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Paskutinio Programos išorinio vertinimo (2007 m.) išvadų santrauka 

 

Vertinamos miškininkystės krypties studijų programų duomenys: 

Studijų programos pavadinimas Miškininkystė 

Valstybinis kodas 61214 B101 

Studijų rūšis Universitetinės pagrindinės studijos 

Studijų forma ir trukmė (metais) Dieninės (4); neakivaizdinės (5) 

Programos apimtis nacionaliniais (ECTS)  kreditais 168 (dieninės studijos); 164 (neakivaizdinės studijos) 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Miškininkystės bakalauras 

Programos įregistravimo data ir įsakymo Nr. 1997 05 19 Nr, 565 

 

Studijų programos analizė 
 

Studijų programos sandara, turinys ir studijų metodai. Pagrindinis studijų programos 
tikslas - rengti aukštosios kvalifikacijos plataus profilio miškininkavimo specialistus, įgijusius 
būtinų ir pakankamų miškininkavimo ir miškotvros veiklai žinių, įvaldžiusius analitinio mąstymo 
metodologiją ir miško auginimo, naudojimo bei apsaugos ir miško ūkio tvarkybos (organizavimo ir 
vedimo) žinių, mokėjimų ir įgūdžių įgijimo ir gausinimo metodus.  

Dieninių studijų programoje paskaitoms tenka 23%, praktiniams užsiėmimams - 27% ir 
savarankiškam studentų darbui - 50% programos apimties. Mokomosioms praktikoms tenka 22,5, 
profesinės veiklos praktikai – 6, baigiamajam egzaminui - 6 ECTS kreditai. Studijų programos 
sandara atitinka Pagrindinių, specialiųjų profesinių ir vientisųjų universitetinių studijų programoms 
keliamus reikalavimus. 16,7% dieninių studijų programos sudaro bendrojo universitetinio lavinimo 
dalykai, 28,6% - studijų pagrindų dalykai, 47,0% - specialaus lavinimo dalykai, 5,3%  - laisvai 
pasirenkami dalykai. Dėstomi dalykai rikiuojami logiška seka. Bakalauro studijos baigiamos, 
išlaikius kompleksinį egzaminą iš specialiųjų dalykų, kuriuos tvirtina Miškų fakulteto taryba. 

Studijų realizavimas ir parama studentams. Studijų programą kuruoja fakulteto 
Miškininkystės ir Miškotvarkos katedros, taip pat dėsto dėstytojai iš kitų universiteo fakultetų. 
Savianalizės autoriai išryškina studijų, organizuojamų blokine sistema, privalumus ir trūkumus. 
Auditorijos plotas, skirtas vienam studentui Miškų fakultete, yra 5 kartus mažesnis už universiteto 
vidurkį, todėl būna sudėtinga sudaryti „patogius“ tvarkaraščius. Studentai įvadiniame dalyke yra 
detaliai supažindinami su studijų programos tikslais, uždaviniais. Susipažinimui su būsimos 
karjeros galimybėmis studentams organizuojamos "Karjeros dienos". Susitikime su darbdaviais 
pažymėtas miškininkystės bakalaurų (stacionaro) praktinių įgūdžių trūkumas. 

Studentų skaičiaus kaita. Kasmet į dienines studijas priimama apie 60 studentų. Pasak 
savianalizės rengėjų atlikta miškininkystės specialistų poreikio prognozė parodė, kad poreikis 
artimiausiu metu tikrai nemažės. Noras nutraukti studijas dažniausiai susijęs su nepažangumu, bei 
silpnu studijų pagrindų dalykų (chemijos, matematikos) parengimu vidurinėje mokykloje. Kasmet į 
neakivaizdines studijas kasmet 2001-2005 m. buvo priimama po 30-34 studentus. Neakivaizdinių 
studijų studentų išbraukimas dažnai siejamas su užsiėmimų nelankymu, dėl privačių struktūrų 
vadovų nesuinteresuotumo kelti darbuotojų kvalifikacijos lygį. 

Dėstytojai. Miškininkystės studijų programoje dėstytojai atitinka Pagrindinių, specialiųjų 
profesinių ir vientisųjų studijų programų nuostatus.  

Programos pranašumai ir trūkumai. Privalumai: Dėstomi dalykai apjungti gerai apgalvota, 
logine seka. Geras programos aprūpinimas aukštos kvalifikacijos dėstytojais ir aukšta studijų 
dėstymo kokybė. Glaudus bendradarbiavimas (studentų mainai, dėstytojų stažuotės) su kitų šalių 
miškininkus rengiančiais fakultetais. Trūkumai: Nepakankamai aiškus kai kurių studijų programos 
tikslų ir uždavinių formulavimas bei dubliavimo elementų buvimas atskiruose dėstomuose 
dalykuose. Dėl aukštų leidinių kainų nepakankamas studijų programos aprūpinimas studijų 
pagrindu mokomąja literatūra. Stipriai juntamas auditorijų, specializuotų kabinetų stygius. 
Nepakankama galimybė panaudoti teorines žinias ir įgūdžius mokomųjų praktikų metu.  
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Materialiosios sąlygos.  Bibliotekos fonde sukauptas didelis įvairios mokslinės literatūros 
kiekis, tačiau miškininkystės tematika trūksta.  

