
JAVA PROGRAMAVIMAS
Perkvalifikavimo mokymai

nuotoliniai mokymai



APIE
KURSĄ
Šių programavimo kursų metu bus aiškinami programavimo pagrindai bei programavimo sintaksė. Taip 

pat išmoksite suprasti įvairias aplikacijas bei sistemas, integruoti skirtingas technologijas, sužinosite, kas 

yra duomenų bazės bei susipažinsite su jų valdymu. Nepatyrę programuotojai kartais mėgsta teigti, kad 

JAVA yra ,,pasenusi” programavimo kalba. Tačiau jie labai klysta. JAVA neiškrenta iš populiariausių 

programavimo kalbų penketuko jau keletą dešimtmečių. Taip yra todėl, kad didžioji dalis egzistuojančių 

sistemų yra parašytos naudojant būtent JAVA kalbą - visos komercinės sistemos, valstybinių įstaigų ir 

bankų naudojamos sistemos, energetikos, medicinos ir draudimo sektoriai visi parašyti naudojant JAVA 

techologiją.  Taip pat, milžinių kompanijų, tokių kaip Google, dirbančių su gigantiškais duomenų srautais, 

bibliotekos rašytos naudojant JAVA.  Dėl šių priežasčių, JAVA programuotojai visada reikalingi - šių 

sistemų palaikymui. 

 

Tipas: kvalifikacinė programa

Trukmė:  7 mėn, ne mažiau 480val. 

Teorija: 16 valandų per savaitę.

Paskaitų laikas: vakarais ir/arba savaitgaliais

Finansavimas: 100%

Dėstymo kalba: lietuvių

Vidutinis vietų skaičius kurse: 22

Stojamasis balas: 13 arba daugiau

Reikalavimai dalyviams: dirbti pagal darbo 

sutartį visų mokymų metu.



+  

MOKYMO 
PROGRAMA
Mokymų programa sudaryta iš šių modulių:

• Įvadas į „Front-end“ programavimą;

• Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas ir versijų kontrolė;

• Įvadas į „JAVA“ programavimą

• Objektinis programavimas su „JAVA“

• Duomenų bazės ir jų administravimas

• Taikomųjų programų kūrimas naudojant „Spring“ karkasą
•
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Įvadas į „Front-end“ programavimą 

• Įvadas į internetinių puslapių kūrimą. 
• Statinis puslapis su HTML ir CSS 
• CSS karkaso panaudojimas.
• Dinaminis puslapis su JavaScript. 

Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas ir 

versijų kontrolė

• Programinės įrangos kūrimo metodikos, Agile pagrindai 
• Programinės įrangos versijavimas su GIT
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Įvadas į „JAVA“ programavimąĮ

• Integruotos kūrimo aplinkos (IDE) ir jų naudojimas,

• Kintamieji, konstantos, Duomenų tipai, Operatoriai

• Sąlyginiai sakiniai ir išraiškos

• Ciklai

• Metodai, Rekursija

• Išimčių gaudymas (try..catch)

• Vienmačiai ir daugiamačiai masyvai

• Skaitymas ir rašymas į/iš failų

• Enumeratoriai
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Objektinis programavimas su „JAVA“
● Klasės, Objektai, Atributai, metodai

● Inkapsuliacija, konstruktoriai

● Paveldėjimas, metodų perdengimas

● Polimorfizmas

● Statiniai kintamieji, statiniai metodai

● Abstrakčios klasės

● Interfeisai, Lambda išraiškos

● Parametrizuotos klasės

● IO srautai

● Gijos ir jų valdymas

● Gijų sinchronizavimas, kritinės sekcijos, muteksai, semaforai

● Asinchroninis programavimas

● Vienetų testai (Unit testai)
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Duomenų bazės ir jų administravimas 

• Įvadas į duomenų bazes

• Duomenų bazių tipai, paskirtis ir naudojimas

• Reliacinės duomenų bazės

• Reliacinė DB, Normalinės formos

• Įvadas į MySQL 

• Indeksai, pirminiai raktai, duomenų tipai  ir Storage Engines

• Baziniai SELECT, INSERT UPDATE, DELETE SQL sakiniai ir jų panaudojimas

• Duomenų paėmimas iš kelių lentelių 

• Duomenų agregavimas ir grupavimas

• Sub užklausų rašymas

•
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Taikomųjų programų kūrimas naudojant „Spring“ 

karkasą
• Maven ir jo taikymas

• Įvadas į Spring karkasą

• Spring Boot taikymas aplikacijų kūrimui

• Spring (framework) karkaso konfigūracija

• Priklausomybių injekcija (Dependency injection)

• Spring Bean panaudojimas

• Spring MVC

• Hibernate ORM

• CRUD aplikacijos kūrimas

• Aspektinis programavimas ir jo taikymas

• Spring Security

• Spring REST aplikacijų kūrimas

•
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MOKYMOSI
METODAS
Visų pirma – per ilgus metus pirmaujančiose mokslo įstaigose Lietuvoje sukaupėme patirtį, 
reikalingą kurti aukščiausios kokybės mokymo programas.

