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ĮŽANGA 
 

1. Globaliame lygmenyje vis aktualesnis iššūkis politikams, tyrėjams užtikrinti racionalų balansą 
tarp užstatytų teritorijų ir žaliųjų plotų, kad užtikrinti gyvenimo kokybę tankiai apgyvendintose 
teritorijose. Miesto ir priemiesčio miškai yra svarbus miesto žaliosios infrastruktūros elementas, 
formuojantis miesto įvaizdį, atliekantis socialines ir aplinkosaugines funkcijas, kaip klimato kaitos 
poveikio švelninimas, „šilumos salos“ vėsinimas, energijos tausojimas, oro sudėties reguliavimas, 
dirvožemio, geriamo vandens, biologinės įvairovės apsauga, sąlygų gyventojų sveikatingumui, 
bendruomeniškumui sudarymas ir t.t. Prognozuojama, kad 2020 m . Europoje gyventojų skaičius 
urbanizuotose teritorijose sieks 80 %2. Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano3 (2002 
m.) urbanistinio karkaso plėtros modelį bendras pagal miesto gyventojų dalį urbanizacijos lygis 2020 
metais sieks 72–75 %, nors šiuo metu Lietuvai būdinga miestų ekspancija be miesto gyventojų 
skaičiaus didėjimo4. Dėl urbanizacijos ekspansijos vis daugiau miškų atsiduria miestų ar priemiesčių 
“globoje”. Iškyla poreikis vertinti ir savitai tvarkyti urbanizuotose teritorijose esančius miškus, nes 
skiriasi jų funkcijos, augimo sąlygos, antropogeninė apkrova, valdymo ir tvarkymo problemos: šioje 
srityje dirbantiems specialistams reikalingos specializuotos žinios ir gebėjimai5. Šiuolaikinė 
miškininkystė, miškotvarka turi integruoti savo sprendiniuose urbanizuotų teritorijų ekologinės 
apsaugos ir visuomenės rekreacinių poreikių tenkinimą dabar ir ateityje. 

2. 2014 m. studijoje nurodoma daugiau nei 200 institucijų Šiaurės Amerikoje ir daugiau kaip 50 
institucijų Europoje vykdančių su urbanizuotų teritorijų miškininkyste (plačioji jos samprata apima 
miestų ir priemiestinių miškų, miško parkų, želdynų, gatvės želdinių ir kitų medžių išteklių valdymą) 
susijusias aukštojo mokslo studijas6. 

3. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau Universitetas) šiuo metu yra vienintelis Lietuvoje 
universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, rengiantis ir suteikiantis Europoje bei 
pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius laipsnius ir kvalifikacijas 
tokioms svarbioms sritims, kaip aprūpinimas maistu, žemės ir miškų ūkis, vandens ir žemės ištekliai ir 
jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. Universitetas yra vienintelis universitetas 
Lietuvoje vykdantis antrosios pakopos Biomedicinos mokslų studijų srities Miškininkystės krypties 
studijas, o analizuojama Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programa (toliau Programa) yra 
vienintelė7 specializuota antrosios pakopos miškininkystės krypties programa Lietuvoje, pradėta 
vykdyti atsiliepiant į globalius urbanizacijos, miškų, žaliųjų erdvių pritaikymo urbanizuotos 
visuomenės poreikiams iššūkius, tyrimus.  

4. Universitetas, vykdydamas analizuojamą ir kitas studijų programas bei mokslinius tyrimus, 
siekia dar 2011 m. savo strategijoje apibrėžtos universiteto misijos – kurti ir skleisti mokslo žinias, 
siekiant, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo 
aplinką. Šio tikslo siekiama: ugdant lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis 
žiniomis, veržlumu ir troškimu nuolat tobulėti; kuriant ir skleidžiant biologines, inžinerines ir 
socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias 
žinias ir patirtį; puoselėjant ilgametes universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje 
remdamiantis svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis. Mokslo ir studijų 
stebėsenos ir analizės centras 2012 m. birželio 22 d. sprendimu Universiteto realiuosius išteklius 
įvertino teigiamai. Remiantis tarptautinių ekspertų Universiteto veiklos vertinimo teigiamomis 
išvadomis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. SV6-18 
Universitetas akredituotas 6 metams. 

5. Universitetas yra valstybinė aukštoji mokykla, turinti senas žemės ūkio mokslų ir studijų 
tradicijas. Universiteto pirmtakai yra 1920 m. įsteigti Aukštieji kursai Kaune ir 1922 m. įsteigtas 

                                                 
2 European Environment Agency. 2010. The-European-environment.-State-and-outlook-2010.-Synthesis.  
Copenhagen. Retrieved from http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis 
3 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas. Valst. žin., 2002, Nr. 110-4852 
4 Čereškevičius S. 2012. Besitraukiančių miestų fenomenas: erdvinės struktūros pokyčiai, revitalizacijos principai ir vystymo galimybės. VI Lietuvos 
urbanistinis forumas: „Šiuolaikiški miestai ir miesteliai: situacija, vystymosi tendencijos, vizija“. 2012. 24-32 p. 
5 Konijnendijk C.C. 2000. Adapting forestry to urban demands - role of communication in urban forestry in Europe / Landscape and Urban Planning 52: 
89-100. 
6 Baumeister Ch. F. 2014. Higher education in urban forestry in North America and Europe: profiling sklills and competencies for the labor market of 
today and tomorrow. Prieiga per internetą: https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/42591/items/1.0075832 
7 AIKOS. Prieiga per internetą: https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Studiju-programos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=65591fe8-a767-43cb-884b-
9bf61a2969e8 
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Lietuvos universitetas. 1924 m. agronomijos ir miškininkystės studijos iš Lietuvos universiteto buvo 
perkeltos į specialiai Dotnuvoje įsteigtą Žemės ūkio akademiją. 1946 m. ji perkelta į Kauną, o 1964 m. 
– į Kauno priemiestyje specialiai pastatytą akademinį miestelį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
buvo įdiegta šiuolaikinė trijų pakopų studijų sistema, sukurta mokslo ir studijų vienovė, pasiūlytos 
atitinkančios rinkos poreikius studijų programos. 1996 m. šiai mokslo ir studijų įstaigai suteiktas 
universiteto statusas. 2011 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto pavadinimas pakeistas į Aleksandro 
Stulginskio universitetą. Esminiai Universiteto veiklos atnaujinimo pokyčiai pradėti 2011 m., kai pagal 
naujai priimtą Statutą buvo išrinkta nauja universiteto taryba ir rektorius, Universitetas iš biudžetinės 
įstaigos persitvarkė į viešąją įstaigą. Pertvarkyta Universiteto struktūra, vidinis valdymas, diegiamos iš 
esmės naujos veiklos stebėsenos ir valdymo kokybės užtikrinimo, išorinės komunikacijos ir 
atskaitomybės visuomenei sistemos, kuriamos kitos konkurencingumą vidinėje ir tarptautinėje mokslo 
bei studijų erdvėje užtikrinančios prielaidos.  

6. Universitetas turi klasikiniam universitetui būdingas bei LR mokslo ir studijų įstatymo 
reikalavimus atitinkančias organizacinę ir valdymo struktūras. Siekiant labiau integruoti mokslo ir 
studijų veiklą bei užtikrinti mokslu grįstas studijas vadovaujantis Universiteto Senato 2012 m. birželio 18 
d. sprendimu Universitete įgyvendinama organizacinė struktūra, sudaryta iš 1) akademinių padalinių (5 
fakultetų, kuriuose yra 14 institutų, ir 3 akademinių centrų); 2) akademinės infrastruktūros padalinių 
(Biblioteka, Tarptautinis centras, Studijų kokybės ir inovacijų centras, Eksperimentinis ir praktinio 
mokymo centras, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, Karjeros centras ir kt.); 3) ūkinės ir 
socialinės infrastruktūros padalinių ir 4) administracijos padalinių. Iš institutų sudaryti fakultetai 
realizuoja vienos ar kelių giminingų studijų krypčių programas bei atlieka mokslinius tyrimus. 2015 m. 
pabaigoje Universitete studijavo 5500 studentų, dirbo 380 dėstytojų ir 55 mokslo darbuotojai.  

7. Analizuojamą Programą administruoja Miškų ir ekologijos fakulteto (toliau Fakultetas) 
dekanatas, koordinuoja fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės institutas, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas, Aplinkos ir ekologijos institutas. Vykdant Programą taip pat dalyvauja 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Kultūrinės komunikacijos ir edukologijos bei Matematikos, fizikos 
ir informacinių technologijų centrų dėstytojai. 

8. Studijų programų vykdymo ir tobulinimo koordinavimą ir stebėseną atlieka Studijų programos 
komitetas (toliau – Komitetas). Į Komitetą įeina 6 Universiteto darbuotojai, Fakulteto studentų tarybos 
deleguotas studentų atstovas, darbdavių atstovas. Komitete mokslininkai yra atsakingi už studijų žinių ir 
gebėjimų atitikimą naujausioms mokslo tendencijoms, jų integravimą į konkrečius studijų dalykus. 
Darbdavių atstovas atsakingas už studijų programos atitikimo kintantiems darbdavių poreikiams analizę, 
vertinimą, studentų praktinių gebėjimų koregavimą. Studentų atstovas analizuoja ir vertina studentų 
lūkesčių pokyčius, jų integraciją į studijų programą. Komiteto pirmininkas vertina studijų programos 
atitikimą bendriesiems reikalavimams studijų programoms, organizuoja ir stebi studijų dalykų aprašų 
atestavimo eigą, bendravimą su visais studijų programos socialiniais dalininkais, atlieka bendrąjį studijų 
programos vertinimo darbų koordinavimą ir pasiūlymų tobulinti studijų programą svarstymą.  

9. Programos savianalizę atliko Universiteto rektoriaus 2016 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 66-PA 
patvirtinta savianalizės rengimo grupė, sudaryta Miestų ir rekreacinės miškininkystės antrosios 
pakopos studijų programos komiteto sudėties pagrindu. Savianalizės rengimo grupės nariai pasiskirstė 
darbo apimtis ir atsakomybę pagal veiklos vertinamąsias sritis (1 lentelė).  
 
1 lentelė. Savianalizės rengimo grupės narių indėlis atliekant Programos savianalizę 

Eil. 
Nr. 

Mokslo laipsnis, vardas, 
pavardė Vertinimo sritis 

1 dr. Remigijus Žalkauskas Įvadas. Programos tikslai ir rezultatai 
2 dr. Marius Kavaliauskas Programos tikslas ir rezultatai (Studijų programos studijų rezultatų ir studijų 

dalykų sąsajos) 
3 dr. Jolita Abraitienė  Savianalizės ir jos suvestinės rengimo organizavimas. Programos sandara.  
4 dr. Gediminas Brazaitis Personalas 
5 dr. Lina Straigytė Materialieji ištekliai 
6 dr. Gerda Šilingienė  Studijų eiga 
7 Mantas Pilkauskas Studijų eiga 
8 dr. Edmundas Bartkevičius Programos vadyba 
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9 Lietuvos arboristikos centro 
direktorius Algis Davenis 

Programos sandara. Programos tikslas ir rezultatai 

10 Studentų atstovė Monika 
Žiauberytė 

Grįžtamojo ryšio analizė: studentų apklausa 

 
10. Savianalizės suvestinė parengta vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 

2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo 
metodika bei Savianalizės grupės darbo grafiku (2 lentelė). Po kiekvieno etapo buvo rengiami teminių 
grupių bendri pasitarimai rezultatams ir iškilusioms problemoms aptarti. Savianalizei reikalingi 
duomenys buvo renkami pagal pasirengtas duomenų rinkimo schemas iš Universiteto ir jo padalinių 
ataskaitų, veikiančių duomenų bazių (žiūr. 113 punktą), atliekamų sociologinių tyrimų, Universiteto 
teisės aktų, Universiteto veiklos savianalizės suvestinės8. 
 
2 lentelė. Savianalizės rengimo grupės darbo tvarkaraštis 

Eil. 
Nr. Darbo pavadinimas Terminas 

1 Savianalizės rengimo grupės sudarymas 2016 02 20 
2 Darbo tvarkaraščio sudarymas, reikalingų atlikti darbų identifikavimas ir atsakomybės 

pasiskirstymas 
2016 02 24 

3 Reikalingų duomenų surinkimas, sisteminimas ir analizė 2016 03 16 
4 Pradinių savianalizės rezultatų aptarimas 2016 03 24 
5 Savianalizės rezultatų apibendrinimo parengimas 2016 04 12 
6 Savianalizės rezultatų pristatymas atvirame Fakulteto tarybos posėdyje 2016 04 22 
7 Savianalizės suvestinės parengimas 2016 04 29 
8 Savianalizės suvestinės ir priedų išvertimas į anglų kalbą 2016 05 25 
9 Savianalizės suvestinės ir priedų pateikimas SKVC 2016 05 27 

 
11. Studijų programa dar tik skinasi kelią į „pripažinimą“. Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. SV6-42 įsakymu buvo suteikta teisė vykdyti šią 
programą, o nuo 2014 m. buvo priimti pirmieji studentai. Anksčiau analizuojamos programos išorinis 
vertinimas nebuvo atliktas. Šia Programos savianalize siekta įsivertinti šios dar pakankamai naujos 
programos stipriąsias ir silpnąsias puses, numatyti iššūkius ir tobulinimo veiksmus. 
 

1. PROGRAMOS ANALIZĖ 
1.1. Programos tikslas ir studijų rezultatai 

 
12. Programos poreikį parodo urbanizacijos tendencijos ir pasaulyje gausiais moksliniais 

tyrimais grinžiama prižiūrimos žaliosios aplinkos svarba urbanizuotai visuomenei9.  
13. Programos tikslas – rengti miestų10 ir rekreacinės miškininkystės magistrus, turinčius 

metodologinius sisteminio mąstymo pagrindus, gebančius integruoti šiuolaikines mokslų teorijas, 
vertinat sudėtingas situacijas, taikyti originalius tyrimų metodus, pagrindžiant novatoriškus 
sprendimus, strategines įžvalgas specializuotoje, miesto ir kaimiškose teritorijose esančių miškų, 
želdynų, sumedėjusių želdinių priežiūros, pritaikymo visuomenės poreikiams veikloje, gerinant 
žmonių gyvenimo kokybę besikeičiančios aplinkos sąlygomis, atsakingai perteikiant profesines 
įžvalgas sprendimų priėmėjams, vykdytojams ir visuomenei, pasirengusius tyrimais ir inovacijomis 
grįstai profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms. Studijų programos tikslas dera su universiteto 
misija: kurti ir skleisti mokslo žinias, kad kiekvienas žmogus turėtų pilnavertę gyvenimo aplinką.  

14. Remiantis Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826 (Žin., 2010, Nr. 67-
3375), Programa skirta pasirengti savarankiškam mokslo darbui, kuriam atlikti reikia integruotų 

                                                 
8 Aleksandro Stulginskio universiteto institucinio vertinimo savianalizės suvestinė ir jos priedai (http://asu.lt/darbuotojams/teises-aktai/aleksandro-
stulginskio-universiteto-institucinio-vertinimo-savianalizes-suvestine-ir-jos-priedai/) 
9 Urban Forestry/Urban Geening Research. University of Washington. Prieiga per internetą: http://depts.washington.edu/hhwb/. 
10 Šioje programoje miestų miškai suvokiami plačiąją prasme, kaip miestų įtakos zonoje (miesto, priemiesčio, kitose urbanizuotose teritorijose, šių plėtros 
zonose)  esančios sumedėjusių augalų bendrijos, įskaitant miškus, želdynus, želdinius 
 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369937
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369937
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miškotyros, taip pat ir kitų mokslo sričių mokslo žinių ir gebėjimo jas analizuoti bei taikyti 
specializuotoje miškininkystės veikloje (3 lentelė).  

