybiųų paklausapaklausa augaauga iišš metmetųų įį

metusmetus, , darbodarbo ieiešškotikoti ilgaiilgai nereiknereikėėss. . 
StudijStudijųų metumetu viskuoviskuo buvaubuvau patenkintaspatenkintas, , 
tiektiek ddėėstytojaisstytojais, , tiektiek jjųų ddėėstymostymo irir
vertinimovertinimo aspektaisaspektais. . NiekadaNiekada
nesigailnesigailėėsiusiu, , kadkad baigiaubaigiau ššiiąą specialybspecialybęę..
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IvanIvan LebedevLebedev

„„ Matematika  Matematika  -- mokslmokslųų karalienkaralienėė““ , , „„ Kiekviename gamtos moksle esama tiek Kiekviename gamtos moksle esama tiek 
tiesos tiesos -- kiek esama matematikoskiek esama matematikos““ -- įžįžymiu ymiu žžmoniumoniu citatos, kuriomis mus skatino citatos, kuriomis mus skatino 
ir motyvavo mokytis mir motyvavo mokytis mūūssųų matematikos mokytoja. Bet daugiausia matematikos mokytoja. Bet daugiausia įįkvkvėėpimo pimo 
papažžinti matematikos pasaulinti matematikos pasaulįį, man duodavo mintys, kad kiekvienas procesas yra , man duodavo mintys, kad kiekvienas procesas yra 
susijsusijęęs su skais su skaiččiais, formuliais, formulėėmis ir funkcijomis, ir supratus logikmis ir funkcijomis, ir supratus logikąą, pagal kuri, pagal kuriąą
tie procesai vyksta, galima juos valdyti arba nusakyti jtie procesai vyksta, galima juos valdyti arba nusakyti jųų ateities elgesateities elgesįį. . (T(Tęęsinyssinys
kitojekitoje skaidrskaidrėėje)je)..
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IvanIvan LebedevLebedev

SupratSupratęęss, , kadkad noriunoriu susietisusieti savosavo ateitateitįį susu matematikamatematika, , pradpradėėjaujau ieiešškotikoti
tinkamostinkamos studijstudijųų kryptieskrypties. . RealiaiRealiai save save vertinauvertinau, , supratausupratau, , kadkad iišš manmanęęss
neeilinisneeilinis mokslininkasmokslininkasneineiššeiseis irir manomano varduvardu nebusnebuspavadintapavadintateoremateoremaarbaarba
ddėėsnissnis, , todtodėėll rinkausirinkausi tarp tarp matematinimatematiniųų specialybispecialybiųų, , kurikuriųų visa visa teorijateorija, , kurikuri
bus bus ddėėstomastoma, , butbutųų labiaulabiau susijusisusijusi susu praktiniupraktiniu pritaikymupritaikymu realiamerealiame
gyvenimegyvenime irir perskaitperskaitęęss kelikeliųų, , panapanaššausaus profilioprofilio , , programprogramųų apraapraššymymąą, , 
supratausupratau, , kadkad technomatematikatechnomatematika yrayra butentbutent tai, tai, koko man man reikiareikia..
TechnomatematikaTechnomatematika–– studijustudiju kryptiskryptis, , jungiantijungianti tokiastokias sritissritis kaipkaip matematikamatematika, , 
ininžžinerijainerija irir informatikainformatika. Tai . Tai ganagana naujanauja specialybspecialybėė LietuvojeLietuvoje, , irir iišš pradpradžžiiųų
buvobuvo minminččiiųų, , kadkad programosprogramos sudarytojaisudarytojai tiksliaitiksliai neneįįsivaizduojasivaizduoja kokioskokios
kvalifikacijoskvalifikacijos specialistasspecialistas turturėėttųų baigtibaigti mokslusmokslus, , atrodatrodėė, , kadkad imantimant iišš
skirtingskirtingųų srisriččiiųų popo truputtruputįį, , niekonieko rimtorimto irir bendrobendronesigausnesigaus, bet , bet pastudijavuspastudijavus
keliskelis semestrussemestrus, , supratausuprataukadkad dalykaidalykai parinktiparinkti labailabai logilogišškaikai irir nuosekliainuosekliai, , irir
jjųų tikslastikslas –– popo aašštuonituoniųų semestrsemestrųų suformuotisuformuoti specialistspecialistąą, kuris , kuris gebgebėėss
kvalifikuotaikvalifikuotai atliktiatlikti daugelidaugeliųų ininžžineriniineriniųų problemproblemųų virtualiuosiusvirtualiuosius
ekspermentusekspermentus. . ManoMano manymumanymu, , vienintelvienintelįį pakeitympakeitymąą, , kurkur įį reikreikėėtutu padarytipadaryti ––
sumasumažžintiinti bendrobendro iiššsilavinimosilavinimo dalykdalykųų, , kuriekurie nnėėrara tesiogiaitesiogiai susijsusijęę susu
technomatematikatechnomatematika,  ,  kiekkiekįį irir padidintipadidinti laisvailaisvai pasirenkampasirenkamųų dalykdalykųų kiekkiekįį, , 
leidleidžžiantiant studentamsstudentamsnusprnuspręęstisti, , kokikokiąą sritsritįį jiejie pasirinkspasirinks kaipkaip dominuojandominuojanččiiąą..
(T(Tęęsinyssinyskitojekitoje skaidrskaidrėėje)je)..
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IvanIvan LebedevLebedev