Antra, galime užtikrinti aukščiausią dėstymo lygį, kadangi komandoje turime tiek žinomose 
šalies technologijų įmonėse dirbančius profesionalus, tiek Lietuvos universitetuose programas 
kuriančius profesorius, docentus ir mokslų daktarus.

Tiek edukacijos ekspertai, kuruojantys akademijos veiklą ir švietimo idėjas, tiek išskirtinai 
aukšto lygio dėstytojai užtikrina, kad jūsų kelias į technologijų įmones būtų kuo efektyvesnis, 
nesvarbu ar studijuosite programavimą, ar dizainą ar skaitmeninę rinkodarą.

Dr. Assoc. Prof. Nerijus Pačėsa

Baltijos technologijų instituto  

prezidentas
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REIKALAVIMAI 
STOJANTIESIEMS

Dalyvauti gali dirbantys pagal 

darbo sutartį

Stojamojo testo balas: 

13 arba daugiau 

Rekomenduojama turėti: nešiojamą 

kompiuterį

Isipareigojama  nenutraukiamai dirbti visų studijų 

metu 

Būtina ne vėliau kaip per 3 mėnesius įsidarbinti 

naujoje darbovietėje pagal programos metu 

įgytas kompetencijas

Reikalinga programinė įranga: nėra



  

“
Mokykla, ruošianti 
išskirtinius talentus

„Forbes“ žurnalas, JAV                   

https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/05/16/digital-transformation-is-critical-for-business-development/?sh=

106b978c3ef8
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KĄ SAKO DARBDAVIAI

„Pabandę padirbti su Baltijos Technologijų Institutu labai nustebome, kad  į praktikas ateina itin motyvuoti ir gebantys savarankiškai dirbti asmenys. Mes esame itin 

sudėtinga ir disciplinuota įmonė ir orientuojamės į savo IT produktų kūrimą, todėl kviečiame Baltic Talents studentus jungtis prie mūsų komandos.“                                                                           

                                                                                        Justinas Jauneika, UAB „Prototechnika“ sistemų architektūros vadovas

 

„ Įspūdžiai patys geriausi. Studentas  praktikos metu gavo labai įvairias užduotis, nuo duomenų bazės dokumentavimo iki automatinių API testų ir sudėtingos Java 

aplikacijos programavimo. Matau, kad jis turi ir back-end, ir front-end techninių žinių, yra proaktyvus ir puikiai susidoroja su užduotimis.“ 

                                                                                                                                                                                   Audrius Jakaitis, Team Manager, SEB Global 

Services

„Studentė  mums labai patiko. Per šį mėnesį ji spėjo susipažinti su visa komanda ir tapti jos dalimi. Ji greitai mokosi yra savarankiška, draugiška. Praktikos metu sėkmingai 

su kita kolege dirbo prie projekto ir jį sėkmingai pabaigė.“

                                                                                                                                                                                                                  ALNA Software, personalo 

skyrius                       
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KĄ SAKO STUDENTAI

„Kursai nuo pirmos dienos pilnai įtraukė ir sudomino. Iš karto po kursų baigimo jau turėjau ne vieną darbo pasiūlymą, beliko tik pasirinkti, kur aš noriu eiti. Nelaukdamas 

kol studijos pasibaigs jau mėnuo iki jų pabaigos pradėjau ieškotis darbo. Mano darbovietė yra amerikiečių kompanija „Intermedix“, kurioje atlieku užduotis, susijusias ne 

tik su programavimu, bet ir kitokia specifika, taip pat padedu kitų skyrių komandoms įgyvendinti įmonės iškeltus tikslus. “  

                                                                                                                  Andrius Galentas, Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

                    

„ Į kursus atėjau nieko nesitikėdamas. Žinojau tik tai, kas per daiktas yra HTML, ir tai, kad Java yra plati kalba. Iš pradžių viskas pasirodė sudėtinga: nuo mygtukų 

spalvinimo iki duomenų bazių struktūrizavimo. Pirmą kartą buvo sunku, antrą – taip pat sunku, po dešimto karto jau tapo daug aiškiau. Kuo labiau gilinausi, tuo lengviau 

buvo studijuoti. Ši specialybė verčia mokytis ir galvoti. Didžiausias privalumas – darbas biure su visais to privalumais (įskaitant ir poilsio akimirkas žaidžiant stalo futbolą). 

Nebeįsivaizduoju kitokio darbo.“                                                                                                                                                 

                                                                                                                          Osvaldas Beniušis, Java programuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa


