
TechnomatematikosTechnomatematikosstudijstudijųų programprogramąą

rinkausi, kadangi matematika yra viena rinkausi, kadangi matematika yra viena 
iišš įįdomiausidomiausiųų disciplindisciplinųų. . ŠŠiuo atveju, iuo atveju, 
matematika sujungta su informatika ir matematika sujungta su informatika ir 
ininžžinerija, o platesnis inerija, o platesnis žžiniiniųų spektras spektras 
padeda lengviau rasti darbpadeda lengviau rasti darbąą baigus baigus 
studijas. Studijstudijas. Studijųų metu vyravo puiki metu vyravo puiki 
atmosfera. Datmosfera. Dėėstytojai buvo draugistytojai buvo draugišški ir ki ir 
puikiai ipuikiai i ššmanantys dmanantys dėėstomstomąąjj įį dalykdalykąą, , 
todtodėėl buvo l buvo įįdomu studijuoti. domu studijuoti. 
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TechnomatematikosTechnomatematikosprograma yra programa yra įįdomi domi 
todtodėėl, kad studijl, kad studijųų metu nmetu nėėra dra dėėstoma stoma 
gryna teorija, studentams yra igryna teorija, studentams yra iššaiaišškinama, kinama, 
kaip gautos kaip gautos žžinios gali binios gali būūti panaudotos ti panaudotos 
realiame gyvenime. Tai daroma, realiame gyvenime. Tai daroma, 
naudojant visokiausias matematines bei naudojant visokiausias matematines bei 
ininžžinerines programas. Sunkiau mokytis, inerines programas. Sunkiau mokytis, 
kai matai vien tiktai skaikai matai vien tiktai skaiččius ir nieko ius ir nieko 
daugiau. daugiau. TechnomatematikojeTechnomatematikojesusijungia susijungia 
trys trys moklsaimoklsai –– matematika, informatika matematika, informatika 
bei inbei inžžinerija, be kuriinerija, be kuriųų, i, išš tikrtikrųųjjųų, b, būūttųų
labai sunku gyventi. Darant ilabai sunku gyventi. Darant iššvadas, vadas, 
galima pasakyti, kad baiggalima pasakyti, kad baigęę
tehnomatematikostehnomatematikosstustuddijasijas, studentai turi , studentai turi 
dideles galimybes dideles galimybes įįsidarbinti, nes sidarbinti, nes 
ininžžinieriinieriųų, matematik, matematikųų bei informatikbei informatikųų
paklausa tik auga, bpaklausa tik auga, bėėgant laikui.gant laikui.
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Jau nuo mokyklos laikJau nuo mokyklos laikųų man matematika man matematika 
labai patinka, todlabai patinka, todėėl rinkausi dalykl rinkausi dalykąą, kuris , kuris 
yra susijyra susijęęs bs būūtent su matematika, tai ir tent su matematika, tai ir 
buvo  buvo  technomatematikatechnomatematika. . ŠŠi specialybi specialybėė
yra ypayra ypačč įįdomi, nes joje yra sujungtos domi, nes joje yra sujungtos 
trys sritys: matematika, intrys sritys: matematika, inžžinerija, inerija, 
informatika. Tai yra puiku, nes tai informatika. Tai yra puiku, nes tai 
galimybgalimybėė iiššmokti ne tik  kaip skaimokti ne tik  kaip skaiččiuoti, iuoti, 
bet ir pritaikyti tuos skaibet ir pritaikyti tuos skaiččiavimus iavimus 
informatikos, ininformatikos, inžžinerijos srityse. Studijinerijos srityse. Studijųų
metu  man viskas patiko, o labiausiai metu  man viskas patiko, o labiausiai 
patiko tai, kad viskas buvo suprantamai patiko tai, kad viskas buvo suprantamai 
ir aiir ai šškiai ikiai i ššddėėstoma.stoma.
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StudijStudijųų metu suvokiau, kmetu suvokiau, kąą reireišškia ir kkia ir kąą
gali skaigali skaiččiai. Juk beveik kaip iai. Juk beveik kaip 
„„ MatricojeMatricoje““ kur tik pakur tik pažžiiūūrrėėsi viskas si viskas 
susideda isusideda išš įįvairivairiųų skaiskaiččiavimiavimųų, d, dėėsnisniųų, , 
bbėėganganččiiųų skaiskaiččiiųų eilueiluččiiųų... ... 
TechnomatematikosTechnomatematikosstudijos praplstudijos praplėėttėė
žžinias matematikos, informatikos ir inias matematikos, informatikos ir 
ininžžinerijos srityse. Dabar yra inerijos srityse. Dabar yra žžinoma, ne inoma, ne 
tik tik „„ kaip suskaikaip suskaiččiuoti lygtiuoti lygtįį““ , bet ir kur , bet ir kur 
pasaulyje tas taikoma, kas nusakoma ir pasaulyje tas taikoma, kas nusakoma ir 
svarbiausia, kur asvarbiausia, kur ašš pati galpati galėėsiu siu 
sukauptas sukauptas žžinias panaudoti. inias panaudoti. 

LaisvLaisvūūnnėė ValackaitValackaitėė

aborisevic
Typewritten Text

aborisevic
Typewritten Text
www.techmat.vgtu.lt




