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5 priedas 

Paskutinio Programos išorinio vertinimo (2007 m.) išvadų santrauka 

 

Vertinamos miškininkystės krypties studijų programų duomenys: 

Studijų programos pavadinimas Miškininkystė 

Valstybinis kodas 62114 B101 

Studijų rūšis Magistrantūros studijos 

Studijų forma ir trukmė (metais) Dieninės (2) 

Programos apimtis nacionaliniais (ECTS)  kreditais 80 (dieninės studijos) 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Miškininkystės magistras 

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

 

Studijų programos analizė 
 

Studijų programos tikslai, sandara, turinys ir studijų metodai. Pagrindinis studijų 
programos tikslas – fundamentinių ir specialaus lavinimo mokslo dalykų žinių gilinimo pagrindu 
rengti miškininkystės studijų specializacijų magistrus, įvaldžiusius sisteminio mąstymo 
metodologijos pagrindus, gebančius kurti laikmečio reikalavimus atitinkančias miško ūkio 
koncepcijas, strategijas bei programas ir kūrybiškai spręsti tvaraus ir daugiatikslio miškininkavimo 
problemas.  

Kasmet studijos organizuojamos pagal 2 tradicines specializacijas: miškininkystę ir miško 
ekonomiką. Kiekvienoje magistratūros studijų programos specializacijoje bendrieji mokslai sudaro 
25% studijų programos, specializacijos privalomi dalykai - 12,5-17,2%, specializacijos 
alternatyvieji dalykai -18,5-22,5%. 27 ECTS kreditai skirti moksliniam tiriamajam darbui ir 21 
ECTS kreditas magistro tezėms parašyti ir apginti Valstybinėje kvalifikavimo komisijoje. 
Privalomų dalykų auditoriniams užsiėmimams ir savarankiškam darbui tenka atitinkamai 24% ir 
76% studijų programos.  

Studijų realizavimas ir parama studentams. Magistrantūros studijose siekiama gilinti 
pagrindinėse universitetinėse studijose įgytas miško mokslų žinias, kurias kvalifikuoti specialistai 
galėtų sėkmingai pritaikyti moksliniame, mokomajame, konsultaciniame, administraciniame ar 
gamybiniame darbe. Studijų pradžioje, dėstomi atitinkamų specializacijų pagrindiniai dalykai 
mokslinės teorijos pagrindais. Trūkstamoms žinioms pagilinti gretutinei specializacijai formuoti 
sąlygas sudaro įvairūs pasirenkami alternatyvūs dalykai.  

Magistrantų atsiskaitymas už mokslinį tiriamąjį darbą vykdomas kiekvieno semestro 
pabaigoje. Baigiamasis darbas gali būti ginamas, kai jo pagrindiniai rezultatai yra paskelbti 
mokslinės konferencijos medžiagoje. Sudarytos galimybės naudotis sukaupta moksline, metodine 
literatūra, dėstytojų mokslinio tiriamojo darbo ataskaitomis bei aktyviai įsijungti į fakulteto 
dėstytojų, Miškų ir Miškotvarkos instituto mokslininkų vykdomas mokslinio tiriamojo darbo temas, 
sukaupiant labai vertingą eksperimentinę medžiagą baigiamajam darbui.  

Studentų skaičiaus kaita. Į miškininkystės programos magistrantūros studijas konkurso 
tvarka gali pretenduoti asmenys, turintys miškininkystės bakalauro laipsnį. Paskutiniaisiais metais 
magistratūros baigiamuosius darbus apgina 62-69% magistrantų. Reiklus katedrų ir Valstybinės 
kvalifikavimo komisijos požiūris į baigiamojo darbo kokybę verčia studentus, tinkamai 
neparengusius baigiamojo darbo, jo neginti ir apleisti studijas pačių prašymu. Ekspertų grupės narių 
nuomone, magistrantų noras suderinti studijas su specialybės darbu atsiliepia jų studijoms ir 
baigiamojo darbo kokybei. 

Dėstytojai. Miškininkystės studijų programoje dėstytojai atitinka Magistratūros studijų 
programų bendruosius reikalavimus.  