 
3 lentelė. Programos studijų rezultatų atitiktis pakopai 
Rezultatų 

grupė 
Antrosios pakopos studijų rezultatai 

(iš Studijų pakopų aprašo11) Programos studijų rezultatai 

Žinios, jų 
taikymas 

Fundamentinių arba taikomųjų mokslinių 
tyrimų (meno projektų tiriamųjų dalių) 
rezultatais grindžiamos naujausios studijų ar 
veiklos srities žinios, kurias geba taikyti 
sprendžiant uždavinius naujoje ar nežinomoje 
aplinkoje, vykdant mokslinius tyrimus arba 
užsiimant profesionaliąja menine veikla, 
diegiant naujoves 

1. Geba integruoti šiuolaikines miškotyros, socialinių, 
menų ir kitų mokslų žinias ir jas taikyti kompleksiškai 
sprendžiant miško, želdynų, sumedėjusių želdinių 
formavimo, tvarkymo uždavinius, gerinant žmonių 
gyvenimo kokybę bei sumedėjusių augalų bendrijų būklę; 

2. Geba identifikuoti miškų, želdynų, želdinių pritaikymo 
urbanizuotos visuomenės reikmėms iššūkius, kurių 
sprendimui reikalingi moksliniai tyrimai 

Gebėjimai 
vykdyti 
tyrimus 

Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti 
studijoms, mokslinei (meno), profesinei 
veiklai ir naujovių diegimui reikalingus 
tyrimų duomenis, geba integruoti žinias ir 
valdyti sudėtingas situacijas, priimti 
sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos 
informacijos, įvertinti alternatyvius 
sprendimo variantus bei galimą poveikį 
aplinkai 

3. Geba analizuoti, sintetinti miestų ir rekreacinės 
miškininkystės studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir 
naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, taikant 
tinkamus tyrimų ir rezultatų apibendrinimo metodus, 
problemai, tyrimų hipotezei ar dėsningumams pagrįsti; 

4. Geba kritiškai vertinti, interpretuoti miestų ir 
rekreacinės miškininkystės tyrimų rezultatus, priimti 
sprendimus, kai nėra išsamios apibrėžtos informacijos, 
įvertinti alternatyvius sprendimo variantus bei galimą 
poveikį aplinkai 

Specialieji 
gebėjimai 

Geba pritaikyti turimas žinias ir jomis 
remiantis rengti naujas priemones (technines, 
metodines, informacines, organizacines-
vadybines), reikalingas moksliniams 
tyrimams, studijoms, kultūrinei ir meninei 
veiklai vykdyti arba naujovėms diegti 
 

5. Geba pritaikyti esamas ir jomis remiantis kurti naujas 
miestų ir rekreacinės miškininkystės technologines, 
metodologines, organizacines-vadybines žinias, reikalingas 
moksliniams tyrimams ir profesinei veiklai; 

6. Geba kurti laikmečio reikalavimus atitinkančias 
sumedėjusių augalų išteklių pritaikymo visuomenės 
reikmėms koncepcijas, strategijas bei programas, 
kūrybiškai spręsti tvaraus ir daugiatikslio miškininkavimo 
problemas, kritiškai vertinant teorines ir praktines naujoves, 
turimą patirtį 

Socialiniai 
gebėjimai 

Geba aiškiai, argumentuotai perteikti 
apibendrintą informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims, ją kritiškai vertindamas. 
Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių 
darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, 
vadovaudamasis profesine etika ir 
pilietiškumu. Imasi atsakomybės už savo ir 
pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą 

7. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti apibendrintą 
profesinę informaciją specialistams ir kitai, susijusiai 
visuomenės daliai. 

8. Geba prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių 
darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, 
vadovaudamasis profesine, moksline etika ir pilietiškumu 

Asmeniniai 
gebėjimai 

Geba savarankiškai planuoti mokymosi 
procesą, savarankiškai pasirinkti tobulinimosi 
kryptį ir toliau lavintis (mokytis) savarankiškai. 
Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų (meninės 
veiklos) žiniomis, turi tiriamojo darbo patirties 
bei sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžių 
savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam 
tiriamajam darbui (meninei veiklai). Geba 
priimti inovatyvius sprendimus, įvertindamas 
galimas visuomenines ir etines veiklos 
pasekmes. Veikia suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai 

9. Geba efektyviai veikti tokiomis aplinkybėmis, kai 
stokojama išsamios informacijos bei instrukcijų, 
savarankiškai planuoti mokymosi, tyrimų procesą, rasti ir 
interpretuoti mokslinę literatūrą, turi sisteminio ir 
strateginio mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei 
veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui informacinės 
visuomenės sąlygomis; 

10. Veikia suvokdamas moralinę atsakomybę už savo 
veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gyvenamosios 
aplinkos kokybei 

 

                                                 
11 Studijų pakopų aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu. Prieiga internete: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412604&p_query=&p_tr2=  
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15. Programos studijų rezultatai sudaro būtinų įgyti žinių ir gebėjimų sistemą. Studijų rezultatai 
yra detalizuoti ir pasiekiami per studijų dalykus (4 lentelė). Dalykų aprašuose pateiktos Programos 
studijų rezultatų ir studijų dalykų rezultatų sąsajos12 (1 priedas). 
 
4. Lentelė. Programos ir dalykų studijų rezultatų sąsajos 

Dalykai Programos studijų rezultatai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Privalomi programos studijų dalykai 
Mokslinių tyrimų metodologija    X X   X    
GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje  X X  X  X  X X 
Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei planavimas X X   X  X    
Aplinkos sociologija   X  X  X  X X  
Rekreacinė miškininkystė X X   X  X   X 
Miesto parkų ir želdinių tvarkymas X X   X X     
Želdinių būklės priežiūra X X   X X     
Žaliosios erdvės ir žmogaus sveikata  X     X   X  
Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka  X X X   X X    
Želdynų bei miško politikos teorija ir metodologija X   X       
Baigiamasis darbas   X X X   X X X X 

Pasirenkami programos studijų dalykai 
Aplinkos monitoringas X X X  X      
Antropogeninės ekosistemos  X     X     
Gamtotvarka  X   X    X  
Darnus miško ūkio vystymasis X    X  X  X  
Biologinės įvairovės apsauga X X       X  
Biotechnija urbanizuotoje aplinkoje X X         
Invazinė ekologija  X   X       
Poveikio aplinkai vertinimas X   X      X 
Želdynų ir kraštovaizdžio modeliavimas      X  X    
Priklausomųjų želdynų projektavimas X    X  X    
Atskirųjų želdynų  projektavimas X    X  X    
Dekoratyvioji dendrologija X      X   X 
Naudingieji augalai X        X  
Miško socialinė ekonomika  X   X    X  
Ekonominis miško, želdynų išteklių vertinimas  X    X    X 
Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas   X    X    
Daugiamatės statistikos metodologija    X      X 
Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija   X       X 
Profesijos edukologija  X X      X  
Konsultavimo metodologija  X       X  
Projektų vadyba X    X   X  X 

 
16. Programos tikslas ir numatomi studijų rezultatai pateikiami Universiteto13, Fakulteto14 

tinklalapiuose bei reklaminėje informacijoje stojantiesiems15. Su studijų programa supažindinama per 
susitikimus su pirmosios pakopos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentais, atvirų durų 
dienose, studijų mugėse, parodose, miškininkų dienos ir kituose renginiuose. Programos tikslų ir 
rezultatų santrauka taip pat pateikta Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo sistemoje 
(AIKOS16). Rengiant šią savianalizės suvestinę studijų rezultatai buvo kiek tikslinami (žiūr. 14 punktą). 

                                                 
12 Nuoroda internete: http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-programos/ii-pakopos-studiju-programos/istojusiems-nuo-
20152016-s-m/ 
13 http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/01/Miest%C5%B3_ir_rekreacin%C4%97s_mi%C5%A1kininkyst%C4%97s_I_pakopa.pdf 
14 http://mef.asu.lt/lt/studiju-programos/magistrantura/ 
15 http://asu.lt/?studijos=miestu-ir-rekreacine-miskininkyste-2 
16Brief study program description in English 
https://www.aikos.smm.lt/en/Study/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=LO&f=MokGalEn&key=6292_2016&pt=of&ctx_s
r=NGkQxEZ2UKW7pbzkvRJh%2bdg86Hc%3d 
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17. Programos studijų rezultatai formuojami atsižvelgiant į Bolonijos proceso nuostatas, t. y. 
siekiama, kad būtų užtikrinama studijų kokybė, ugdomos studentų kompetencijos, atitinkančios sparčiai 
besikeičiančios darbo rinkos poreikius17. Programos studijų rezultatų sudėtingumo lygis atitinka Europos 
kvalifikacijų sąrangoje aprašytus VII lygmens studijų rezultatus18 taip pat antrosios studijų pakopos 
studijų rezultatų aprašymą Studijų pakopų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-2212 (Žin., 2011, Nr. 143-6721) (žiūr. 3 lentelę). 
Pats Studijų pakopų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 
54-2140), Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 
gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos 
kūrimo, Europos aukštojo mokslo erdvės sąrangą ir aukštojo mokslo pakopų aprašus.  

18. Programos tikslas ir rezultatai siejami su: 1) Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo 
strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 484  
(Žin., 2002, Nr. 93-4029), siekiant studijų programose skirti didesnį dėmesį tvaraus ir subalansuoto 
miškų ūkio principų, modernių technologijų ir technikos panaudojimo ir kitų aktualių miškų mokslo 
sričių mokymui; 2) Nacionaline miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 (Žin., 2012, Nr.61-3058), 
siekiant racionalaus Lietuvos miškų išteklių naudojimo, miško ekosistemų tvarumo, atsižvelgiant į jų 
ekologinį ir socialinį vaidmenį, klimato kaitos įtaką; 3) ES miško strategija19 (2013), siekiant 
daugiatikslio miško naudojimo derinimo, tenkinant visuomenės poreikius ir užtikrinant ekosistemų 
stabilumą, konkurencingą bio-ekonomiką; 4) Europos Komisijos Žaliosios infrastruktūros komunikatu 
(2013) remti žaliosios infrastruktūros projektus ir tyrimus; 5) kitais strateginiais nacionaliniais ir 
tarptautiniais dokumentais. 

19. Siekiant gauti teisę vykdyti Programą studijų programos tikslas ir studijų rezultatai taip pat 
buvo formuojami atsižvelgiant į su miestų miškininkyste susijusio aukštojo mokslo Europoje 
apžvalga20, panašias studijų programas užsienyje (pvz.: Myerscough Kolegijos studjų programa 
“Masters Degree in Arboriculture and Urban Forestry21”), vykdomų tyrimų tematikas, potencialių 
darbdavių apklausas. 2013 m. pavasarį vykdyta miškų urėdijų, savivaldybių, saugomų teritorijų 
direkcijų, susijusių su miestų ir rekreacine miškininkyste, darbuotojų apklausa dėl magistro 
kvalifikacijos miestų ir rekreacinės miškininkystės specialisto poreikio ir įgyjamų kompetencijų (5 
lentelė). Apklausa vykdyta internete22; atsakė 44 respondentai.  

 
5 lentelė. Potencialių darbdavių apklausos dėl magistro kvalifikacijos miestų ir rekreacinės 
miškininkystės specialisto kompetencijų poreikio apibendrinti rezultatai 

Reikalingos žinios Poreikis 
balais (1-5)* Reikalingi gebėjimai Poreikis 

balais (1-5)* 
Rekreacinės miškininkystės 4,6 Dirbti savarankiškai 4,6 
Medžių ir krūmų biologijos 4,6 Priimti sprendimus, prisiimant atsakomybę 4,5 

Kraštovaizdžio architektūros 4,5 

GIS taikymo (kartografavime, 
inventorizacijoje, duomenų rinkime, 
tyrimuose ir t.t.) 4,5 

Želdinių apsaugos ir priežiūros 4,5 Kūrybingumo (novatoriškumo) 4,5 
Rekreacijos įtakos gamtinėms 
ekosistemoms 4,5 

Kompiuterinės grafikos taikymo želdynų 
vizualizavime 4,5 

Kraštovaizdžio ekologijos 4,4 Bendravimo raštu ir žodžiu 4,4 
Miesto žaliųjų plotų, rekreacinių teritorijų 
strateginio planavimo 4,3 Kraštovaizdžio potencialo vertinimo 4,4 
Gamtosauginio švietimo 4,3 Priklausomųjų želdynų projektavimo 4,3 
                                                 
17 Londono komunikatas, 2007 m. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf 
18 Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-
2761) 
19The new Forest Strategy.  http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/ 
20 Andersen F., Koinjnendijk C.C. Randrup T. B. Higher education on urban forestry in Europe: an overview / Forestry, Vol. 75, No. 5, 2002. 501-511. 
Prieiga per internetą: http://forestry.oxfordjournals.org/content/75/5/501.full.pdf+html 
21 Myerscough Collegjos studjų programa “Masters Degree in Arboriculture and Urban Forestry” Prieiga internete: 
http://www.myerscough.ac.uk/?page=subjects-arboriculture-masters 
22 Potencialių darbdavių apklausa dėl Miestų ir rekreacinės miškininkystės specialist poreikio: http://www.publika.lt/apklausa-15-
fa4ff5d0651f78146e8d7cbe9023348b.html 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1480
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372306
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372306
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=372306
http://www.publika.lt/apklausa-15-fa4ff5d0651f78146e8d7cbe9023348b.html
http://www.publika.lt/apklausa-15-fa4ff5d0651f78146e8d7cbe9023348b.html
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Aplinkosaugos 4,3 
Atskirųjų želdynų (parkų, skverų ir pan.) 
projektavimo 4,3 

Miesto žaliųjų plotų kūrimo, įveisimo ir 
tvarkymo 4,2 

Bendravimo su specialistais ir 
nespecialistais 4,3 

Želdynų ir želdinių inventorizacijos bei 
šalintinų medžių būklės 4,2 Problemų sprendimo 4,3 
Teritorijų planavimo sistemos ir 
procedūros 4,1 Kritiškai mąstyti 4,3 
Miestų ir želdynų sistemos  plėtros 4,1 Dirbti kelių profesijų  komandoje 4,3 
Saugomų ir rekreacinių teritorijų 
planavimo 4,1 Konsultavimo 4,3 
Biologinės įvairovės 4,1 Projektų vadybos 4,1 
Miško atkūrimo ir įveisimo 4,1 Mokymosi visą gyvenimą 4,0 

Želdynų, miško valdymo ir teisės 4,0 
Organizacijos veiklos organizavimo, 
planavimo ir vertinimo 4,0 

Gamtotvarkos 4,0 
Praktinių ir mokslinių tyrimų duomenų 
rinkimo, apibendrinimo ir vertinimo 4,0 

Rekreacijos ir turizmo projektų rengimo 3,9 Susitarimų sudarymo (derybų vedimo) 3,9 
Darnaus miško naudojimo 3,8 Darbo aplinkos vertinimo 3,8 
Aplinkos monitoringo 3,7 Ekonominio pagrindimo 3,8 
Visuomenės įtraukimo į miestų žaliųjų 
plotų tvarkymą 3,6 Dirbti tarptautinėje aplinkoje 3,8 
Dendrometrijos (sumedėjusių augalų 
matavimo) 3,6 Socialinių tyrimų vykdymo 3,5 
Žaliųjų plotų įtakos žmogaus sveikatai 3,5 Verslumo 3,4 

* - 5 - labai reikia, 4 - reikia, 3 - vidutiniškai reikia, 2 - mažai reikia, 1 - nereikia 
 
20. Kokybės užtikrinimas studijų programų atnaujinimo ir tobulinimo procese yra nustatytas 

Universiteto senato patvirtintame Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos apraše23:  
- Programos dalinis vertinimas atliekamas kasmet (kovo-balandžio mėn.), kurio metu vertinami 

studijų programos rezultatų, turinio ir metodų tobulinimo poreikiai, studijų programos atitikimas 
naujausioms mokslo tendencijoms, rinkos poreikiams ir t.t. Pasiūlymus dėl naujų studijų dalykų 
įtraukimo į programą ir studijų dalykų išbraukimo iš studijų programos komitetas teikia Fakulteto 
tarybai, kuri, pasiūlymus apsvarsčiusi, juos teikia tvirtinti Universiteto senatui. Į fakulteto tarybos 
sudėtį įeina fakulteto akademinės bendruomenės nariai, studentai, taip pat kiti socialiniai partneriai. 
Studijų rezultatų atnaujinimas atliekamas tobulinant dėstomų dalykų turinį, dėstymo metodikas. 
Kasmet dėstytojai į dalyko teoriją (ar praktinius darbus) įtraukia medžiagą, susijusią su naujausiais šios 
srities pasiekimais ar pasikeitimais. Pradedant dėstyti dalyką, dėstytojai studentams pateikia 
atnaujintus išplėstinius dalykų aprašus. Jei dalyke keičiamos temos, studijų rezultatai, aprašai iš naujo 
recenzuojami, svarstomi instituto posėdyje bei tvirtinami studijų programos komiteto posėdyje (žiūr. 
109 punktą); 

- Programos išsamus vertinimas, priklausomai nuo studijų programos akreditavimo atliekamas 
kas 6 ar 3 metai; 

- Studijų programos vertinimas gali būti atliekamas ir esant poreikiui, iš esmės pakitus studijų 
programos poreikiui arba formaliesiems reikalavimams.  