TaipTaip pat, pat, manaumanau, , kadkad vienasvienas iišš ššiosios specialybspecialybėėss pranapranaššumumųų –– nedidelnedidelėėss
grupgrupėėss, , kaskas lemialemia geresngeresnįį kontaktkontaktąą tarp tarp ddėėstytojstytojųų irir studentstudentųų paskaitpaskaitųų
metumetu, , didesndidesnįį ddėėmesmesįį per per laboratoriniuslaboratorinius irir praktiniuspraktinius uužžsisiėėmimusmimus, , kurikuriųų
metumetu įįtvirtinamostvirtinamos teorijosteorijosžžiniosinios. . LabaiLabai ddžžiuginaiugina, , kadkad visvis dadažžniauniau siekiamasiekiama
integruotiintegruoti kompiuteriuskompiuterius įį laboratoriniuslaboratorinius irir namnamųų darbusdarbus –– brbrėėžžiniaiiniai irir
skaiskaiččiavimaiiavimai yrayra atliekamiatliekami naudojantnaudojant naujausinaujausiąą programinprograminęę įįrangrangąą. . 
NegalimaNegalimanepabrnepabrėžėžtiti , , kadkad ddėėstytojaistytojai, , yrayra aukaukšštostos kvalifikacijoskvalifikacijos, , savosavosritiessrities
specialistaispecialistai, , daugelisdaugelisturituri profesoriausprofesoriauslaipsnlaipsnįį. . DidDidžžiausiasiausiasššiosios specialybspecialybėėss
trtrūūkumaskumas –– nedidelnedidelėė paklausapaklausa LietuvojeLietuvoje. . NeteigiuNeteigiu, , kadkad baigbaigęę bakalaurobakalauro
studijasstudijasstudentaistudentaineturneturėėss paklausospaklausosdarbodarbo rinkojerinkoje, bet , bet neneigiuneneigiu, , kadkad rastirasti
LietuvosLietuvos įįmonmonęę, , kurikuri reikalausreikalaus visvisųų technomatematikotechnomatematiko įįgudgudžžiiųų yrayra
pakankamaipakankamaikkėėblublu. . DDėėll to to aašš esuesuddėėkingaskingas uužžsieniosienio ryryššiiųų direkcijaidirekcijai, , kurioskurios
ddėėkaka galgalėėjaujau savosavo gamybingamybinęę praktikpraktikąą atliktiatlikti VokietijosVokietijos institute (HSGinstitute (HSG--
IMIT  IMIT  InstitutInstitut ffüürr MikroMikro -- und und InformationstechnikInformationstechnik), tai man ), tai man suteiksuteikėė ššananssąą
padirbtipadirbti aplinkojeaplinkoje, , kuriojekurioje neapsieinamaneapsieinama be be technomatematikostechnomatematikos
specialistspecialistųų. . PraktikaPraktika leidoleido man man iišš tikrotikro suprastisuprastimums mums ddėėstomstomųų žžiniiniųų vertvertęę, , 
taiptaip pat pat supratausupratau visosvisos matematikosmatematikos irir ininžžineriniineriniųų dalykdalykųų svarbsvarbąą irir
paklauspaklausąą. Tai . Tai buvobuvo be be galogalo vertingavertinga patirtispatirtis, , iišš esmesmėėss pakeitusipakeitusi manomano
popožžiiūūrr įį įį studijasstudijas..
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BendraBendra manomano, , septintoseptinto semestrosemestro studentostudento, , nuomonnuomonėė apieapie
technomatematiktechnomatematikąą –– studijstudijųų ssąąlygoslygos yrayra sudarytossudarytos tikraitikrai palankiospalankios, bet , bet 
kiekvienaskiekvienas pasinaudojapasinaudoja jomisjomis taiptaip, , kaipkaip manomano jam jam yrayra tinkamiausiatinkamiausia irir
pasirenkapasirenkaarar bus bus gerasgerasspecialistasspecialistasgavgavęęss bakalaurobakalauro laipsnlaipsnįį..