LR Aplinkos ministro nutarimu skirti medžioklės plotai (3750 ha) naudojami mokomosioms 
studentų medžioklėms ir moksliniams tyrimams. Mokomųjų praktikų bazės stovis Kazlų Rūdos 
mokomojoje miškų urėdijoje yra apgailėtinas ir reikalauja investicijų. siekiant pagerinti studentų 
gyvenimo sąlygas. 

Miškų fakultete yra sudarytos sąlygos studijuoti ir neįgaliems studentams, tačiau studentams  
su judėjimo negalia patekti  į rūmus sunku.  

Išoriniai santykiai. Šiaulių universitete dėstoma dekoratyvinio apželdinimo programa yra 
labiau orientuota į urbanistines teritorijas. Lietuvos žemės ūkio universitete vykdoma 
miškininkystės programa apima visas miško mokslo ir technologijos šakas bei tvaraus ir 
subalansuoto miškų ūkio principų ir modernių technologijų diegimą. Todėl Šiaulių universiteto 
miškininkystės bakalauro studijų absolventai dėl žinių trūkumo negalės užsiimti miškininkavimo 
praktika arba tęsti studijų LŽŪU antrosios pakopos miškininkystės studijų programoje. 

Miškų fakultetas palaiko glaudžius ryšius su Aplinkos ministerijos Miškų departamentu, 
Generaline miškų urėdija prie AM, visomis miškų urėdijomis, Valstybinės miškų inspekcijos 
Miškų kontrolės skyriumi ir regioniniais šio skyriaus padaliniais, Valstybine miškotvarkos tarnyba. 
Valstybiniu miškotvarkos institutu, Lietuvos miškų institutu, Miško genetinių išteklių, sėklų ir 
sodmenų tarnyba, Miško sanitarinės apsaugos tarnyba, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie 
AM, su Lietuvos MA Žemės ir miškų ūkio sekcija, VDU Kauno botanikos sodu. Šių institucijų 
darbuotojai dažnai kviečiami studentams skaityti paskaitų. 

Miškininkystės studijų programos studentai aktyviai dalyvauja trijose tarptautinėse studentų 
mainų programose.  

Ypač glaudūs ryšiai Miškų fakultetą sieja su Lietuvos miškininkų sąjunga. Miškų fakultetas 
yra Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos narys ir palaiko ryšius su 13 
stambiausių Lietuvos medienos perdirbimo ir eksporto įmonių.  

Grįžtamasis ryšys. Glaudūs ir sistemingi ryšiai su darbdaviais, dėstytojų dalyvavimas 
įvairiose miško ūkio tarybose padeda formuoti ir tobulinti studijų programas, kadangi jie 
supažindinami su įvairiomis problemomis, rinkos poreikiais ir pokyčiais miškų žinyboje. Kasmet 
rengiamuose seminaruose, konferencijose aptariamos specialistų rengimo aktualijos. Tarptautiniai 
ekspertai, įvertindami Lietuvos miškų ūkio plėtrą, atkreipia dėmesį į aukštą miško ūkio specialistų 
kvalifikaciją. Studentų nuomonė apie studijų programą, atskirus dalykus yra palanki. 

Vidinis studijų kokybės užtikrinimas. Studijų programos kokybė vertinama fakulteto 
taryboje. Nuolat veikiantis studijų programos komitetas analizuoja dėstomų dalykų turinį ir kokybę, 
studijų programos atitikimą reglamento, studijų programos aprašo reikalavimams. 

Rekomendacijos. Būtina: 1) užtikrinti aiškų ir suprantamą studijų programos bendrųjų 
reikalavimų (tikslų ir uždavinių) formulavimą.  

Siūloma: 1) atsisakyti kai kurių dėstomų specialaus lavinimo dalykų motorizuotos 
medžiapjūties technologijos ir miško eksploatacija dubliavimo elementų teorinėje dalyje; 2) atskirai 
dėstyti dalyką "Darbų sauga" ir atskirai "Aplinkosauga"; 3) surasti galimybę paremti studijų 
programą studijų pagrindų mokomąja literatūra; 4) Užtikrinti pakankamą auditorijų ir specializuotų 
kabinetų kiekį studijų programai vykdyti; 5) išlaikyti, o pagal galimybes ir didinti esamų mokomųjų 
praktikų apimtis; 6) daugiau metodinių priemonių talpinti intemetinėje svetainėje; 7) kreiptis į 
Generalinę miškų urėdiją su prašymu rasti galimybę sudaryti studentams palankesnes gerbūvio 
sąlygas praktikų metu Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje. 

Siūlymas dėl akreditacijos. Lietuvos žemės ūkio universiteto universitetinių pagrindinių 
studijų Miškininkystės programą (valstybinis kodas 61214 B101) siūlome akredituoti be sąlygų. 

 
Išorinio vertinimo ekspertų grupės vadovas: dr. Remigijus Daubaras. 
Grupės nariai: dr. Algis Aučina, doc. dr. Laimutis Januškevičius. 

 
 


