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Programos tikslai ir uždaviniai yra sutelkti i miško, agro- ir hidro- ekosistemas ir gerai susiję 
su šalies žemės ūkio, miškų ir vandens išteklių plėtra, darbo rinkos poreikiais ir darbdavių bei 
studentų, kaip įgudusių tyrėjų interesais, taikančiais savo žinias aplinkos apsaugoje. Programos 
tikslai ir uždaviniai atitinka Universiteto misiją ir užima palyginti siaurą niša Lietuvoje.  

Studentai nurodė, jog paramos iš Universiteto ir dėstytojų jie gauna pakankamai ir nuolat. 
Magistrantams pirmame semestre skiriami mokslinio darbo vadovai.  Ekologijos studijų programą 
kuruoja Ekologijos katedra, todėl studentai gali naudotis visa sukaupta moksline, metodine 
literatūra, dėstytojų mokslinių tiriamųjų darbų ataskaitomis. Baigiamųjų darbų vadovai suteikia 
literatūros specialiais klausimais. Magistrantai, daugiau negu pagrindinių studijų studentai, 
naudojasi internetinėmis duomenų ir literatūros paieškos sistemomis.  

Magistrantai turi galimybę dalyvauti fakulteto ir kitų institucijų  organizuojamose 
konferencijose ir seminaruose. Magistrantai yra raginami dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos ir 
kituose mokslo darbų konkursuose. 

Ekologijos studijų programa yra tarp populiariausių Lietuvos žemės ūkio universiteto 
programų ir visos konkursinės vietos užpildomos per pagrindinį priėmimą. Į šią studijų programą  
konkurse dalyvauja bakalaurai ir iš kitų universitetų (Vilniaus, Vytauto didžiojo, Šiaulių bei 
Vilniaus pedagoginio).  

Kaip akcentuota ankščiau (2.1.5 skyrius), 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: studentai yra labai motyvuoti; LŽŪU yra lyderis priimant studentus 
pagal pirmą prioritetą; studentai nurodė, jog programa Lietuvos Žemės Ūkio Universitete yra 
praktiškesnė ir patrauklesnė palyginus su analogiškomis studijų programomis Vytauto Didžiojo 
Universitete, kuris yra tame pačiame mieste.   

Programos trūkumai: nors ir nustatyta, kad programa leidžia studentams įgyti daugiau 
mokslinio darbo įgūdžių, pasirengti mokslinei ir pedagoginei veiklai, taip pat doktorantūros 
studijoms, dėstytojai mokslinėje veikloje nėra labai aktyvūs; kai kurių dalykų turinys nėra visiškai 
suderintas;  studentai nėra reguliariai informuojami apie studijų programos pakeitimus ir studijų 
kokybės tobulinimo būdus. 

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 bei magistrantų mokslinai tyrimai 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 
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prioritetus, kaip ir akademinis personalas, pageidautų programoje daugiau praktinių ekskursijų, 
kurios išplečia aplinkosaugos problemų ir jų sprendimo būdų organizacijose supratimą. 

 
Rekomendacijos 

 
• 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 ekspertų grupei 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).   

 
 