IvanIvan LebedevLebedev
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ŽŽilvinas ilvinas StackeviStackeviččiusius

RinkdamasisRinkdamasis kkąą studijuotistudijuoti aašš iišš kartokarto atkreipiauatkreipiau ddėėmesmesįį i i 
technomatematiktechnomatematikąą, , nesnes jiji apapėėmmėė abuabu man man patinkanpatinkanččiusius dalykusdalykus --
matematikmatematikąą irir informatikinformatikąą. . KitoseKitose LietuvojeLietuvoje sisiūūlomoselomosematematikosmatematikossritiessrities
studijosestudijoseinformatikainformatika ne ne taiptaip akcentuojamaakcentuojama, , kaipkaip ččiaia, o , o aašš manaumanau jog tai jog tai 
labailabai svarbusvarbu, , kadangikadangi ššiuolaikiniuolaikin ėė matematikamatematika neineiššvengiamaivengiamai taikomataikoma
naudojantnaudojant kompiuteriuskompiuterius. . YraYra daugybdaugybėė ddėėstomstomųų dalykdalykųų, , kuriekurie kaipkaip tiktik irir
pritaikytipritaikyti sprspręęstisti realausrealaus pasauliopasaulio matematiniusmatematinius uužždaviniusdavinius kompiuteriukompiuteriu. . 
StudijStudijųų programojeprogramojeyrayra kelikeli laisvailaisvai pasirenkamipasirenkamimoduliaimoduliai. . AAšš pasirinkaupasirinkau susu
programavimuprogramavimu susijusiussusijusius dalykusdalykus, , tokiustokius kaipkaip "" ProgramavimasProgramavimasJAVA", JAVA", 
"" InternetoInterneto programavimoprogramavimotechnologijostechnologijos", ", kuriekurie smarkiaismarkiai praplpraplėėttėė manomano
programavimoprogramavimo žžiniasinias. O man . O man tastas yrayra labailabai svarbusvarbu, , kadangikadangi ateityjeateityje
nornorėčėčiauiau dirbtidirbti programuotojuprogramuotoju. . TechnomatematikTechnomatematikąą ddėėstosto patyrpatyręę, , 
kvalifikuotikvalifikuoti ddėėstytojaistytojai, , todtodėėll paskaitosepaskaitoseretairetai bbūūnana nuobodunuobodu. . InformacijosInformacijos
ššaltinialtiniųų labailabai daugdaug, , daugumosdaugumos dalykdalykųų konspektuskonspektus galimagalima susirastisusirasti
interneteinternete, , jiejie nuolatnuolat papildomipapildomi, , todtodėėll viskasviskas koko reikiareikia iišš studentostudentopuspusėėss --
norasnoras susužžinotiinoti . . EsuEsu tokiostokios nuomonnuomonėėss, , kadkad technomatematikatechnomatematika-- ne ne tastas
dalykasdalykas, , kurkur įį galimagalima studijuotistudijuoti vienvien ddėėll diplomodiplomo, , kadangikadangi
technomatematikostechnomatematikosspecialistaispecialistai dirbadirba pakankamaipakankamai sudsudėėtingustingus irir žžiniiniųų
reikalaujanreikalaujanččiusius darbusdarbus. (T. (Tęęsinyssinyskitojekitoje skaidrskaidrėėje)je)..
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PirmusPirmus dvejusdvejusmetusmetus buvobuvo nelabainelabai aiaišškuku kkąą studijuojustudijuoju, , t.yt.y. . buvobuvo daugdaug
skirtingskirtingųų dalykdalykųų, tarp , tarp kurikuriųų ryryššioio nesimatnesimatėė. . PaPaččiosios technomatematikostechnomatematikosirgiirgi
nesijautnesijautėė -- studijstudijųų apraapraššasas nelabainelabai atitikoatitiko. . TaTaččiauiau popo to to visivisi priepriešš tai tai buvbuvęę
dalykaidalykai tapotapo reikalingireikalingi , , pradpradėėjojo sietissietis susu kitaiskitais irir dabardabar kartaiskartais netginetgi atrodoatrodo, , 
jog jog kaikai kkąą reikreikėėjojo kiekkiek giliaugiliau pasiaipasiaišškintikinti ..

ŽŽilvinas ilvinas StackeviStackeviččiusius
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