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Aleksandro Stulginskio universiteto (Lietuvos žemės ūkio universiteto) Ekologijos ir aplinkotyros 
studijų krypties programų (Universitetinių pagrindinių studijų Ekologijos programa (D, N) išorinio 
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Programos tikslai detalizuojami 14 uždavinių, kuriuose detaliai išdėstomos būsimųjų 
absolventų tikėtinos žinios ir gebėjimai. Tikslai ir uždaviniai yra racionalūs, aiškiai suformuluoti, 
gerai siejami su nacionaline plėtra, darbo rinkos poreikiais ir darbdavių bei studentų interesais - 
kvalifikuoti aplinkosaugininkai Lietuvoje yra reikalingi. Programos tikslai ir uždaviniai atitinka 
Lietuvos žemės ūkio universiteto misiją ir užima tam tikrą nišą Lietuvoje (pagal universiteto profilį 
– žemės ūkyje, miškininkystėje, vandens išteklių apsaugoje).  

Pagrindinių dieninių (ir neakivaizdinių) ekologijos studijų programų sandara ir turinys atitinka 
programos tikslus ir uždavinius ir siejama su dabartiniais ir numatomais ateityje aplinkosaugos 
poreikiais, ypač kaimo vietovėse (žemės ūkyje, miškininkystėje, ekoturizme, kraštovaizdžio 
problemų ir t.t.).  

Deja, per daug dėmesio yra skirta dalykams, susijusiems su miškais ir miškininkyste 
(programoje yra daugiau kaip 10 dalykų). Kai kuriuose dalykuose pastebėti pasikartojimai. Kai 
kurie „miško/miškininkystės dalykai privalo būti pašalinti iš Ekologijos studijų programos, ypač tie, 
kurie susiję su miškininkavimo sritimi (miškininkavimo pagrindai, miškininkavimo mokomoji 
praktika, miškininkystės pagrindai, miškininkystės ir medžioklystės mokomoji praktika; apsauginiai 
želdiniai). Kita vertus, ne pakankamai dėmesio (struktūroje ir turinyje) skirta dalykams, kurie yra 
esminiai Ekologijos studijų programoje – Darnus vystymasis, „Žmogiškasis faktorius“ (Human 
dimension), Aplinkos ekonomika, Aplinkos teisė bei Žemės/Geo-mokslai. Šie dalykai sudaro tik 4 
kr. ir yra įtraukti į Aplinkos ekonomikos, valdymo ir teisės dalyką. Jie privalo būti atskirti, išplėsti 
vietoj „miško/miškininkystės“ dalykų.  

Pagal nuostatus, universitetinių pagrindinių Ekologijos studijų programa privalo suteikti žinių 
ir įgūdžių tiek, kad absolventai gebėtų pradėti dirbti pasirinktoje kryptyje. Todėl ekspertai 
programoje norėtų matyti daugiau mokomųjų praktikų ir įgūdžių ugdymo. Ryšium su tuo, labai 
vertingi dalykai yra Ekonomikos teorija, Vadyba, Teisės pagrindai ir GIS pagrindai. Didesnį dėmesį 
„menedžmento“ gebėjimams sveikintų ir studentai, absolventai bei darbdaviai. Tyrimų dalis turi būti 
didesnė, kadangi bakalauro studijų programa yra baigiama baigiamuoju egzaminu, o ne labiau 
įprastu baigiamojo darbo (tezių) gynimu. Tai klausimas, kurį verta apsvarstyti ateityje.  

Studentai įgyja pakankamai žinių, bendrųjų, praktinių ir perkeliamųjų įgūdžių. Studentai yra 
įtraukti į tyrimų veiklą, bet baigiamojo darbo nebuvimas programoje neskatina studentų mokslinių 
tyrimų. Būtų priimtina didinti studentų tyrimų veiklą, įtraukiant į studijų procesą baigiamojo 
bakalauro darbo gynimą.  

Didelis privalumas yra tai, jog dauguma paskaitas skaitančių dėstytojų yra aukštos 
kvalifikacijos, ir daugelis iš jų yra LŽŪU darbuotojai ir tik keletas dėstytojų dirba iš kitų institucijų. 
Profesorių ir docentų gana didelis amžiaus vidurkis, tačiau Universitetas nurodė, kad personalo 
komplektavimą apsunkina didelis dėstytojų pedagoginis krūvis (apie 70% viso darbo krūvio sudaro 
pedagoginis darbas), ir maži atlyginimai. Moksliniai tyrimai gali užimti tik 30% viso dėstytojų 
darbo krūvio. Išanalizavę savianalizės ataskaitą ekspertai padarė išvadą, jog akademinis personalas  
nėra labai aktyvūs moksle. Jų CV dominuoja publikacijos vietiniuose žurnaluose. Taip pat yra 
keletas atvejų, kai dėstytojas dirba kitos krypties mokslinį darbą, nei jie dėsto (Metodinės 
rekomendacijos studijų programų išoriniam vertinimui, 48 straipsnis).  

