
Transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos aprašymas 

Mokymo programos pavadinimas Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

 

Mokymo programos valstybinis  

kodas 

P43071604 (turintiems vidurinį išsilavinimą) 

Mokymo programos trukmė mėnesiais 

ir kreditais 

20 mėn., 110 kreditų, 2420 valandų. 

Baigusiems šią mokymo programą 

suteikiama kvalifikacija 

Transporto priemonių remontininkas 

Programos LTKS lygis IV 

Programos apibūdinimas ir paskirtis Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam transporto 

priemonių remontininkui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti transporto priemonių vidaus degimo 

variklių, jų maitinimo ir uždegimo sistemų, transmisijų, važiuoklių, elektros įrenginių techninę priežiūrą ir 

remontą. .Baigus mokymo programą gebės naudotis technine literatūra, informacinėmis technologijomis, 

duomenų bazėmis, skaityti automobilių detalių, mazgų darbo ir surinkimo brėžinius. Mokės dirbti elektriniais, 

hidrauliniais bei pneumatiniais įrankiais ir įrengimais, matavimo priemonėmis, diagnostiniais prietaisais.  

Šiai profesijai svarbios šios asmeninės 

savybės 

Atsakingumas,  dėmesingumas, gebėjimas priimti sprendimus, kruopštumas, fizinė ištvermė, kūrybingumas, 

gebėjimas dirbti komandoje. 

Būsimo darbo pobūdis ir galimybės 

tęsti mokymąsi 

Įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją galės  dirbti transporto priemonių techninės priežiūros 

bei remonto įmonėse , užsiimti individualia veikla, dirbti logistikos, pardavimų srityse. 

Baigus transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą, tolimesnį  mokymąsi 

galima tęsti kolegijose ir universitetuose. 

Programoje numatyti šie privalomi 

moduliai 

Įvadas į profesiją (44 val.), transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas (330 

val.), transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir 

remontas (330 val.), transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas (330val), transporto 

priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas (440 val.), transporto priemonių elektros įrenginių 

techninė priežiūra ir remontas (330 val.), saugus elgesys ekstremaliose situacijose (22 val.), sąmoningas 

fizinio aktyvumo reguliavimas (110 val.), darbuotojų sauga ir sveikata (44 val.), įvadas į darbo rinką (220 

val.). 

Programoje numatyti šie 

pasirenkamieji moduliai 

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų šalinimas (220 

val.), transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojant diagnostines sistemas (220 

val.) 

 