21. Programos komitetas, pagal jam suteiktas funkcijas, organizuoja studijų programos rezultatų 
peržiūrą, kompetencijoms suformuoti būtinų dalykų sąrašo, dalykų aprašų, detalaus turinio ir plano 
peržiūrą, bendradarbiauja su akademinės bendruomenės nariais ir kitais studijų proceso dalyviais (žiūr. 
108 punktą). Studijų programos analizės ir vertinimai grindžiami ir Universitete Studijų kokybės ir 
inovacijų centro, Karjeros centro sistemingai atliekamų socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, 
absolventų, darbdavių) apklausų suvestiniais duomenis (žiūr. 123-130 punktus). Programos komiteto 
posėdžių metu aptariama, kiek individualios iniciatyvos ir pasiūlymai dera su bendraisiais 
reikalavimais universitetinėms studijoms, studijų programos paskirtimi ir tikslais.  

22. Pagal ASU Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašą, numatyta, kad kasmet po 
baigiamųjų darbų gynimo yra šaukiamas Fakulteto tarybos posėdis, kuriame taip pat dalyvauja 
Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai, atstovaujantys mokslines ar gamybines organizacijas. 
                                                 
23 Aleksandro Stulginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. birželio 18 d., 
protokolo Nr. 521. https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/studiju-kokybes-uztikrinimo-sistema/ 
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Susirinkimo metu turėtų būti aptariami galutiniai studijų programos rezultatai, baigiamųjų darbų 
kokybė, iškilusios problemos ir apibendrinamos problemos bei pasitaikančios klaidos, nubrėžiamos 
ateinančių metų studijų rezultatų gerinimo gairės. Šiuo metu analizuojamos Programos studentai dar 
negynė savo baigiamųjų darbų. 

23. Universitete kasmet vyksta renginys „Karjeros dienos“, kurio metu darbdaviai išsako savo 
lūkesčius ir pageidavimus, į kuriuos stengiamasi reaguoti atnaujinant studijų dalykų aprašus ir 
siekiamus programos rezultatus. Dėstytojai priklauso Universiteto Alumni klubui - geriau palaikomi 
ryšiai su absolventais ir socialiniai partneriais. Universitete kartu su socialiniais partneriais sukurtas ir 
šiuo metu įveiklinamas integruotas mokslo, studijų ir verslo slėnis “Nemunas”, kuris sudaro palankias 
sąlygas bendradarbiavimui ir grįžtamąjam ryšiui. 

24. Fakulteto dėstytojai taip pat glaudžiai bendradarbiauja su VĮ miškų urėdijomis (kvalifikacijos 
kėlimo kursai, ekspertizės, dėstytojų dalykinės išvykos, užsakomieji mokslo darbai), aktyviai 
dalyvauja Lietuvos miškininkų sąjungoje, Lietuvos dendrologų draugijoje, miškų sertifikavime, 
želdinių ir želdynų inventorizacijoje, Lietuvos kraštovaizdžio architektų forumuose ir seminaruose, 
urbanistiniuose forumuose, LR aplinkos ministerijos mokslo užsakomuosiuose darbuose, 
tarptautiniuose mokslo projektuose, renginiuose (EFUF, konferencijos, COST FP1204 GreenInUrbs 
veikloje, IUFRO, SILVA Network24, ConDDEFFS25, EFINORD26, CARe-FOR-US27, Baltijos šalių 
universitetų Miškų fakultetų dėstytojų susitikimai ir kitos veiklos), tarptautinių studijų programos 
„Euroforester“ veiklose, įvairiuose socialiniuose renginiuose (įskaitant ASU Alumni veiklą), mokslo 
tarptautinių žurnalų „Baltic Forestry“, “European Journal of Forest Reserach”, nacionalinio žurnalo 
„Miškininkystė“ redkolegijose. Taip pat Fakultetas palaiko glaudžius ryšius su LR aplinkos 
ministerijos Miškų departamentu, Generaline miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Valstybine 
miškų tarnyba, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) filialu Miškų institutu, 
Valstybiniu miškotvarkos institutu, Valstybine miškų tarnyba, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ir 
miškų ūkio sekcija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir kt. Šių 
institucijų darbuotojai kviečiami studentams skaityti paskaitų. Universitete organizuojami seminarai 
Programos tematikomis. Visa tai leidžia Fakulteto dėstytojams matyti šiuolaikinius iššūkius miškų 
sektoriui, miškininkystės studijų programų tobulinimui ir perteikti studentams šiuolaikines mokslu 
grįstas miškų ir kitų žaliųjų erdvių pritaikymo žmonių reikmėms žinias tiek studentams, įgyvendinant 
studijų programos tikslus, tiek visuomenei. 

25. Kadangi Programa dar nauja (nėra absolventų, darbdavių atsiliepimų, įsidarbinimo 
stebėsenos rezultatų) tobulinant studijų programą savianalizės metu taip pat buvo sugretinamos 
panašios (užsienio ir Lietuvos) miškininkystės programos, stengiantis perimti geriausią patirtį. 
Atnaujinat programos studijų rezultatus, studijų dalykų rezultatus, turinį ir studijų metodus atsižvelgta 
ir į 2014 m. Baumeister Ch. F. atliktą urbanizuotų teritorijų miškininkystės aukštojo mokslo tendencijų 
apžvalgą Šiaurės Amerikos ir Europos aukštosiose mokyklose ir programos gebėjimų ir kompetencijų 
atitikimą šiandienos bei ateities rinkos poreikiams28. 

26. Tarptautinėje miško tyrimų organizacijoje (IUFRO) įsteigtas atskiras skyrius miško mokslo 
švietimo (Task force “Education in Forest Science29”) klausimams, kurio vienas iš uždavinių formuoti 
miškininkystės studijas ateičiai. Pasaulyje dar nėra aiškiai apibrėžta miestų miškininkystės 
profesija ar aukštojo mokslo studijų profilis (Baumeister, 2014). Ne mažiau kaip 252 E uropos, 
Kanados, JAV, Naujosios Zelandijos kolegijų, universitetų vykdo studijų programas, susijusias su 
miestų miškininkyste (plačiaja jos samprata, apimančia miestų ir priemiestinių miškų, parkų, gatvės 
želdinių ir kitų medžių išteklių funkcijas, planavimą, atranką, įveisimą, priežiūrą) 

27. Vengrijos patirtis rodo, kad vientisos studijos (5 metų studijų programa miškininkystės 
magistro diplomui gauti) yra labiau pripažįstamos miškų sektoriuje30. Čekijos Respublikos patirtis31 
                                                 
24 SILVA Network. http://www.silva-network.eu/ 
25 Conference of Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools (ConDDEFFS). http://www.forestrydeans.eu/ 
26 North European Regional Office of the European Forest Institute. http://www.efinord.efi.int/portal/about_efinord/ 
27 CARe-FOR-US II. Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies II (2011-2015). 
http://www.nordicforestresearch.org/care-for-us2/ 
28 Baumeister Ch. F. 2014. Higher education in urban forestry in North America and Europe: profiling sklills and competencies for the labor market of 
today and tomorrow. Prieiga per internetą: https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/42591/items/1.0075832 
29 Joint IUFRO-IFSA Task Force on Forest Education. Prieiga per internetą: http://www.iufro.org/science/task-forces/forest-education/ 
30 Lakatos F. (2013): The Faculty of Forestry at the University of West-Hungary at Sopron, Hungary. In: Schmidt P., Susnjar M., Müller-Starck G., 
Lewark S. (eds): Proceedings of the SILVA Network Conference. Bachelor/Master Education in Forest Sciences – ready for the next decade? Zagreb, 
17.–19. June 2010. Freiburg im Breisgau, University of Freiburg: 12–21.  

http://www.forestrydeans.eu/
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rodo, kad pakankamas miškininkystės žinias ir gebėjimus, galima suteikti tik tuo atveju, jei 
miškininkystės bakalaurai baigia ir antrosios pakopos miškininkystės studijas. Jei pirmosios pakopos 
studijose dažnai suteikiamos bazinės miškininkystės žinios, tai II pakopos studijose daugiau suteikiami 
vadybiniai ar aplinkosauginiai gebėjimai. Kai kuriuose fakultetuose Europoje nuo plačios erudicijos 
miškininko rengimo pereita prie siauros specializacijos specialistų32: antrosios pakopos Miškininkystės 
programa suskaidoma į atskiras specializacijas arba vykdomos atskiros siauresnės, specializuotos 
miškininkystės studijos.  

28. Lietuvoje priėmimas į universitetinės miškininkystės studijų krypties antrosios studijų 
pakopos programas vykdomos tik Aleksandro Stulginskio universitete. Nuo 2012 m. miškininkystės 
studijų kryptyje Fakultetas koordinuoja pirmosios pakopos studijų programą „Miestų ir rekreacinė 
miškininkystė“. Tačiau priėmimo į šią programą patirtis parodė, kad jai sudėtinga šiuo metu 
konkuruoti su tradicine Universitete vykdoma miškininkystės studijų programa (2015 m. tarptautinių 
ekspertų akredituota 6 metams33), todėl priimtas sprendimas nebepriimti naujų studentų į šią 
savarankišką studijų programą, o plėtoti Miestų ir rekreacinės miškininkystės specializaciją pirmosios 
pakopos Miškininkystės studijų programos viduje. Kaip specializuota savarankiška antrosios pakopos 
miškininkystės krypties Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programa orientuota į 
tarpdisciplinines integruotas studijas, priimant įvairesnio išsilavinimo bakalaurus, įskaitant ir 
Miškininkystės bakalaurus su Miestų ir rekreacinės miškininkystės specializacija (žiūr. 78 punktą). 

29. Programa susieta su miesto, priemiesčio ir kitų rekreacinių teritorijų miškų, žaliųjų erdvių 
specialistų rengimu. Europoje miestų savivaldų miškai dažnai sudaro apie 2-5%, tačiau jiems tenka 
didžioji dalis visos rekreacinės apkrovos. Miestų miško masyvai Europoje dažnai pritraukia keletą 
tūkstančių apsilankymų 1 ha per 1 metus34. Didžioji dauguma apsilankymų miško masyvuose susiję su 
1-2 km atstumu nuo namų35. Remiantis 2014 m. LR aplinkos ministerijos užsakymo – miško mokslo 
darbo “Miestų ir priemiestinių miškų būklės analizė ir jų tvarkymo rekomendacijos” ataskaitos 
(sutarties Nr. VPS-2014-14SBMŪRP, darbo vykdytojai – Programos dėstytojai) 10 – yje didžiausių 
Lietuvos urbanistinių kompleksų vidutiniškai tik apie 20% tankiai apgyvendintų vietovių (gyventojų 
tankis 30 ir daugiau gyventojų hektare) gyventojų gyvena iki 300 m atstumu iki miško, miško parko, 
didesnio kaip 1,5 ha (realiai turi galimybę naudotis kasdieniam poilsiui).  

30. Lyginant su kitomis šalimis Lietuvoje “buksuoja” universitetinio lygmens kraštovaizdžio 
architektūros specialistų rengimas (Klaipėdos universitete tik nuo 2014 m. pradėtos Kraštovaizdžio 
architektūros studijos36, kuriose negausiai studijuoja būsimieji kraštovaizdžio architektai). Susidariusi 
situacija rodo Lietuvoje poreikį peržiūrėti Lietuvoje politines nuostatas dėl žaliųjų erdvių pritaikymo 
visuomenės reikmėms, pripažįstant žaliųjų plotų (ypatingai apie tankiau apgyvendintas teritorijas) 
naudą, įsipareigojimo prisiimti atsakomybę už šių teritorijų pritaikymą kasdieniniam mokesčių 
mokėtojų poilsiui ir pan. Pasak G. Godienės37 (2013) savivaldybėse trūksta specialistų atsakingų už 
Europos kraštovaizdžio konvencijos, Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos, Želdynų įstatymo 
įgyvendinimą, savivaldybės kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir formavimo organizavimą, pagaliau 
žaliųjų erdvių (įskaitant miesto miškų masyvus) planavimą, kūrimą ir priežiūrą. Iš viso 2013 m. tik 10-
yje iš 50-ies savivaldybių darbui su kraštovaizdžiu buvo samdomi specialų išsilavinimą turintys 
asmenys, nekalbant apie mokslo darbuotojus. Lietuvoje miesto teritorijose esantys miškai išskirtinai 
yra valstybiniai miškai. Šiuo metu Lietuvoje savivaldybės valdo 13,4 tūkst. ha miškų. Pagal savivaldai 
suteiktas funkcijas savivaldybė turėtų užtikrinti poilsio kasdieninio sąlygas mokesčių mokėtojams. 

                                                                                                                                                                       
31 Viewegh J. (2013) Quo vadis erudition sylvarum? In: Schmidt P., Susnjar M., Müller-Starck G., Lewark S. (eds): Proceedings of the SILVA Network 
Conference. Bachelor/Master Education in Forest Sciences – ready for the next decade? Zagreb, 17.–19. June 2010. Freiburg im Breisgau, University of 
Freiburg: 12–21. http://www.silva-network.uni-freiburg.de/content/publications/SILVA8ProcText.pdf   
32 Viewegh J. (ed.) (2011): 3rd ConDDEFFS meeting. Kostelec nad Černými lesy, 7.–10. September 2011. Prague, Czech University of Life Scieneces 
Prague: 1–168. Available at: http://fld.czu.cz/docs/ConDDEFFS.pdf  
33 Bakalauro: http://skic.asu.lt/wp-content/uploads/sites/18/2015/05/report_asu_forestry_ba_final_2014.pdf 
Magistrantūros: http://skic.asu.lt/wp-content/uploads/sites/18/2015/05/report_asu_forestry_ma_final.pdf 
34 Konijnendijk C.C. 1999. Urban Forestry in Europe: A Comparative Study of Concepts, Policies and Planning for Forest Conservation, Management 
and Development in and Around Major European Cities. Doctoral dissertation. Research Notes No. 90. Faculty of Forestry, University of Joensuu. 
35 Hornsten L., 2000. Outdoor recreation in Swedish forests. Doctoral dissertation. Department of Forest Management and Products, Swedish University 
of Agricultural Sciences, Uppsala. 
36 AIKOS. Prieiga per internetą: https://www.aikos.smm.lt/Registrai/SitePages/Studij%C5%B3%20ir%20mokymo%20programos.aspx?ss=cf949c6e-
204f-4f59-95d7-641811a5530b 
37 Godienė G. 2013. Kraštovaizdžio politika Lietuvos savivaldybėse: padėtis ir iššūkiai. KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪRA – IŠŠŪKIAI IR 
PRIORITETAI / Kraštovaizdžio architektūros forumo ‘2013 mokslo darbai: 79-91. 

http://www.silva-network.uni-freiburg.de/content/publications/SILVA8ProcText.pdf
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Nors stebima tendencija/noras perleisti ir tuos savivaldos miško išteklius pelno siekiančioms VĮ miškų 
urėdijoms. 

31. Urbanistinių teritorijų/miestų miškininkystė skiriasi nuo tradicinės miškininkystės38. 
Remiantis Europos miestų miškų tvarkymo praktika, paprastai urbanizuotų teritorijų apsuptyje, 
esantiems miškams prižiūrėti 1 miškininkui tenka dvigubai mažesnis miško plotas (apie 600 ha)39. 
Lietuvoje valstybinės reikšmės miškų, nutolusių iki 2 km nuo tankiai apgyvendintų teritorijų 
(gyventojų tankis hektare - 30 ir daugiau) plotas yra – 39 tūkst. ha40. Vien šiuos miškus prižiūrėti 
reikėtų 65 miškininkų su specialiu išsilavinimu. Jei įvertinti ir kitas absolventų įsidarbinimo galimybes 
(gamtinius rekreacinius išteklius prižiūrinčiose VĮ miškų urėdijose, Nacionaliniuose ir regioniniuose 
parkuose, savivaldybėse, mokslo ir studijų įstaigose, privačiose įmonėse ir pan.), rekreacinių miško 
išteklių, taip pat želdynų, želdinių specialistų Lietuvai reikėtų ir daugiau.  

32. Dar 2012 m. žiemos metu vykdyta miestų ir rekreacinės miškininkystės specialistų poreikio 
anketinė apklausa tarp potencialių darbdavių, susijusių su rekreacine veikla, miestų miškų, želdynų ir 
želdinių tvarkymu. Anketos pildytos internete (http://www.publika.lt/apklausa-15-
ae830b18acceca96420ac3a804dc1623.html). Iš viso apklausoje nurodytu laikotarpiu dalyvavo 125 
potencialių darbdavių atstovai (6 lentelė). Gausiausiai iš potencialių darbdavių atstovų į anketas atsakė 
miškų urėdijų darbuotojai. 83% potencialių darbdavių atstovų respondentų pasisako už tai, kad 
reikalingas miestų ir rekreacinės miškininkystės specialistas. 
 