Programos pranašumai: Ekologijos studijų programoje dalyvauja daug kvalifikuotų dėstytojų 
(apie 80 dėstytojų); įtraukta daug naudingų, aktualių Ekologijos ir aplinkotyros studijų programoms 
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dalykų; noras pritaikyti programą šiuolaikiniams aplinkosaugos poreikiams, ypač kaimo vietovėse 
(reaguojant į problemas žemės ūkyje, miškininkystėje, žemės naudojime, ekoturizme bei 
kraštovaizdžio planavime); turi palyginus gerus mokymo išteklius (pvz., Aplinkotyros laboratorija). 

Programos trūkumai: iš dalies nesuderinta programos struktūra ir per daug dėmesio skiriama 
„miško/miškininkystės“ dalykams; nepakankamas dėstytojų ir studentų mokslinis aktyvumas; 
studijų programoje nenumatytas baigiamasis darbas (tezės); kai kurių dėstytojų dėstomų dalykų ir jų 
mokslinių tyrimų krypties neatitikimas; specializuotų kabinetų, skirtų programai, trūkumas; per 
didelis dėstytojų pedagoginis krūvis; nepakankamas studentų dalyvavimas studijų vertinime. 

Programos paskaitoms naudojamos gerai įrengtos auditorijos ir pakankamas kiekis 
laboratorijų. Laboratorijose sumontuota įranga, tinka ne tik studijoms, bet ir moksliniam darbui. 
Specialaus lavinimo dalykų laboratoriniai darbai atliekami Aplinkos instituto Aplinkotyros 
laboratorijoje. Ši laboratorija buvo įkurta specialiai ekologijos ir aplinkotyros studijų tyrimams. Ji 
aprūpinta naujausia įranga ir aparatūra. 
Miškų fakultetas ir ekologijos katedra palaiko glaudžius ryšius su kitais Lietuvos ir užsienio 
universitetais ar atskiromis jų katedromis. Lietuvos žemės ūkio universitetas turi gerus ryšius su 
kitais universitetais ir institucijomis Lietuvoje ir užsienyje. 
Darbdaviai pripažįsta, kad absolventai turi labai geras bazines žinias ir lengvai prisitaiko vystydami 
savo įgūdžius.  Jie geba dirbti skirtingos veiklos srityse, daugelis turi gerus bendravimo ir 
vadovavimo žmonėms įgūdžius. Vis dėlto, patys absolventai, pripažindami tuos pačius programos 
prioritetus, kaip ir akademinis personalas, pageidautų programoje daugiau praktinių ekskursijų, 
kurios išplečia aplinkosaugos problemų ir jų sprendimo būdų organizacijose supratimą. 

 
Rekomendacijos 

 
• Peržiūrėti abi universitetinių pagrindinių studijų programas, ypatingą dėmesį skiriant studijų 

pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų grupių suderinamumui (žiūr. 2.1.2 skyrių) 
• Peržiūrėti bakalauro studijų programos dalykus, sumažinant „miško/miškininkystės“ dalykus ir 

išplečiant tokius dalykus, kaip  darnus vystymasis, Žmogiškasis faktorius (Human dimension), 
Aplinkos ekonomika, Aplinkos teisė bei Žemės/Geo-mokslai, kurie yra svarbūs ekologijos 
studijų krypčiai (2.1.2 skyrius) 

• Apsvarstyti apie galimybę į bakalauro studijų programą įtraukti daugiau praktikų bei daugiau 
dėmesio skirti „menedžmento“ įgūdžiams ugdyti, ko pageidautų studentai, absolventai bei 
darbdaviai (2.1.2 skyrius). 

• Išplėsti studentų mokslinę veiklą bakalauro studijų programoje, būtent baigiamąjį egzaminą 
pakeičiant bakalauro tezių gynimu. (2.1.2 ir 2.1.3 skyriai). 

• Išaiškinti kokios neišspręstos problemos yra dėl užsienio kalbos mokymo ir imtis jų sprendimo 
(2.1.3 ir 2.1.5 skyriai). 

• Skatinti akademinio personalo mokslinių tyrimų aktyvumo didinimą, ieškant būdų mažinti jų 
pedagoginio darbo krūvį (2.1.5 ir 2.2.5 skyriai). 

• Pasiekti geresnį suderinamumą tarp kai kurių dėstytojų dėstomų dalykų ir jų atliekamų 
mokslinių tyrimų krypties (2.1.5 ir 2.2.5 skyriai). 

• Peržiūrėti būdus, kuriais studentų ir absolventų nuomonės yra įtraukiamos į dalyko bei 
programos kokybės sprendimus – programos administratoriai ir akademinis personalas yra 
įsitikinę, kad esama padėtis yra patenkinama, nors tuo pačiu metu pripažįstami tam tikri 
trūkumai. Studentai išreiškė keletą prieštaringų nuomonių (2.1.5., 2.1.6., 2.2.6 ir 5 skyriai). 

•  Apsvarstyti galimybę įkurti darbdavių tarybą, įtraukiant atstovus iš privataus bei viešojo 
sektorių, kurie reguliariai susirinktų ir teiktų darbdavių idėjas studijų komitetui, t.y. būtų 
gaunamas grįžtamasis ryšys nuo darbdavių. (6 skyrius). 