Programos pranašumai. Privalumai: Miškininkystės krypties magistratūros studijų 
programa savo specifika yra vienintelė Lietuvoje ir pilnai atitinka Nuosekliųjų studijų programų 
nuostatų reikalavimus. Sudaryta puiki galimybė gilinti teorines žinias ir įgūdžius mokslinėje, 
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pedagoginėje veikloje bei tolimesnėse doktorantūros studijose. Studijų programos realizavime 
pasitelkti aukštos kvalifikacijos dėstytojai. Geras magistratūros baigiamųjų darbų parengimo lygis.  

Materialiosios sąlygos.  Bibliotekos fonde sukauptas didelis įvairios mokslinės literatūros 
kiekis, tačiau miškininkystės tematika trūksta. Miškų fakulteto informacijos kabinete sukaupta gausi 
vyresniosios kartos miškininkų mokslinė literatūra yra prieinama studentams. 

Miškų fakultetas, vykdydamas projektą BPD 2.5 priemonės "Žmogiškųjų išteklių kokybės 
gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje" numato įsteigti specializuotos miško naudojimo ir 
logistikos mokslinių tyrimų laboratorijas, įsigyti reikalingą modernią techninę įrangą, renovuoti 
Miškotvarkos pastato apšildymo sistemą. Kaip vienas iš partnerių Miškų fakultetas dalyvauja ES 
Struktūrinių fondų finansuojamame projekte "Aukščiausios studijų pakopos - magistrantų ir 
doktorantų -rengimas žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijos srityje". Parengta metodinė 
medžiaga sėkmingai naudojama mokymo tikslams. 

LR Aplinkos ministro nutarimu skirti medžioklės plotai (3750 ha) naudojami mokomosioms 
studentų medžioklėms ir moksliniams tyrimams.  

Miškų fakultete yra sudarytos sąlygos studijuoti ir neįgaliems studentams, tačiau studentams  
su judėjimo negalia patekti  į rūmus sunku. Visiems miškininkystės studijų programos studentams 
suteikiama galimybė gyventi LŽŪU bendrabučiuose.  

Išoriniai santykiai. Šiaulių universiteto dekoratyviojo apželdinimo studijų programos 
miškininkystės bakalaurai dėl miškininkystės pagrindų žinių trūkumo negali tęsti studijų LŽŪU 
antrosios pakopos miškininkystės studijų programoje. 

Miškų fakultetas palaiko glaudžius ryšius su kitomis institucijomis: Aplinkos ministerijos 
Miškų departamentu, Generaline miškų urėdija prie aplinkos ministerijos, visomis miškų 
urėdijomis, Lietuvos miškų, valstybiniu miškotvarkos institutais ir kt. 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.  

Miškininkystės studijų programos studentai aktyviai dalyvauja tarptautinėse studentų mainų 
programose. 2001-2005 m. kasmet 4-6 fakulteto magistrantai studijavo tarptautinėje vienerių metų 
magistrantų studijų programoje "Tvari miškininkystė apie Baltijos jūrą". 2004-2006 m. fakultetas 
dalyvavo projekte "EUROFORESTER" bendrai tarptautinei miškininkystės magistrantūros 2 metų 
studijų programai parengti. 

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: užtikrinti aiškų ir suprantamą studijų programos bendrųjų 
reikalavimų (uždavinių) formulavimą atskirose specializacijose.  

Siūloma: 1) užtikrinti pakankamą šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimą, 
pasiūlant studentams naujas, aktualias specializacijas; 2) siekti aktyvesnio dalyvavimo projektuose, 
atnaujinant studijų materialinę bazę; 3) derinti studijų tvarkaraščius su magistrantais, kas sumažintų 
jų “nubyrėjimo” galimybę. 

Siūlymas dėl akreditacijos. Lietuvos   žemės   ūkio   universiteto   magistratūros   studijų 
Miškininkystės  programą (valstybinis kodas 62114 B101) siūlome akredituoti be sąlygų. 

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

 