6 lentelė. Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos reikalingumas potencialių darbdavių 
atstovų požiūriu 

 
 
 
 
 
 
Viso apklausta  
Apklausos 
klausimai 

Atstovaujama potencialaus darbdavio institucija 

Viso: 

Mokslo ir 
mokymo 
įstaiga 

Planavimo ir 
projektavimo 
įstaiga 

Miškų 
urėdija 

Saugomų 
teritorijų 
įstaiga 

Želdinimo 
įmonė 

Savival-
dybė 

Kita 
institu-
cija 

Respondentai 

18 6 38 22 13 8 20 125 resp. 

Už tai, kad 
reikalingas miestų 
ir rekreacinės 
miškininkystės 
specialistas  

18 6 26 17 12 8 17 104 resp. 

100% 100% 68% 77% 92% 100% 85% 83% 

Už tai, kad šiuo 
metu  
nereikalingas, bet 
bus reikalingas 
miestų ir 
rekreacinės 
miškininkystės 
specialistas ateityje  

- - 5  - - - 3 8 resp. 

- - 14% - - - 15% 6 % 

Už tai, kad 
nereikalingas  toks 
specialistas 

- - 7  5 1 - - 13 resp. 
- - 18% 23% 8% - - 11% 

 
33. Universiteto Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos absolventai, turėtų 

prisidėti prie universitetinio lygmens kraštovaizdžio architektūros srities specialistų, kurių trūksta 
Lietuvoje, rengimo. Kartu ši antrosios pakopos studijų programa išplėčia universitetų, kolegijų želdynų 
dizaino srities absolventų tolesnių universitetinių studijų galimybes artimoje studijų srityje. 

34. Programos tikslas ir studijų rezultatai apibūdina būsimo miestų ir rekreacinės miškininkystės 
magistro pasirengimą dirbti mokslinį, pedagoginį darbą mokslo bei studijų institucijose, vadovaujamą 
darbą valstybiniame ir privačiame miškų sektoriuje, savivaldybės skyriuose, susijusiose su želdynų, 
miesto miškų tvarkymu, miestų želdynus prižiūrinčiose, apželdinimo įmonėse, medelynuose, 

                                                 
38 Konijnendijk C.C. 2000. Adapting forestry to urban demands - role of communication in urban forestry in Europe / Landscape and Urban Planning 52: 
89-100. 
39 Moigneu T. 1998. Management of recreation in the Paris region Town forests. Multiple-use of town forests in International comparison. M. Krottt/K. 
Nilsson (eds.). 1st Forum on Urban Forestry. Wuppertal, 1998. 161-168. 
40 2014 m. LR aplinkos ministerijos užsakymo – miško mokslo darbo “Miestų ir priemiestinių miškų būklės analizė ir jų tvarkymo rekomendacijos” 
ataskaita (sutarties Nr. VPS-2014-14SBMŪRP) 

http://www.publika.lt/apklausa-15-ae830b18acceca96420ac3a804dc1623.html
http://www.publika.lt/apklausa-15-ae830b18acceca96420ac3a804dc1623.html
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regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, teritorijų planavimo ir projektavimo įstaigose, aplinkos 
apsaugos institucijose.  

35. Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrai galės siekti želdynų projektų rengimo vadovo 
atestato Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-49 (Žin., 2008, N r. 12-414), 
nurodyta tvarka. 

36. Atsižvelgiant į VĮ miškų urėdijų miškininkystės srities specialistų pareigybių specialiuosius 
kvalifikacinius reikalavimus miestų ir rekreacinės miškininkystės magistras, turintis miškininkystės 
bakalauro (įskaitant ir profesinio bakalauro) laipsnį, galės siekti užimti miškų urėdo, miškų urėdo 
pavaduotojo (miškininkystei), vyriausiojo miškininko, miškų urėdo pavaduotojo (medienos ruošai), 
vyriausiojo inžinieriaus pareigas. 

37. Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos antrosios studijų pakopos studentai 
turi galimybę studijuoti tarptautinėje antrosios pakopos miškininkystės studijų programoje 
„EUROFORESTER“ (angl.), gali studijuoti atskirus studijų dalykus užsienyje pagal ERASMUS 
programą, Baltijos miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų tinklo (BOVA) universitete (žiūr. 
103 punktą). 

38. Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrai galės tęsti studijas miškotyros (04A), 
ekologijos ir aplinkotyros (03B) bei kai kuriose kitose doktorantūros kryptyse. 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės Iššūkiai/tobulinimo veiksmai 

Studijų programos tikslas ir 
numatomi studijų rezultatai yra 
apibrėžti, viešai skelbiami, 
atitinka studijų rūšį, antrąją 
pakopą ir VII kvalifikacijų lygį 

 Šiandienos kontekste Programai iššūkis: 
Programos rezultatų, tyrimų derinimas su 
kitų šalių aukštųjų mokyklų, vykdančių 
panašias programas turiniu, sudarant sąlygas 
studentams ir dėstytojams įsitraukti į 
tarptautinių mainų programas, atviros 
prieigos kursus, įskaitant formaliu ir 
neformaliu būdu įgytas kompetencijas, 
sudarant palankesnes sąlygas programų 
absolventams įsidarbinti šalies ir kitų šalių 
žaliųjų erdvių sektoriuje 

Programa Lietuvoje yra unikali, tačiau, kaip daugelis kitų su urbanizuotų 
vietovių miškininkyste susijusių studijų programų Europoje, Šiaurės 
Amerikoje dar neturi aiškių, nusistovėjusių reikalavimų/standartų studijų 
turiniui ir rezultatams dėl savo holistinio profilio (daugelio disciplinų 
persipynimo) 

Programos poreikį parodo 
urbanizacijos tendencijos ir 
pasaulyje gausiais moksliniais 
tyrimais grindžiama prižiūrimos 
žaliosios aplinkos svarba 
urbanizuotai visuomenei 

Lietuvoje dar ne visiškai paruošta tinkama 
“dirva” Programos absolventams. Lietuvai 
trūksta: žaliųjų erdvių projektavimo 
specialistų, kurie pritaikytų urbanizuotas 
teritorijas visuomenės reikmėms;  
savivaldos institucijų ryžto sekti Europos, 
Šiaurės Amerikos pavyzdžiu ir investuoti į 
žaliąją infrastruktūrą, sukuriant darbo 
vietas, bendradarbiaujant su mokslo 
įstaigomis ir kt. 

Specialistų poreikį turi matyti ir valstybė, 
savivaldos - reikalinga nacionalinė strategija, 
programos žaliųjų erdvių  klausimais, 
institucinis atsakomybės pasiskirstymas, 
pagrįsti kvalifikaciniai reikalavimai 
pareigoms, susijusios žaliųjų erdvių sistemos 
tvarkymu ir pan. 
 

Programos tikslas ir numatomi 
studijų rezultatai grindžiami  
užsienio šalių urbanizuotų 
vietovių miškų (plačiaja 
prasme) studijų profiliu, 
potencialių darbdavių 
reikmėmis ir iššūkiais darbo 
rinkai urbanizacijos kontekste 

Komplesinio žaliosios infrastruktūros, 
miestų miškininkystės sampratos dar tik 
skinasi kelią Lietuvoje. Kadangi 
programa dar nauja (dar nėra programos 
absolventų atsiliepimų, įsidarbinimo 
duomenų, darbdavių atsiliepimų apie 
įgytas absolventų kompetencijas) 
absolventų būtinos darbo rinkoje 
kompetencijos gali išsigryninti ateityje  

Reikalinga nuolatinė studijų programų ir 
tendencijų, mokslinių tyrimų, darbo rinkos 
Programos temomis stebėsena Lietuvoje ir 
užsienyje, siekiant operatyviai reaguoti 
tikslinant studijų programos rezultatus. 
Reikia tęsti sutarčių su potencialiais 
darbdaviais (ypatingai savivaldybėmis) 
sudarymą užtikrinti studijų programos 
atitikimą kintantiems darbdavių poreikiams 
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1.2. Programos sandara  
 

39. Programos turinys sudarytas atsižvelgiant į Magistrantūros studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. 
įsakymu Nr. V-826 (Žin., 2010, Nr. 67-3375) ir panašias studijų programas užsienyje (žiūr. 19 ir 25 
puktus). Programos sandara pritaikyta prie 120 ECTS kreditų sistemos, pagal Europos kreditų 
perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) naudotojo vadove41 bei Universiteto Rektoriaus 2015 m. kovo 
31 d. Nr. 92 – PA įsakymu Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose 
pateiktas rekomendacijas. Antrosios pakopos programų studijų dalykuose, kai jų vykdymas 
organizuojamas nuolatine forma kontaktinio darbo apimtis skaičiuojant vienam kreditui yra 7, iš jų 
paskaitos – 4, praktiniai užsiėmimai – 2,25, konsultacijos – 0,5 ir egzaminas – 0,25. Ištęstine forma 
kontaktinio darbo apimtis skaičiuojant vienam kreditui yra 5, iš jų paskaitos – 2, praktiniai užsiėmimai 
– 1,4, konsultacijos – 1,35 ir egzaminas – 0,25. Programoje bendras kontaktinio darbo laikas nuolatine 
forma sudaro 20,9 %, o ištęstine forma – 15,3 %. Savarankiško darbo apimtis nuolatine forma yra 79,1 
%, o ištęstine forma – 84,7 %. Studijų planas pateiktas 7 ir 8 lentelėse.  

 
7 lentelė. Studijų planas nuolatinėms studijoms 
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STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (84 KR.) 
Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 

Mokslinių tyrimų metodologija E 
24 12 4 118 6                

160 6 M. Kavaliauskas 
GIS miestų ir rekreacinėje 
miškininkystėje E 

24 12 4 118 6                
160 6 G. Mozgeris 

Miesto ir žaliųjų erdvių  sistemos 
vystymas bei planavimas E 

24 12 4 118 6                
160 6 R. Žalkauskas 

Aplinkos sociologija E 24 12 4 118 6                160 6 R. Merkienė 
Rekreacinė miškininkystė E 24 12 4 118 6                160 6 R. Vaitkevičiūtė 
Miesto parkų ir želdinių tvarkymas E      24 12 4 118 6           160 6 L. Straigytė 
Želdinių būklės priežiūra E      24 12 4 118 6           160 6 G. Šilingienė 
Žaliosios erdvės ir žmonių sveikata E      24 12 4 118 6           160 6 V. Dulskienė 
Saugomų ir rekreacinių teritorijų 
miškotvarka E 

     24 12 4 118 6           
160 6 A.Kuliešis 

Želdynų bei miško politikos teorija E           24 12 4 118 6      160 6 M. Kavaliauskas 
Iš viso dalykų grupei 120 60 20 590 30 96 48 16 472 24 24 12 4 118 6      1600 60  

Pasirenkamų studijų dalykų grupė (24 kr.) 
Pasirenkamas studijų dalykas 1       

      
24 12 4 118 6      160 6  

Pasirenkamas studijų dalykas 2       
      

24 12 4 118 6      160 6  
Pasirenkamas studijų dalykas 3                 

 
     24 12 4 118 6 160 6  

Pasirenkamas studijų dalykas 4                 
 

24 12 4 118 6      160 6  
Iš viso dalykų grupei           72 36 12 354 18 24 12 4 118 6 640 24  

UNIVERSITETO NUSTATYTI IR STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PROFESINEI VEIKLAI (6 KR.) 
Pasirenkamas studijų dalykas 5                 

 
     24 12 4 118  160 6  

Iš viso dalykų grupei                24 12 4 118  160 6  
Tiriamieji darbai ir baigiamasis darbas (30 kr.) 

Baigiamasis darbas 1  A     
 

    6 152 6           160 6 
Mokslinio darbo 

vadovas Baigiamasis darbas 2 A             6 152 6      160 6 
Baigiamasis darbas 3 A*                  22 456 18 480 18 

Iš viso dalykų grupei        6 152 6   6 152 6   22 456 18  30  
Iš viso programoje                        

E – egrazinas, A – atsiskaitymas, A* – viešas gynimas 
P – paskaitos, PU – praktiniai užsiėmimai, seminarai, K – konsultacijos, S – savarankiškas studentų darbas. 
 
40. Ištęstinių studijų planas nuo nuolatinių skiriasi studijų dalykų išdėstymu, kreditų skaičiumi 
atskiruose semestruose ir ilgesne studijų trukme. 
 
 

                                                 
41 Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) naudotojo vadovas. Prieiga internete: 
http://www.smpf.lt/lt/dokumentai/leidiniai_straipsniai/europos_kreditu_perkelimo_ir_kaupimo_sistemos_ects_naudotojo_vadovas_lt 



8 lentelė. Studijų planas ištęstinėms studijoms 

Dalyko pavadinimas 
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STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (84 KR.) 

Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 

Mokslinių tyrimų metodologija E 
12 8 8 130 6                            M. 

Kavaliauskas 
GIS miestų ir rekreacinėje 
miškininkystėje E 

12 8 8 130 6                            
G. Mozgeris 

Miesto ir žaliųjų erdvių  sistemos 
vystymas bei planavimas E 

12 8 8 130 6                            R. 
Žalkauskas 

Aplinkos sociologija E      12 8 8 130 6                       R. Merkienė 

Rekreacinė miškininkystė E 
     12 8 8 130 6                       R. 

Vaitkevičiūtė 
Miesto parkų ir želdinių 
tvarkymas E 

     12 8 8 130 6                       
L. Straigytė 

Želdinių būklės priežiūra E           12 8 8 130 6                  G. Šilingienė 
Žaliosios erdvės ir žmonių 
sveikata E 

          12 8 8 130 6                  
V. Dulskienė 

Saugomų ir rekreacinių teritorijų 
miškotvarka E 

          12 8 8 130 6                  
J. Saladis 

Želdynų bei miško politikos 
teorija E 

               12 8 8 130 6             M. 
Kavaliauskas 

Iš viso dalykų grupei                                   
Pasirenkamų studijų dalykų grupė (24 kr.) 
Pasirenkamas studijų dalykas 1                 12 8 8 130 6              
Pasirenkamas studijų dalykas 2                 12 8 8 130 6              
Pasirenkamas studijų dalykas 3                      12 8 8 130 6         
Pasirenkamas studijų dalykas 4                      12 8 8 130 6         
Iš viso dalykų grupei                                   
UNIVERSITETO NUSTATYTI IR STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PROFESINEI VEIKLAI (6 KR.) 
Pasirenkamas studijų dalykas 5                           12 8 8 130 6    
Iš viso dalykų grupei                                   
Tiriamieji darbai ir baigiamasis darbas (30 kr.) 
Baigiamasis darbas 1  A             8 152 6                  Mokslinio 

darbo 
vadovas 

Baigiamasis darbas 2 A                       8 152 6        
Baigiamasis darbas 3 A*                            24 456 18   

Iš viso dalykų grupei                                   
Iš viso programoje                                   

 
 
 



41. Programos apimtis atitinka Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą (9 
lentelė). Kiekviename nuolatinių studijų semestre dėstoma ne daugiau kaip po 5 dalykus (30 kreditų), 
ištęstinių – 3-4 dalykus (18-24 kreditai, ne daugiau kaip 45 kreditai per metus). Miesto ir rekreacinės 
miškininkystės studijų krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykai (84 kreditai) 
sudaro 70% studijoms skirto laiko (10 lentelė). Studentams rekomenduojama rinktis pasirenkamus 
dalykus, susijusius su baigiamojo darbo tema, taip pat rekomenduojama rinktis studijų dalykų grupę, 
kadangi grupės dalykai tarpusavyje susiję pagal tematiką. Viso studento pasirenkami dalykai sudaro 
25% programos apimties (30 kreditų) iš jų universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, skirti 
pasirengti doktorantūros studijoms arba profesinei veiklai sudaro 6 kr editus. Studijų dalykų apimtys 
programoje yra vienodos – 6 kreditai. Tai palengvina programos vykdymą ypatingai renkantis 
pasirenkamus dalykus. 

