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Elektronikos inžinerijos ir robotikos  studijų 
programa suteikia platų išsilavinimą, kuris 
leidžia dirbti pramonės ir pramonę aptarnau-
jančiose įmonėse, kurioms reikalingi specialistai, 
išmanantys elektros ir elektronikos grandines, 
robotų programavimą, valdiklių ir mikroprocesorių 
programavimą.

• baigę šią studijų programą studentai išmanys elektros 
ir elektronikos grandinių veikimo principus, gebės progra-
muoti mikroprocesorius bei projektuoti elektroninę įrangą. 
Įgys supratimą apie pramoninių robotų veikimo principus 
ir gebėjimus programuoti pramoninius robotus įvairiais 
metodais;
• platus praktikų vietų tinklas Lietuvoje ir užsienyje;        
• didelės galimybės tarptautinio mobilumo studijoms ir 
praktikai;
• geros įsidarbinimo galimybės Lietuvoje. Nemaža dalis 
šios studijų programų studentų darbą susiranda jau pas-
kutiniuose kursuose;
• galima tęsti studijas ir toliau tobulėti, plėsti kompeten-
cijas elektronikos ir elektros inžinerijos krypties ar kitoje 
inžinerijos mokslų srities magistrantūroje;
• įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas regionuose 
vykdomose studijų programose,  numatoma tikslinė 
skatinamoji stipendija (2020 m. LR Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos 200 Eur / mėn. stipendija).
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