 
9 lentelė. Programos sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams 

Reikalavimai antrosios pakopos studijų programoms 
pagal Magistrantūros studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašą 

Programos sandaros atitiktis 

Programos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 90 kreditų Yra 120 kreditų 
Ne mažiau kaip 60 studijų kreditų turi sudaryti krypties 

dalykai, kurie turinio požiūriu privalo būti kokybiškai 
aukštesnio probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens, 
nei juos grindžiantys atitinkamo pažinimo lauko pirmosios 
studijų pakopos dalykai 

Yra 84 kreditai, iš jų 24 kreditai – studento pasirenkami 
dalykai. Studijų dalykų turinys yra kokybiškai aukštesnio 
probleminio, inovacinio mokslinio lygmens nei panašūs 
pirmosios pakopos ir papildomųjų studijų programų dalykai 

Ne daugiau kaip 30 studijų kreditų gali sudaryti 
universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, 
priklausomai nuo studijų programos pobūdžio, skirti 
pasirengti doktorantūros studijoms (tiriamasis darbas (meno 
kūrinys)), praktinei veiklai (profesinės veiklos praktika) 
arba kitos krypties dalykams, kai vykdoma studijų 
programa, kuriai keliami tikslai susiję su tarpkryptinėmis 
studijomis, taip pat bendriesiems universitetinių studijų 
dalykams ir studento laisvai pasirenkamiems dalykams, 
būtiniems studijų programos tikslams pasiekti 

Studento pasirenkami dalykai skirti pasirengti tolesnėms 
doktorantūros studijoms arba profesinei veiklai sudaro 6 
kreditus 

Ne mažiau kaip 30 studijų kreditų skiriama baigiamojo 
darbo rengimui ir gynimui 

Baigiamojo darbo rengimui skirta 30 kreditų. 
Baigiamasis darbas Programoje suskaidytas į tris etapus. Tai 
leidžia pradėti baigiamąjį darbą rengti jau nuo pirmųjų 
studijų metų, užtikrinti darbo eigos kontrolę/stebėseną 
tarpinių atsiskaitymų institutuose metu 

Kiekvieną semestrą gali būti studijuojami ne daugiau 
kaip 5 dalykai 

Yra 5 dalykai nuolatinėse, 3-4 dalykai ištęstinėse 
studijose 

Negali būti kartojama tai, kas buvo atitinkamos krypties 
studijų dalykai pirmojoje pakopoje 

Dalykai yra gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio orientuoti 
į moksliniais tyrimais grįstą sprendimų priėmimą. Dažnai 
susijusius dalykus dėsto tie patys dėstytojai papildomosiose 
studijose ir pirmojoje pakopoje, todėl tai sudaro sąlygas 
išvengti pirmos pakopos studijų dalykų turinio kartojimo 

Studento savarankiškas darbas turi sudaryti ne mažiau 
kaip 30 procentų kiekvieno studijų dalyko apimties 

Savarankiško darbo apimtis  nuolatine forma yra 79,1 %, 
o ištęstine forma – 84,7 % 

 
10 lentelė.Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos planas 
Eil. 
Nr. 

Studijų dalykai Apimtis  Semestras  
Kred.  Val.  nuolatinės 

formos (NL)  
ištęstinės 
formos (I)  

I. STUDIJŲ KRYPTIES AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (84 KR.) 
I.1. Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 

1.  Mokslinių tyrimų metodologija  6  160  1  1  
2.  GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje  6  160  1  1  
3.  Miesto ir žaliųjų erdvių  sistemos vystymas bei planavimas 6  160  1  1  
4.  Aplinkos sociologija  6  160  1  2  
5.  Rekreacinė miškininkystė  6  160  1  2  
6.  Miesto parkų ir želdinių tvarkymas 6  160  2  2  
7.  Želdinių būklės priežiūra  6  160  2  3  
8.  Žaliosios erdvės ir žmogaus sveikata  6  160  2  3  
9.  Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka  6  160  2 3  

10.  Želdynų bei miško politikos teorija ir metodologija  6  160  3 4 
Viso:  60  1600  x  x  

I.2. Pasirenkami dalykai* (24 kr.) 
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I.2.1. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Aplinkos kokybė“  
1.  Aplinkos monitoringas  6  160  3  4-5  
2.  Antropogeninės ekosistemos  6 160 3 4-5 
3.  Gamtotvarka  6 160 3 4-5 
4.  Darnus miško ūkio vystymasis  6 160 3 4-5 
5.  Biologinės įvairovės apsauga  6 160 3 4-5 
6.  Biotechnija urbanizuotoje aplinkoje  6 160 3 4-5 

7.  Invazinė ekologija  6 160 3 4-5 
8.  Poveikio aplinkai vertinimas  6 160 3 4-5 
I.2.2. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Kraštovaizdžio formavimas“  
1.  Želdynų ir kraštovaizdžio modeliavimas  6 160 3 4-5 
2.  Priklausomųjų želdynų projektavimas  6 160 3 4-5 
3.  Atskirųjų želdynų projektavimas  6 160 3 4-5 
4.  Dekoratyvioji dendrologija  6 160 3 4-5 
5.  Naudingieji augalai  6 160 3 4-5 
I.2.3. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Ekonominis vertinimas“  
1.  Miško socialinė ekonomika  6 160 3 4-5 
2.  Ekonominis miško, želdynų išteklių vertinimas  6 160 3 4-5 
Viso:  24 640 x x 

II. UNIVERSITETO NUSTATYTI IR STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS 
ARBA PROFESINEI VEIKLAI (6 KR.) 

II.1. Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms  
1.  Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas  6 160 4 6 
2.  Daugiamatės statistikos metodologija  6 160 4 6 
3.  Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija  6 160 4 6 
II. 2. Studijų dalykai, skirti pasirengti profesinei veiklai  
1.  Profesijos edukologija  6 160 4 6 
2.  Konsultavimo metodologija  6 160 4 6 
3.  Projektų vadyba  6 160 4 6 
Iš viso:  6 160 x x 
III. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.)  
1.  Baigiamasis darbas 1  6 160 2 3 
2.  Baigiamasis darbas 2  6 160 3 5 
3.  Baigiamasis darbas 3  18 480 4 6 
Iš viso:  30 800 x x 
Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje: 30 x x x 
Iš viso apimtis studijų programoje: 120 3200 x x 

 
42. Miškininkystės studijų programos bakalaurai, pasirinkę šią antrosios studijų pakopos 

programą, įgys gilesnes ir platesnes žinias bei tyrimų gebėjimus. Kiti biomedicinos bei kitų mokslo 
sričių bakalaurai, išklausę ir išlaikę egzaminus miškininkystės, biologijos, kraštovaizdžio formavimo 
pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, taip pat profesiniai bakalaurai, baigę papildomąsias 
studijas, galės gilinti savo žinias ir tyrimų gebėjimus kompleksinėje, mokslo žinių integracijos 
reikalaujančioje specializuotoje miestų ir rekreacinės miškininkystės veikloje. Programos sandara 
sudaryta taip, kad nuo bendresnių, platesnio pobūdžio dalykų būtų pereinama prie pasirenkamųjų 
siauresnių gilinamojo pobūdžio dalykų, suteikiant galimybę rengtis doktorantūrai ar profesinei veiklai. 
Mokslinių tyrimų metodologija, Daugiamatės statistikos metodologija ir Mokslinių tyrimų planavimas 
ir organizavimas ugdo tyrimo vykdymo gebėjimus reikalingus baigiamajam darbui bei rengia II studijų 
pakopos studentus savarankiškiems moksliniams tyrimams būsimoje doktorantūroje. Pasirenkami 
dalykai: Projektų vadyba, Konsultavimo metodologija, Profesijos edukologija siekia ugdyti gebėjimus 
darbui pastoviai atsinaujinančių technologijų, kintančioje ekonominėje, socialinėje ir ekologinėje 
aplinkoje.  

43. Dalykų numatomi rezultatai, turinys ir jo pateikimo, mokymosi, studijų pasiekimų vertinimo 
metodai orientuojami Programos tikslui ir rezultatams įgyvendinti (1 priedas). Dėstomų dalykų temų 
suderinamumą su studijų rezultatais, vertina Programos komitetas. Programos studijose taikomi 
aktyvūs probleminio mokymo metodai, orientuoti į studentų kūrybiškumo bei specialiųjų 
kompetencijų plėtotę. Auditorinio darbo metu taikomi probleminių paskaitų, dalykinių diskusijų ir kiti 
metodai, įgalinantys teorinius teiginius atpažinti praktinėse situacijose, skatinantys sisteminį mąstymą 
bei sprendimų argumentavimą. Atskirų dalykų studijose taikomi inovatyvūs mokymo/mokymosi 
metodai: situacijų ir praktinės veiklos pavyzdžių analizė, komandinis darbas, studentų savarankiškų 
darbų pateikčių pristatymas ir aptarimas auditorijoje, viešas pateikimas ir aptarimas.  

44. Dominuoja savarankiško darbo formos: pasirengimas egzaminui (sudaro daugiau nei 40 % 
savarankiško darbo apimties), referatų rašymas, pasirengimas seminarams, individualios užduotys, 
darbas grupėse. Studentai skatinami savarankiškai studijuoti ne tik vadovėlinę medžiagą, bet ir 
probleminius mokslinius straipsnius, temines monografijas, disertacijas. Programoje 8 % savarankiško 
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darbo laiko skirta referatų rašymui, tai ugdo studentų kūrybiškumą, gebėjimą rengti dalykinius rašto 
darbus. 95% baigiamojo darbo apimties sudaro savarankiškas darbas. Dalyko studijose referato 
rengimui skiriama 15-30, pasirengti seminarui – 4-8, pasirengti pratybos – 2-4, individualiam darbui – 
10-25, komandiniam (grupiniam) darbui – 10-30, egzaminui –7-9 akademinės valandos skaičiuojant 1 
kretitui. Siekiant pagerinti žinių įsisavinimą, paskaitų medžiagą studentai gauna prieš paskaitas arba 
paskaitų metu. Dalis paskaitų medžiagos pakeičiama savarankiškais skaitymais, kai kuriuos paskaitų 
temų klausimus studentai turi parengti savarankiškai ir pristatyti diskusijoms – tai sudaro iki 10 % 
dalyko savarankiško darbo apimties. 

45. Studijų dalykų apimties, struktūros, tikslų dermės su rezultatais analizė rodo, kad studijų 
apimtis kreditais bei auditorinio ir savarankiško darbo proporcijos sudaro sąlygas studentams 
sėkmingai pasiekti studijų rezultatus. Visi studijų dalykai baigiami egzaminu.  

46. Programos studijos baigiamos viešu baigiamojo darbo gynimu Baigiamųjų darbų vertinimo 
komisijoje. Baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis Fakulteto tarybos 2014 m. sausio 23 d., 
(protokolo Nr. 8) patvirtintu Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir 
gynimo tvarkos aprašu42. Baigiamojo darbo tematikų kiekvienais metais atnaujintas sąrašas su jas 
kuruojančiais dėstytojais skelbiamas viešai43. Esant studento pageidavimui, jis pats gali pasiūlyti darbo 
temą. Baigiamųjų darbų temos daugiausia susijusios su Fakulteto mokslininkų ir/ar didelę pedagoginę 
patirtį turinčių dėstytojų vykdomų mokslinių tyrimų (įskaitant užsakomųjų mokslo temų) kryptimis, o 
pritraukti vadovauti iš gretimų pagal tyrimų kryptis Universiteto institutų, LAMMC Miškų instito, 
Valstybinio miškotvarkos instituto, Valstybinės miškų tarnybos aktyvūs mokslininkai padidina 
mokslinių darbų įvairovę. Studentas turi pasirinkti baigiamojo darbo temą ir vadovą iki 2 semestro 
(kreiptis į artimiausio pasirinktai tematikai Fakulteto instituto direktorių su prašymu skirti temą ir 
darbo vadovą).  

47. Baigiamojo darbo apimtis – 50-70 puslapių (80000 – 120000 spaudos ženklų) be priedų. 
Baigiamojo darbo struktūrą turi sudaryti tokie privalomi elementai: tituliniai ir kiti informaciniai lapai; 
santrauka (lietuvių ir užsienio (anglų) kalba); turinys; įvadas; situacijos (problemos) analizė; darbo 
tikslas, uždaviniai, objektas, metodika ir tyrimų organizacija; apibendrinti darbo duomenys, rezultatai 
ir jų analizė; išvados (gali būti kartu ir rezultatų apibendrinimas, pasiūlymai); literatūros sąrašas; 
priedai. Baigiamajame darbe turi būti panaudota ne mažiau kaip 25 mokslinės informacijos šaltiniai, iš 
kurių ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių. Baigiamojo darbo rengimas išskirtas į tris dalis (1 
priedas). Pirmosios dalies metu studentai renkasi temas, darbo vadovus, analizuoja literatūros šaltinius, 
kartu su darbo vadovu sudaro tyrimų planus. Antrosios dalies metu renkama empirinė/eksperimentinė 
medžiaga. Trečiosios dalies metu atliekama analizė, daromi apibendrinimai, baigiamojo darbo 
rezultatais parengiama mokslinė publikacija (straipsnis kasmetinių konferencijų Universitete „Jaunasis 
mokslininkas“, „Žmogaus ir gamtos sauga“ medžiagose arba kitame moksliniame leidinyje), 
rengiamas baigiamasis darbas viešam gynimui.  

48. Studijų dalykų ir jų aprašų atestavimas atliekamas Universiteto vidinės studijų kokybės 
užtikrinimo sistemo apraše44 nurodyta tvarka. Studijų dalyko atestavimą sudaro dalyko aprašo 
recenzavimas, dalyko materialinio ir metodinio aprūpinimo vertinimas, dalyko dėstytojų 
kompetencijos įvertinimas, įskaitant dėstytojų mokslinės veiklos ir dėstomo dalyko tematikos vienovę, 
praktinę patirtį pagal dėstomą dalyką, Studentų apklausų rezultatus. Esant neigiamiems atestavimo 
rezultatams, studijų programos komitetas sprendžia dėl pakvietimo kitų dėstytojų studijų dalyko 
dėstymui, studijų dalyko išbraukimo iš studijų programos plano, jo pakeitimo kitu, jei tai dera su 
studijų programos tikslais ir siektinais studijų rezultatais (žiūr. 108 punktą).Tai sudaro prielaidas 
nuolat aktualizuoti dėstomų dalykų turinį. 

49. Programos vykdymo metu atskiroms temoms dėstyti kviečiami vedantieji atitinkamos srities 
mokslininkai, aukšto rango valstybės tarnautojai, įmonių vadovai, vedantieji užsienio šalių 
mokslininkai ir profesoriai (žiūr. 55 punktą). Naujausios Miesto ir rekreacinės miškininkystės 
technologinės naujovės atskleidžiamos per Programoje dėstomų dalykų tematiką ir turinį. Kiekvienas 
studijų dalykas be naujausių mokslo paradigmų, teorijų ir metodų supažindina studentus su 

                                                 
42 Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas patvirtintas Fakulteto tarybos 2014 m. sausio 23 d., 
(protokolo Nr. 8. http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/nurodymai_ii_s_pakopos_baigiamajam_darbui_rengti.pdf 
43 Baigiamųjų darbų tematikos http://mef.asu.lt/lt/apie-fakulteta/studiju-programu-vykdymo-dokumentai/baigiamuju-darbu-rengimas/ 
44 Universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemo aprašas. http://asu.lt/wp-
content/uploads/2015/02/studiju_kokybes_uztikrinimo_sistema_1_0.pdf 
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aukščiausio lygio technologijomis, kritiškai vertinant jų efektyviąsias ir rizikingąsias taikymo puses. 
Daugumoje dėstomų dalykų profesinės dalykinės situacijos vertinamos neapibrėžtos ekologinės bei 
socialinės raidos, klimato kaitos kontekste. Tai skatina studentus mąstyti atsakingai vertinti priimamus 
sprendimus ir efektyviai veikti nuolat kintančioje aplinkoje. 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės Iššūkiai/tobulinimo veiksmai 

Programos sandara 
atitinka teisės aktų 
reikalavimus, apimtis 
pakankama Programos 
tikslui ir rezultatams 
pasiekti. Dalykų studijų 
temos suderintos su 
dalyko bei Programos 
studijų rezultatais, taikomi 
aktyvaus 
mokymo/mokymosi 
metodai leidžia siekti 
Programos studijų 
rezultatų, dera su studijų 
būdais. Studijų dalykų 
temos, išdėstymo logika 
yra orientuota į studentų 
naujausių su miestų ir 
rekreacine miškininkyste 
susijusių mokslo žinių 
įsisavinimą, gebėjimą jas 
analizuoti ir kūrybingai 
taikyti viešojo, privataus 
ūkio sektoriaus įmonėse ir 
organizacijose, mokslo 
institucijose tęsiant 
studijas doktorantūroje, 
atsakingai priiminėti 
sprendimus kito asmens, 
darbo kolektyvo, 
socialinių grupių ar visos 
šalies atžvilgiu. 

Kadangi Programos absolventų dar 
neturime saviaanalizės metu nebuvo 
galima atlikti išsamios darbdavių 
apklausos Programoje suteikiamų 
kompetencijų ir praktikoje reikalingų 
kompetencijų atitikimui įvertinti.  

 

Atnaujinant/atestuojant Programos studijų 
dalykų aprašus į studijų dalykų rezultatus, temas, 
studijų/mokymo metodus stengtasi integruoti 
svarbias darbo rinkai miestų miškininkystės 
profilio kompetencijas, studijų/mokymo metodus, 
remiantis miestų miškininkystės Šiaurės 
Amerikoje ir Europoje aukštojo mokslo apžvalga 
(Baumeister, 201445). Su šia apžvalga buvo 
supažindinti visi Programos dalykų dėstytojai. 
Ketinama su šia apžvalga, taip pat Programos 
turiniu, potencialių darbdavių atsiliepimais/ 
apklausų rezultatais supažindinti įstojusius į 
Programą studentus įvadiniuose susitikimuose.  
Tokie įvadiniai susitikimai būtų naudingi, kartu 
pasikviečiant ir potencialius darbdavius, mokslinių 
tyrimų užsakovus (įskaitant savivaldybes, 
saugomų teritorijų direkcijas ir pan.), studentams 
lengviau apsispręsti dėl pasirenkamų studijų 
dalykų, baigiamųjų darbų temų.  

Taip pat studentų apklausa parodė, kad 
studentams kyla daug klausimų dėl 
studijų baigiamojo darbo rengimo 
proceso ir reikalavimų, pasigendama 
studijų baigiamųjų darbų tematikų 
įvairovės.  

Atnaujinant/atestuojant studijų dalyko 
„Mokslinių tyrimų metodologija“ aprašą daugiau 
dėmesio jame skirta studijų baigiamojo darbo 
rengimo praktiniams aspektams.  

Savianalizės metu atnaujintos baigiamųjų darbų 
tematikos. 
Ketinama taip pat teikti užklausimus 
savivaldybėms, miškų urėdijoms, saugomų 
teritorijų tarnyboms ir kitiems, dėl jiems aktualių 
mokslinių tyrimų miškų, žaliųjų erdvių 
pritaikymo visuomenės reikmėms tematikų,  
siekiant labiau įtraukti  studentus į aktualias 
problemas, kurių sprendimui reikalingi 
moksliniai tyrimai. 

 Studentų apklausa parodė, kad 
ištęstinėse studijose trūksta kontaktinių 
valandų pratyboms įsisavinant 
specializuotas kompiuterines programas 
(ArcGIS, SketchUp, Statistica ir pan.). 

Ketinama teikti siūlymą prorektoriui, 
atsakingam už studijas, padidinti kontaktinių 
valandų dalį studijų dalykams, kurių rezultatams 
pasiekti, reikalingi specializuotų kompiuterinių 
programų taikymo gebėjimai 

 Kai mažiau nei 6 studentai pasirenka 
pasirenkamą dalyką, dalyko paskaitos, 
seminarai ir pratybos yra keičiamos į 
konsultacijas, dėl ko mažėja kontaktinio 
darbo apimtys 50%. 

Nuotolinių mokymosi metodų diegimo 
spartinimas (ypatingai tarp pasirenkamų dalykų). 

 

 
1.3. Personalas 

 
50. Programos įgyvendinimui užtikrinti siekiama suformuoti ir nuolat gerinti Programoje 

dirbančių aukštos kvalifikacijos dėstytojų/mokslininkų kolektyvą. Iš viso programoje dirba 26 
dėstytojai, iš jų 26,9 % yra profesoriai, 23,1 % – docentai, 38,5 % – lektoriai mokslo daktarai ir 11,5 % 
– lektorius be mokslo laipsnio. 2015/2016 studijų metais Programoje iš viso dirbo 11 dėstytojų, iš 
kurių 92,3 % – mokslų daktarai, 2 profesoriai (15,4% nuo visų dėstytojų), 5 docentai, 3 lektoriai 
mokslo daktarai ir 1 l ektorius be mokslo laipsnio. Dėstytojai, jų pareigybės, dėstomi dalykai, 
pedagoginė ir praktinės veiklos patirtis dėstomų dalykų srityje pateikiami 2 priede. 
                                                 
45 Baumeister Ch. F. 2014. Higher education in urban forestry in North America and Europe: profiling skills and competencies for the labor market of 
today and tomorrow. Prieiga per internetą: https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/42591/items/1.0075832 

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/42591/items/1.0075832
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51. Visi pretendentai, siekiantys konkurso būdu užimti pedagoginę pareigybę penkerių metų 
kadencijai Universitete, yra atestuojami. Atestacijos metu įvertinama pretendentų mokslinė, metodinė, 
pedagoginė, organizacinė ir kita veikla. Atitinkantys Universiteto nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus dėstytojai, priimami darbui, kaip turintys tinkamą kvalifikaciją, todėl dėstytojų 
kvalifikacija yra pakankama siekiant Programos tikslo ir siekiamų rezultatų. Visų Programos dėstytojų 
veiklos aprašymai pateikti 3 priede. Remiantis Universiteto Vidinės studijų kokybės užtikrinimo 
aprašu, kas 2 metai atliekamas studijų dalyko atestavimas, kurio metu taip pat įvertinama dėstytojo 
mokslinės veiklos ir dėstomo dalyko tematikos vienovė, praktinė patirtis pagal dėstomą dalyką. 

52. 2015/2016 st. m. Programoje visuose kursuose mokėsi 11 studentų ištęstinėse studijose. 
Imant bendrą dėstytojų užimtų etatų (užimta 1,2 et.) ir studentų santykį vidutiniškai vienam dėstytojui 
tenka 9,2 studento. Dėstytojų kaita per šiuos du metus nevyko. 

53. Programoje dirbančių dėstytojų kvalifikacija atitinka „Magistrantūros studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašo“ 19 punkto reikalavimus. Per visą analizuojamą laikotarpį, atsižvelgiant į 
faktinę dėstymo apimtį, mokslininkai dėstė 83,3-92,3% studijų krypties dalykų (11 lentelė). Mažiau 
mokslininkų dėstė analizuojamo periodo pradžioje (2014/2015 st. m.). Paskutiniais analizuojamo 
laikotarpio metais docentų dėstoma dalis ženkliai padidėjo, tačiau lektorių sumažėjo, o profesorių 
išliko sąlyginai vienoda. Lektoriai be mokslo laipsnio buvo pasitelkiami labai ribotai (7,7-16,7%), ir jų 
dalis mažėjo. Aprašytieji pokyčiai susiję su dalies lektorių perėjimu į docentų pareigas ir naujų mokslo 
daktarų įsiliejimu į dėstytojų kolektyvą. Šiuo metu fakultete rengiamos 2 daktaro disertacijos miestų 
miškininkystės tematikos miškotyros mokslo kryptyje, todėl galima prognozuoti, jog ateityje pavyks 
išlaikyti didelę dėstytojų su mokslo laipsniu dalį, dėl gausaus doktorantų pulko. Šiuo metu fakultete 
rengiamos 2 daktaro disertacijos miestų miškininkystės tematikos miškotyros mokslo kryptyje. 
 
11 lentelė. Programos dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2014-2016 st.m. 

Studijų metai 

Faktinė programos dėstytojų kvalifikacinė struktūra pagal dėstomų kreditų apimtį procentais 
iš jų lektoriai be 

mokslo 
laipsnio 

asistentai iš viso 
mokslininkų profesoriai docentai 

lektoriai 
mokslo 

daktarai 
2015/2016 92,3 15,4 46,2 30,8 7,7 0,0 
2014/2015 83,3 16,7 16,7 50,0 16,7 0,0 

 
54. Mokslinė veikla miestų ir rekreacinės miškininkystės srityje yra ganėtinai aktyvi. Buvo 

vykdytos mokslinės-užsakomosios temos „Miestų ir priemiestinių miškų būklės analizė ir jų tvarkymo 
rekomendacijų parengimas“, parengtos „Rekomendacijos rekreaciniams miškams tvarkyti“, atlikta 
„miškininkų poreikio analizė“, rengiama „Geležinkelių apsaugos želdinių įveisimo ir priežiūros 
koncepcija“, vykdomas projektas „Integrative research towards sustainable landscapes in the Baltic 
Sea Region“. Pastaraisiais metais Fakulteto darbuotojų atlikta apie 40% Lietuvos miestų ir miestelių 
sumedėjusių augalų inventorizacija bei parengtos jų tvarkymo rekomendacijos. 

55. Programoje dalyvaujančių dėstytojų ryšiai su užsienio dėstytojais vyksta intensyviai. 
Siekiama keistis informacija, patirtimi bei numatyti galimas ateities tendencijas. Kasmet atvyksta 
keletas dėstytojų ar jų grupių iš užsienio, o Programoje dėstantys fakulteto dėstytojai vyksta į užsienį 
susipažinti su II pakopos (magistrantūros) programos realizavimu ar joje laikinai dalyvauti. 
Analizuojamu laikotarpiu Fakultete lankėsi šie mokslininkai, kurių veikla sietina su Programa: prof. 
Marija Ignatjeva (2012m. Švedija), prof. dr. Abajeva K.T. (2012m.; Kazakstanas), Per Angelstam 
(2014m., Švedija), Sirle Salmistu (Estija, 2014m.) paskaitas skaitė Kalev Jogiste (2013m. Estija), Hans 
von Essen (2013m. Švedija) ir Andrew Carver (2014m. JAV) taip pat 2016 m. balandį Fakultete 
lankėsi Prof. Dr. Christian Huber iš Taikomųjų mokslų universiteto (vok. -Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf). Aptarta preliminari kraštovaizdžio architektūros studentų ekskursiją į 
Lietuvą, kuri turėtų įvykti 2017 m. rugsėjo mėnesį. 

56. Dėstytojai kvalifikaciją tobulina įvairiais būdais. Tai dalyvavimas trumpalaikėse bei 
ilgalaikėse stažuotėse, seminaruose, mokslinėse konferencijose. Programos doktorantai dalyvavo 
mokymo kursuose Švedijoje "Contemporary research in urban forestry" (T. Vaidelys), Italijoje 
"Implementation of green infrastructure approach to link environmental and social aspects in the 
research on urban forests" (T. Vaidelys ir A. Gabrilevskaja) ir organizuojama stažuotė į Pietų Ilinojaus 
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universitetą. Programoje dėstančių dėstytojų susitikimai, kartu su kolegomis iš Latvijos žemės ūkio 
universiteto bei Estijos gyvybės mokslų universiteto vyksta kas 2 metai vienoje iš Baltijos valstybių 
paeiliui. Kas 1-2 m. Programos dėstytojų grupės vyksta į toliau esančius vidurio ir vakarų Europos bei 
Skandinavijos šalių universitetus. Išvykų tikslas - susipažinti su kitose šalyse realizuojamomis 
miškininkystės studijų programomis, naujovėmis, užmegzti dėstytojų asmeninius ryšius. 2012 m. buvo 
organizuotos išvykos į Vokietijos žemes, kur susipažinta su Miuncheno, Giotingeno, Drezdeno, 
Freiburgo universitetuose studijų programų mokymu, 2013 m. įvyko išvyka į Krokuvos (Lenkija), 
Zvoleno (Slovakija) ir Šoprono (Vengrija) aukštąsias mokyklas, 2016 m . organizuojama išvyka į 
Helsinkio ir Suomijos Rytų universitetus. Išvykos vyksta kartu su iškiliais miškininkais praktikais, 
todėl vizitų metu diskutuojama apie naujovių pritaikomumą Lietuvos sąlygomis.  

57. Programos komiteto nariai Fakulteto dekanas E. Bartkevičius bei prodekanas R. Žalkauskas 
kasmet dalyvauja Europos universitetų miškų fakultetų dekanų ir direktorių (ConDDEFFS) 
susirinkimuose, kuriuose aptariamos miškininkystės studijų programų tobulinimo aktualijos bei 
tendencijos, nemažai dėmesio buvo skiriama ir miestų miškininkystės studijoms. Šie susitikimai, kartu 
ir dalyvavimas Silva Network susitikimuose, yra labai svarbūs siekiant tarptautinių miškininkystės 
programos standartų, reikalavimų akademiniam personalui. 

58. Per 2014/2016 m. laikotarpį vidutiniškai kasmet į užsienį išvyko daugiau nei 80% 
programoje dalyvaujančių specialybės dėstytojų (neskaičiuojant išvykų, kai vizito tikslas – pranešimas 
mokslinėje konferencijoje). Paminėtinos dėstytojų išvykos į Švedijos miškų agentūrą, Zalcburgo 
taikomųjų mokslų universitetą, Lozanos universitetą, Latvijos žemės ūkio universitetą ir miškų tyrimo 
institutą, Sofijos miškų universitetą ir daugelį kitų mokslo bei mokymo įstaigų. Paminėtinas aktyvus 
studijų programos dėstytojų, doktorantų dalyvavimas COST action "Green InUrbs" ir COST FP1204 
veikloje „Žaliosios infrastruktūros: aplinkos ir socialinių aspektų sujungimas siekiant tirti miestų 
miškus“. 

59. Programoje dalyvaujantys specialybės dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose. 
Per pastarąjį 2014-2015 m. laikotarpį kasmet vidutiniškai buvo perskaityta užsienyje bei Lietuvoje daugiau 
nei po 10 pranešimų konferencijose ar moksliniuose seminaruose ar diskusijose.  

60. Studijų proceso dėstytojai dalyvauja specializuotuose kursuose bei seminaruose, skirtuose 
dėstymo, informacijos perteikimo metodologijai gerinti (Pedagoginės kompetencijos kursai; 
Nuotolinių mokymosi studijų modulių rengimas bei teikimas; Motyvuojantis bendravimas ir 
bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete; Kraštovaizdžio architektūros teisiniai aspektai; Darni 
plėtra ir aplinkosauga teritorijų planavime; Hidrotechniniai ir melioracijos sprendiniai kraštovaizdyje ir 
kraštovaizdžio architektūroje; Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai kurti; 
Neurolingvistinio programavimo panaudojimas mokymo procese; Mokslinės informacijos duomenų 
bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas; Motyvuojantis bendravimas ir 
bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete; Studentų savarankiško mokymosi organizavimas). Per 
pastaruosius 2 metus specializuotuose kursuose bei seminaruose kvalifikaciją užsienio šalyse tobulino 
per metus vidutiniškai 2 dėstytojai, Lietuvoje – 6 dėstytojai. 

61. Vidutinis programoje dirbančių dėstytojų pedagoginio ir mokslinio darbo stažas yra 12,7 m. 
(12 lentelė). Lyginant tarp užimamų pareigų didžiausias – profesorių (19,0 m.), mažiausias 
pedagoginio darbo stažas yra lektorių su mokslo laipsniu (8,1 m.). Vidutinis mokslinio darbo stažas 
yra didesnis nei pedagoginio darbo stažas (13,7m.), didžiausias jis yra profesorių bei docentų 
(atitinkamai 19,0 ir 15,3 m.), o mažiausias lektorių be mokslinio laipsnio. Tai rodo, jog programoje 
dirba didelę patirtį pedagoginėje bei mokslinėje veikloje turintys specialistai. Praktinio darbo yra 
svarbi perteikti žinias, svarbias praktinei absolventų veiklai.  

 
12 lentelė. Programos dėstytojų darbo stažas 2015/2016 st. m. 

Užimamos pareigos Pedagoginio darbo stažas m. Mokslinio darbo stažas m. Praktinio darbo stažas m. 
Profesoriai 19,0 19,0 19,0 
Docentai 13,0 15,3 18,7 
Lektoriai dr. 8,1 11,0 10,3 
Lektoriai 13,0 9,0 30,0 
Asistentai 0 0 0 
Vidutinis stažas 12,3 13,7 16,5 
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62. Analizuojant akademinį personalą pagal amžiaus grupes nustatyta, kad akademinio personalo 
amžius nežymiai didėja (13 lentelė). Analizuojamo laikotarpio pradžioje vidutinis akademinio 
personalo amžius buvo 43,3 m., o dabar siekia 45 m. Vidutinio amžiaus didėjimas yra labiausiai 
būdingas docentams (+7 m.), kitų pareigybių tarpe jis yra nežymus. Amžiaus struktūros tendencijos 
vertinamos teigiamai, nemaža dalis jaunų specialistų įgyja patirties. 
 
13 lentelė. Programos dėstytojų vidutinis amžius 2014-2016 st.m. 

Studijų metai 2015-2016 2014-2015 
Profesoriai 45,5 47,0 
Docentai 50,0 43,0 
Lektoriai dr. 39,8 40,3 
Lektoriai 50,0 49,0 
Asistentai 0 0 
Vidutinis amžius 45,0 43,3 
 

63. Analizuojant dėstytojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, matyti, jog pasiskirstymas 21-70 
m. amžiaus tarpsnyje yra netolygus – didžioji dalis dėstytojų reprezentuoja vidutinio amžiaus 41-50m. 
grupę (14 lentelė). Jaunesnių ir vyresnių amžiumi Programos dėstytojų yra nedaug.  

 
14 lentelė. Programos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių  2015/2016 st.m. 

Užimamos pareigos 21-30 m. 31-40 m. 41-50 m. 51-60 m. 
Profesoriai  0 0 2 0 
Docentai 0 0 2 1 
Lektoriai dr. 0 2 2 0 
Lektoriai 0 0 1 0 
Asistentai 0 0 0 0 

Viso: 0 2 7 1 
 

64. Dėstytojų darbo krūvį reglamentuoja ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir 
laiko sandaros reglamentas46, tačiau 10 % ribose jis gali būti koreguojamas instituto vidaus nutarimu. 
Pedagoginis darbas mažiausią dalį darbo krūvyje sudaro profesoriaus ir docento etate, o didžiausias yra 
asistento ir lektoriaus etate (15 lentelė). Paprastai Programoje vienas dėstytojas dėsto 1-2 studijų 
dalykus ir pedagoginis darbas analizuojamoje studijų programoje sudaro santykinai nedidelę dalį. 
Mokslininkų pedagoginis darbas Programoje yra tarp 5,1 ir 8,2 % nuo jų bendro pedagoginio krūvio, 
neturinčių mokslinio laipsnio – 5,1%. Beveik visų studijų krypties dėstytojų mokslinės veiklos interesų 
kryptys sutampa su dėstomais studijų dalykais, o mokslinis darbas kinta ribose tarp 29,6-39,9 %. 
Kvalifikacijos tobulinimas ir organizacinė veikla visoms dėstytojų pareigoms yra panašus ir yra nuo 
8,0-18,3 %. 
 
15 lentelė. Programos dėstytojų darbo laiko struktūra, skaičiuojant vid. vienam etatui proc. 2015/2016 
st. m.  

Dėstytojų 
pareigos 

Pedagoginis darbas 
Mokslinis 

darbas 

Kvalifikacijos 
tobulinimas ir 
organizacinė 

veikla 

Bendrai Programoje 

Iš viso Kontak
tinis 

Nekonta
ktinis Iš viso Kontakti

nis 
Nekont
aktinis 

Profesoriai 41,8 33,2 8,5 5,1 1,9 3,2 39,9 18,3 
Docentai 55,6 34,9 20,7 7,8 3,3 4,6 31,8 12,6 
Lektoriai dr. 53,0 40,8 12,2 8,2 3,1 3,9 36,0 10,9 
Lektoriai 62,4 46,6 15,8 5,1 1,9 3,2 29,6 8,0 
Asistentai 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės Iššūkiai/tobulinimo veiksmai 

Personalo branduolį sudaro 
pakankamą patirtį dėstomo studijų 
dalyko tematikoje turintys 

Miestų ir rekreacinė 
miškininkystė yra pakankamai 
naujas mokslas, besiskinantis kelią 

Reikėtų dalykų dėstymo metu dažniau 
kviesti gamybininkus, jauniems dėstytojams 
dar labiau įsitraukti į aktualių miškų, želdynų 

                                                 
46 ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros reglamentas patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. gegužės 30 d., protokolo Nr. 
519 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/07/darb_reglamentas.pdf 
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kvalifikuoti dėstytojai (žiūr. 123 
punktą). Dėstytojai aktyviai kelia 
kvalifikaciją tarptautiniu mastu, 
dalyvauja konferencijose bei 
kvalifikacijos kėlimo kursuose, 
siekiant užtikrinti dėstytojo 
mokslinės veiklos ir dėstomo 
dalyko tematikos vienovę. 
Dėstytojai dalyvauja mokslo 
darbuose, susietose su Programa. 

 

ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje.  sektoriuje problemų sprendimą, organizuojant 
bendrus pasitarimus su atstovais.  

Kelti dėstytojų pedagoginę kvalifikaciją 
(ypatingai prisitaikant prie iššūkių šiuolaikinėje 
informacinėje visuomenėje), dėstytojų 
gebėjimus dėstyti užsienio kalba.  

Tobulinant studijų mokymo ir rezultatų 
vertinimo metodus, įtraukti užsienio dėstytojų 
kvietimą pagal Erasmus+ programą. 

Skatinti intensyvesnį dėstytojų įsitraukimą 
į tarptautinius mokslo projektus, veiklas, kartu 
įtraukiant ir studentus.  

Universitetas rengia mokslų 
daktarus, šioje Lietuvoje dar mažai  
išvystytoje, bet aktualioje tyrimų 
plotmėje - Miškotyros krypties 
doktorantūroje vykdomos miestų ir 
rekreacinės miškininkystės temos.  

 Toliau teikti priėmimo į doktorantūrą 
(Miškotyros, Ekologijos ir aplinkotyros mokslo 
kryptyse) konkursui tematikas, aktualias 
miestų ir rekreacinėje miškininkystėje. Siūlyti 
šias tyrimų tematikas mokslo programoms, 
projektų konkursams. 

 
Stiprūs ryšiai su miškininkų, 

dendrologų bei kraštovaizdžio 
architektų sąjungomis, VĮ miškų 
urėdijomis, saugomų teritorijų 
direkcijomis  

Šiuo metu dar pakankamai silpni 
ryšiai su savivaldos institucijomis, 
urbanistais, architektais (dar 
Lietuvoje pasitaiko profesinio 
egocentrizmo apraiškos) 

Plėsti ryšius su savivaldos ir kitomis 
institucijomis, populiarinant želdynų vaidmenį 
visuomenės gyvenimo kokybei, kompleksiško 
sprendimo vaidmenį, mažinant profesinio 
egocentrizmo apraiškas. 

 
1.4 Materialieji ištekliai 

 
65. Miestų miškininkystės ir rekreacijos studijoms, tyrimams priskirtos patalpos Universiteto 

centriniuose rūmuose, Mi6kotvarkos ir medienotyros institute, ASU arboretume, medelyne. Darbui su 
studentų grupėmis (pratyboms) naudojamos Centrinių rūmų 438, 436, 431, 444 auditorijos. Kai kurios 
auditorijos yra specializuotos, turi atitinkamas vaizdines priemones ir įrangą, pvz. 438 – dendrologijos; 
201 – prof. P. Matulionio vardo auditorija. Auditorijose yra stacionarūs multimedia projektoriai, 
kompiuteriai.  

66. Esamose kompiuterių klasėse yra pastovus internetinis ryšys. Užsiėmimų metu taikomi 
specializuoti programiniai paketai: ArcGIS, Statistica, MAPLE, Canoco taip pat kitos programos 
(įskaitant edukacines versijas). Priklausomai nuo licenzijos, atskiras programas studentai gali įsidiegti 
savo kompiuteriuose ir naudoti savarankiškam darbui (ArcGIS, MAPLE). Bevieliu interneto ryšiu 
galima naudotis Centrinės bibliotekos Studentų (C. r. 203 k.), Mokslo personalo (C. r. 205 k.) ir 
Bibliografijos (C. r. 209 k.) skaityklose bei praktiškai visose centrinių, III, IV rūmų teritorijose.  

67. Moksliniams tyrimams atlikti ir baigiamajam darbui parengti studentai naudojasi 
Universiteto bei Slėnio „Nemunas“ baze. Sumedėjusių augalų adaptacijos, medžių augimo, fenologinei 
stebėsenai ir kitoms funkcijoms pritaikytas Universiteto arboretumas (64 ha), kuriame yra 
dendrologinis rinkinys (įkurtas 1990 metais, 16 ha), medynų parkas (pradėtas kurti 1958 metais 5,8 
ha). Dendrologiniame rinkinyje priskaičiuojama daugiau kaip 700 sumedėjusių augalų taksonų: rūšių, 
porūšių, varietetų, formų, veislių. Taip pat bendraujama su Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos 
sodu, Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos Arboretumu, kitais Lietuvos universitetų 
botanikos sodų asociacijos (kurios tikruoju nariu yra ir ASU arboretumas) nariais.  Mokslinius tyrimus 
studentai taip pat atlieka Obelynėje, Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje, kitose saugomose 
teritorijose, Lietuvos miestų parkuose, Miškų monitoringo laboratorijos filiale - Kompleksinio 
monitoringo stotyje ir t.t. Kadangi dalis Programos dėstytojų dirba LAMMC Miškų institute, 
studentams sudaromos sąlygos baigiamuosius darbus rengti ir LAMMC bazėje. Universiteto 
dėstytojai, studentai kartu su LAMMC Miškų instituto tyrėjais tyrimams naudoja Miškų mokslinio 
tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektams priskirtus miškų plotus, kurie sudaro 14,4 
tūkst. ha. 

68. Studentai naudojasi Universiteto biblioteka (įkurta 1924 m.) bei skaityklomis, kur sudarytos 
geros sąlygos studentų savarankiškoms studijoms. Universiteto bibliotekos paslaugomis galima 
naudotis dviejuose Universiteto rūmuose – Centriniuose ir III rūmuose. Skaitytojus aptarnauja du 
abonementai bei 5 skaityklos (centrinių ir III rūmų studentų skaitykla, mokslo personalo skaitykla, 
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bibliografinė skaitykla, periodikos skaitykla). Vakarui ir savaitgaliams skaityklose laikomus leidinius 
studentams leidžiama išsinešti. Bibliotekoje taip pat įrengtos kompiuterinės darbo vietos ir kambariai 
savarankiškam darbui. Skaitytojams bibliotekoje teikiamos interneto bei bevielio interneto paslaugos, 
mokamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos. 

69. Bibliotekos elektroniniame kataloge (http://www.asu.lt/biblioteka/lt/) suregistruota visuma 
leidinių, išleistų nuo 1992 m. Taip pat el. kataloge suregistruota dauguma vadovėlių ir populiarių 
leidinių, išleistų anksčiau nei 1992 m. Veikia 2 erdvios skaityklos, kuriose yra 237 darbo vietos 
skaitytojams, iš jų 30 – kompiuterizuotos (20 – viešai prieigai prie interneto, 10 – paieškoms kataloge).  

70. Universiteto dėstytojai, mokslininkai ir studentai gali skaityti apie 4000 el. knygų ir 23000 
mokslinių žurnalų iš 23 prenumeruojamų duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankio RefWorks. 
20 duomenų bazių yra tarptautinės, trys – lietuviškų elektroninių vadovėlių duomenų bazės. 
Prenumeruotose duomenų bazėse buvo apie 68 500 leidinių. Miesto ir rekreacinės miškininkystės 
programos antros pakopos studentams prieinami Science Direct, SpringerLink, Taylor & Francis 
duomenų bazėse esantys žurnalai (Urban Forestry and Urban Greening, Journal of Urban 
Management, Landscape and Urban Planing, Urban Climate, Urban Ecosystems, Annals of Forest 
Science, Urban Policy and Research, Arboricultural Journal ir kt.). 

71. Studijų programos „Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ dalykų studijoms nėra sukaupta 
daug vadovėlių ir metodinių priemonių, todėl yra poreikis įsigytų daugiau naujų literatūros šaltinių tiek 
lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Pagrindinė metodinė literatūra šiai programai: „Rekreacinė 
miškininkystė“ (E.Riepšas; 2012), „Rekreacinė miškininkystė“ I ir II dalys (E.Riepšas; 2007, 2009), 
„Miškų tvarkymas rekreacinės paskirties teritorijose“ (E.Riepšas; 1999), „Rekreacinė kraštotvarka“ 
(V.Gurskienė, G.Ivavičiūtė; 2008), „Kraštovaizdžio samprata ir planavimas“ (P.Kavaliauskas; 2011), 
„Miesto kraštovaizdžio architektūra. II. Želdiniai ir jų komponavimas“ (K.Jakovlevas-Mateckis; 
Vilnius), „Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms“ (M.Navasaitis, 2008), „Želdinių apsauga ir 
tvarkymas urbanizuotose teritorijose“ (R.Grikevičius, K.Ulkienė, 2008), „Kompiuterinis želdynų 
projektavimas su Realtime Landscaping Architect 2: praktiniai darbai” (Misiūnas Donatas, 2014), 
„Legal and institutional aspects of urban and peri-urban forestry and greening“ (Knuth, Lidija, 2005),  
„Urban Forestry : multiple-use of town forests in international comparison : 1st forum on u rban 
forestry” (Wuppertal, 1998), “Urban Forestry Practice” 1989, “Urban Trees - A survey of street trees 
in England” (Hodge, S.J.1991), “Opening spaces: design as landscape architecture” (Loidl, Hans, 
2014), “Landscape architecture now! (Jodidio, Philip, 2012), “Understanding soils in urban 
environments” (Hazelton, Pamela Ane, 2011), “Urban wildlife management” (Adams, Clark E., 2006), 
“The professional practice of landscape architecture: a complete guide to starting and running your 
own firm” (Rogers, Walter B., 2011). 

72. Aleksandro Stulginskio universitete sudarytos sąlygos naudotis ir kitų bibliotekų, bazių 
fondais. Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų (ETD) bazėje (http://etd.library.lt) 
talpinami visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų 
elektroninės versijos. Studentai gali naudotis Lietuvos virtualia biblioteka (LVB) (http://www.lvb.lt) – 
prieiga prie Lietuvos ir užsienio bibliotekų jungtinių katalogų, įvairių Lietuvos ir užsienio duomenų 
bazių. Naudojantis šiuo portalu, galima rasti ne tik bibliografinę informaciją, bet ir visateksčius 
elektroninius dokumentus. LVB ištekliuose atsispindi ir Universiteto pateikti duomenys. Studentai gali 
skaityti bibliotekos prenumeruojamus 146 įvairių mokslo sričių elektroninius vadovėlius lietuvių 
kalba, VGTU elektroninių knygų duomenų bazėje (http://www.ebooks.vgtu.lt/).  

73. Bibliotekos skaitykloje studentai savarankiškiems darbams atlikti, baigiamajam darbui rengti 
naudojasi prenumeruojamomis mokslo žurnalais: Baltic forestry (prenumeruojama nuo 2006 m.), 
Miškininkystė (nuo 2003 m.), Vagos (2007-2011 m.), Žemės ūkio mokslai (nuo 2002), Forest science 
(nuo 2010 m .), Forestry (nuo 2013 m .), Forest Policy and Economic (nuo 2010 m .), Scandinavia 
Journal of Forest Research (nuo 2010 m.) ir kitais žurnalais. 

74. Dalyko studijų medžiaga nuosekliai keliama į Moodle sistemą. Tačiau, kol kas, tik nedidelė 
dalis studijų dalykų adaptuoti pilnai nuotolinėms studijoms Universiteto nuotolinių studijų  komisijoje. 
Kaip parodė studentų apklausa – studentai nėra linkę atsisakyti studijų akivaizdiniu būdu, tačiau norėtų 
turėti dalyko el. medžiagą. 

75. 2016 m. Universiteto studijų metodinių priemonių konkurse buvo apdovanotos vaizdinių 
mokymo priemonių komplektai „Pažinkime medžius: Lietuvos medžiai, ASU medynų parkas“ 

http://www.asu.lt/biblioteka/lt/
http://etd.library.lt/
http://www.lvb.lt/
http://www.ebooks.vgtu.lt/
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(L.Straigytė), ir ASU arboretumas (M.Navasaitis). Šios priemonės padės programos studentams 
gilintis specialybės žinias miesto miškininkystės srityje. 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės Iššūkiai/tobulinimo veiksmai 

Universiteto miestelyje studentai turi 
internetinę prieigą prie universiteto 
prenumeruojamų duomenų bazių, 
įskaitant ir mokslo žurnalų, susijusių su 
miestų ir rekreacinės miškininkystės 
tyrimais. 
Atnaujinant „Želdininkystės“ studijų 
programą Universiteto bibliotekoje 
neseniai įsigyta įvairios literatūros 
kraštovaizdžio architektūros tematika  

Universiteto bibliotekoje reikėtų 
atnaujinti/papildyti  specializuotų miestų ir 
rekreacinės miškininkystės srities knygų 
sąrašą 

Planuojama atnaujinti metodinius 
išteklius naujausiomis 
monografijomis, vadovėliais, 
perimant užsienio patirtį 

Programos reikmėms pakanka 
auditorijų, kuriose galima užtikrinti 
šiuolaikinių mokymo metodų taikymą. 
Naudojama įranga studijoms 
(laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) 
tinkama. 

Atskirų studijų dalykų rezultatams pasiekti 
reikalingi įgūdžiai su specializuotomis 
kompiuterinėmis programomis, reikia 
studentiškų/edukacinių šių programų 
versijų - studentai yra linkę šias programas 
įsisavinti  ir savarankišku laiku (ypatingai 
tai aktualu ištęstinėse studijose, kuriose 
mažiau kontaktinių valandų skiriama 
pratyboms). 

Papildomai įsigyti programinės 
įrangos (SketchUp, ArcGIS, 
Statistica, kt. programų) licencijų 
Programos studentų savarankiškam 
darbui 

Artimoje universiteto aplinkoje yra 2 
arboretumai, 1 botanikos sodas, 1 
dendrologinė kolekcija, kuriose auga 
miesto želdinimui tinkami medžiai 

  

Integruotame mokslo, studijų ir verslo 
centre Lietuvos žemės, miškų ir maisto 
ūkio sektoriui plėtoti Universiteto 
teritorijoje - slėnyje “NEMUNAS” yra 
sutelktos šiuolaikinės tyrimų 
laboratorijos ir mokslinė įranga. Kartu 
su Universitete turima įranga, 
patalpomis, Programos studentams 
sudarytos sąlygos studentų studijoms ir 
įvairiapusiams, šiuolaikiškiems 
moksliniams tyrimams miestų ir 
rekreacinės miškininkystės tematika 
vykdyti?  

Nepakankamai išnaudojamas slėnio 
„Nemunas“ Atviros prieigos centro47 
potencialas studijų/studentų mokslinių 
tyrimų srityje 

Labiau pritraukti studentus į 
mokslinių projektų tyrimus. 
Siekti geresnio slėnio „Nemunas“ 
laboratorijų įveiklinimo. 
Mokslo projektų kryptinga paieška. 

Bendradarbiaujama su VĮ miškų 
urėdijomis, saugomomis teritorijomis, 
kurių teritorijose galima atlikti 
mokymus, stebėjimus ir kitus tyrimus. 

Dar per mažai bendradarbiaujama su 
miestų savivaldybėmis, kurios turėtų būti 
suinteresuotos žaliųjų erdvių pritaikymo 
urbanizuotų teritorijų gyventojų reikmėms 
tyrimais 

Organizuoti savivaldybių apklausą, 
siekiant išsiaiškinti jų poreikį 
tyrimams miestų ir rekreacinės 
miškininkystės tematikoje, sudarant 
sąlygas magistrantams atlikti šiuos 
tyrimus 

 
1.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 
76. Priėmimas į Programą vyksta pagal Universiteto senate patvirtintas Studentų priėmimo į 

Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas taisykles48. 
Į Programą priimami asmenys: baigę pirmosios pakopos (bakalauro) miškininkystės krypties studijas; 
baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų studijų srities kitų krypčių studijas ir yra 
išklausę ir išlaikę egzaminus miškininkystės krypties dalykų, kurių apimtis ne mažesnė kaip 24 
kreditų; baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų mokslo studijų sričių krypčių studijas ir yra išklausę 

                                                 

47 Open access joint research centre of agricultural and forestry. Prieiga internete: https://asu.lt/language/en/university/structure/academic-
infrastructure-units/open-access-centre/open-access-joint-research-centre-of-agricultural-and-forestry/ 
48 Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas taisyklės: http://asu.lt/wp-
content/uploads/2016/03/WPMZKFO.pdf 

http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/03/WPMZKFO.pdf
http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/03/WPMZKFO.pdf
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bei išlaikę egzaminus miškininkystės krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 
kreditų; baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir baigė papildomąsias studijas pagal 
miškininkystės krypties miestų ir rekreacinės miškininkystės programą.  

77. Konkursinė eilė sudaroma ir suminis konkursinis balas apskaičiuojamas pagal: 1) pirmosios 
pakopos (bakalauro) studijų dalykų ir praktikų galutinių įvertinimų aritmetinį svertinį vidurkį (pagal 
diplomo priedėlio arba dalinių studijų akademinės pažymos įrašus) arba koleginių studijų programos 
dalykų ir praktikų bei papildomųjų studijų programos dalykų galutinių įvertinimų aritmetinį svertinį 
vidurkį (pagal diplomo priedėlio ir akademinės pažymos įrašus). Svertinis koeficientas – 0,8; 2) 
pirmosios pakopos (bakalauro) studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų arba 
baigiamųjų darbų) įvertinimas arba koleginių studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų 
ar baigiamojo darbo) įvertinimas. Svertinis koeficientas – 0,2. 

78. Pageidaujančiųjų studijuoti ir priimtųjų į Programą skaičius pateiktas 16 lentelėje. 
Pastaraisiais metais Į Programą buvo priimama tik į ištęstines studijas (pačių studentų pageidavimu). 
 
16 lentelė. Duomenys apie priėmimą į programą  
Metai Pageidavimų 

skaičius 
Priimtųjų studijuoti skaičius Valstybės 

finansuojamų 
vietų dalis, proc. 

Konkursinis balas 
v.f.1) v.n.f.2) iš 

viso 
Vidutinis Maksimalus Minimalus 

v.f. v.n.f. v.f. v.n.f. v.f. v.n.f. 
Ištęstinės studijos 

2014 7 - 7 7 0 - 7,98 - 8,74 - 6,99 
2015 5 - 5 5 0 - 8,19 - 8,70  7,33 

1) v.f – valstybės finansuojama 
2) v.n.f. – valstybės nefinansuojama (mokama) vieta 

 
79. Per analizuojamą 2014–2015 m. periodą į ištęstines studijas priimta 12 studentų. Pirma 

absolventų laida studijas baigs tik 2017 m. (17 lentelė). 
 
17 lentelė. Į programą priimtų ir sėkmingai baigusių studentų skaičius 

Į ištęstines studijas 
Įstojimo metai Priimtų studentų skaičius Baigimo metai Iš jų baigė studijas 

2014 7 2017 0 
2015 5 2018 0 

Iš viso 12 - 0 
 

80. Apie studijų paramos galimybes, tikslinį studijų finansavimą, studijų kainų kompensavimą, 
kainų nuolaidas ir kitą svarbią informaciją studentai randa ASU tinklalapyje stojantiesiems49. 
Antrosios pakopos (magistrantūros) pirmojo kurso studentams rudens semestre skatinamosios 
stipendijos gali būti skirtos Fakulteto stipendijų skyrimo komisijos nutarimu pagal stojimo metu 
surinktų konkursinių balų sumą. Studentams už gerus rezultatus, aktyvią mokslo, sporto, kultūros, 
studentų projektų ir visuomeninę veiklą yra skiriama vienkartinė skatinamoji stipendija. Taip pat 
studentai gali gauti vardines stipendijas Carol Martin Gruodis, Povilo Matulionio. Neįgaliems 
studentams, turintiems nedarbingumo pažymėjimą suteikiama finansinė parama specialiems 
poreikiams tenkinti (šiuo metu 56,0 Eur per mėnesį). Neįgalieji studentai, atitinkantys projekto 
„Studijų prieinamumo didinimas“ sąlygas, gali gauti tikslines išmokas studijų reikmėms tenkinti (152 
Eur per mėnesį). 

81. Visų kursų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas 
mokantys savo lėšomis, pagal Valstybinį studijų fondo patvirtintą aprašą gali gauti ir socialinę 
stipendiją. Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 123,5 Eur per mėnesį). Studentui gali būti 
skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą (https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos). 

82. Remiantis Aleksandro Stulginskio universiteto Rektoriaus įsakymu 2016 m. kovo 7 d. Nr. 
280 NLB studentams studijuojantiems valstybės nefinansuojamoje vietoje, kurie studijų metu pasiekė 
geriausius rezultatus, už studijas sumokėta kaina gali būtų kompensuojama ir taikoma 50 % studijų 
kainos nuolaida vienam semestrui. Kompensacija taikoma 3 sąlygas atitinkantiems MEF fakulteto 
studentams. 
                                                 
49 http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/naujienos-stojantiesiems/ 

https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos
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83. Su studijų procesu, baigiamojo darbo rengimu, studijų programa, pasirenkamais dalykais 
studentai supažindinami studijų pradžioje. Nuolatinės studijos organizuojamos pagal akademinį studijų 
kalendorių50 ir studijų tvarkaraščius. Akademinį studijų kalendorių kasmet tvirtina Universiteto 
rektorius. Studijų tvarkaraščius tvirtina Fakulteto dekanas. Studijų metus sudaro du semestrai. Vieno 
semestro trukmė 16 savaičių. Studijų tvarkaraščiai skelbiami viešai internete, Fakulteto skelbimų 
lentoje likus dviem savaitėms iki semestro pradžios. Tvarkaraščiai sudaromi vadovaujantis tokiomis 
nuostatomis: rytinėmis valandomis planuojamos paskaitos, vėliau – pratybos, seminarai. Savaitinė 
auditorinių užsiėmimų trukmė, priklausomai nuo kurso. Ištęstinės studijos organizuojamos sesijiniu 
būdu. Auditorinis darbas organizuojamas mokymo sesijomis, jos vyksta du kartus per metus studijų 
tvarkaraščiuose numatytu laiku. Savarankiškas darbas studijų tvarkaraščiuose nenumatomas. Laiką 
savarankiškam darbui studentai planuoja individualiai. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų 
dalykų skaičiaus ir kontaktinio darbo apimties. bet ne ilgesnė kaip 4 savaitės.  

84. Ištęstinės studijos organizuojamos pagal Fakulteto dekano patvirtintą studijų metų mokymosi 
sesijų grafiką ir studijų tvarkaraščius51. Auditorinis darbas organizuojamas mokymo sesijomis, kurios 
vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo 
studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 4 savaitės. Savarankiškas darbas studijų 
tvarkaraščiuose nenumatomas. Jį studentai planuoja individualiai. 

85. Universitete sukurta ir veikia nuolatinėse studijose studijuojančiųjų pažangos stebėjimo 
sistema. Įpusėjus semestrui, rezultatų elektroninėje apskaitos sistemoje „E-rezultatai“ dėstytojai 
suveda visų to semestro dalykų studentų tarpinio žinių vertinimus, vadovaujantis 0-1-2 balų sistema. 
Tarpinių rezultatų suvestinė apsvarstoma dekanato posėdyje, individualiuose pokalbiuose su 
studentais, kurių vertinimai nepakankamai geri. Kritiniais atvejais taikomos administracinio poveikio 
priemonės. Pagal rezultatus numatomos operatyvios priemonės studijų procesui gerinti, studentų 
atsakomybei už studijų rezultatus padidinti. 

86. Universitete Programos studentų pasiekimų vertinimo kriterijus pagal studijų tikslų 
pasiekimų lygį apibrėžia dešimtbalė studijų rezultatų vertinimo sistema, skelbiama viešai Universiteto 
internetiniame puslapyje52. Ši sistema taikoma visiems studijų dalykams, dėstomiems Programoje.  

87. Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema motyvuoja studentus mokytis ne tik egzaminų 
sesijos metu, bet nuolatos. Galutinį dalyko pasiekimų vertinimo balą lemia semestro eigoje pasiektas 
tarpinio įvertinimo, atsiskaitymo už savarankiškus darbus ir egzamino svertinis vidurkis. Tarpinių 
atsiskaitymų ir savarankiškų darbų įvertinimo svorio koeficientai sudaro nuo 10 i ki 50 pr oc., o 
egzamino įvertinimas – ne mažiau 50 proc. Įvertinimo svorio koeficientai galutiniame pasiekimų 
vertinime nurodyti studijų dalyko apraše. Su pasiekimų vertinimo būdais, jų periodiškumu, būtinais 
atlikti savarankiškais darbais studentai supažindinami studijų dalyko įvadinėje paskaitoje. Semestro 
eigoje pasiekimų vertinimo būdai ir periodiškumas nekeičiami.  

88. Egzaminų tvarką nuolatinėse studijose reglamentuoja rektoriaus įsakymu patvirtintas Studijų 
dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas53 
(patvirtintas 2009 m . vasario 18 d.  Nr. 38-kb§7). Studijų dalykų egzaminai laikomi ir šių dalykų 
studijų rezultatų galutinis vertinimas atliekamas egzaminų sesijos metu pagal egzaminų laikymo 
grafiką. Egzaminų laikymo grafikus sudaro ir tvirtina Fakulteto dekanas pagal akademinių grupių 
seniūnų ir dėstytojų suderintą laiką. Egzaminų laikymo grafike nurodoma egzamino laikymo data 
(metai, mėnuo, diena, valanda) ir vieta (auditorija). Egzaminų laikymo datos išdėstomos per visą 
egzaminų sesijai skirtą laiką, tarp egzaminų nustatant ne mažesnius kaip dviejų darbo dienų laiko 
tarpus. To paties dalyko egzaminas egzaminų sesijos metu yra laikomas tik vieną kartą. Egzaminai 
sesijos metu paskirstomi tolygiai, studentų akademinis krūvis jos metu yra tinkamas. Neišlaikiusieji 
egzamino, jį gali pirmą kartą perlaikyti tik po sesijos ne ilgiau kaip per tris savaites dekano ir dėstytojo 
suderintu laiku. Antrą kartą egzaminą perlaikyti galima Fakulteto dekano potvarkiu sudarytoje 
komisijoje ir sumokėjus Universiteto nustatytą įmoką. Neišlaikius egzamino komisijoje, suteikiama 
galimybė kartoti dalyką. 

                                                 
50 Akademinis studijų kalendorius http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/akademinis-studiju-kalendorius/ 
51 Ištęstinių magistrantūros studijų tvarkaraščiai http://mef.asu.lt/lt/studentams/testiniuistestiniu-magistranturos-studiju/) 
52 Studijų rezultatų įskaitymas https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/akademinis-judumas/studiju-rezultatu-iskaitymas/ 
53 Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas http://asu.lt/wp-
content/uploads/2016/01/egzaminu_laikymo_tvarka_1.pdf 

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/akademinis-studiju-kalendorius/
http://mef.asu.lt/lt/studentams/testiniuistestiniu-magistranturos-studiju/
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89. Egzaminų tvarką ištęstinėse studijose reglamentuoja Studijų dalykų egzaminų laikymo 
ištęstinėse studijose tvarkos aprašas54 (patvirtintas 2009 m. gruodžio 29 d., Nr. 316-kb§1). Ištęstinių 
studijų dalykų egzaminų laikymas vyksta akademinėmis grupėmis. Studijų dalykų egzaminai laikomi 
ir šių dalykų studijų rezultatų galutinis vertinimas atliekamas: 1) egzaminų sesijų metu pagal fakulteto 
dekano patvirtintus egzaminų laikymo grafikus; sesijos turi būti numatytos metiniuose studijų 
grafikuose; to paties dalyko egzaminas sesijos metu yra laikomas tik vieną kartą; 2) studijų metų visais 
ketvirtadieniais nuo 14.30 val. studentai priimami tik egzaminų individualiam laikymui (perlaikymui). 
Studijų dalykų egzaminų laikymo kartu su visa akademine grupe laiką sesijos metu pasirenka studentų 
akademinė grupė. Grupės seniūnas, suderinęs su dėstytojais, sudaro Semestro egzaminų laikymo 
grafiką ir pateikia tvirtinti fakulteto dekanui. Šiam egzaminų laikymui registruotis nereikia.  

90. Egzaminai laikomi žodžiu arba raštu, kaip tai numatyta Studijų dalyko apraše. Vertindamas 
egzamino rašto darbą, dėstytojas prie kiekvieno atsakymo nurodo pagrindines klaidas ir atsakymo 
išbaigtumą, užrašo egzamino įvertinimą bei galutinį įvertinimą ir pasirašo. Studentas per tris darbo 
dienas po egzamino turi teisę susipažinti su egzamino įvertinimu ir diskutuoti su dėstytoju dėl 
vertinimo objektyvumo. Studentų apeliacijos dėl egzaminų laikymo nagrinėjamos bendra Universiteto 
administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo tvarka (http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-
kokybe/apeliaciju-tvarka). Informacija apie galutinį dalyko įvertinimą pateikiama kompiuterinėje 
duomenų bazėje „E-rezultatai“ (http://193.219.64.238/erezultatai_st/). 

91. Semestro eigoje kiekvienas dėstytojas priėmimo valandomis konsultuoja studentus dalykų 
studijų klausimais55. 

92. Studentų studijų rezultatų vertinimo apskaitą ir kontrolę atlieka Fakulteto dekanatas. 
Duomenys kaupiami kompiuterinėje duomenų bazėje, o pradiniai duomenys, tokie kaip egzaminų 
žiniaraščiai. 

93. Baigiamieji darbai planuojami ginti pagal numatytą tvarką Baigiamųjų darbų vertinimo 
komisijoje, kurią Rektorius patvirtina vieniems kalendoriniams metams. Komisiją sudaro 
kompetentingi programos dėstytojai ir socialiniai partneriai.  

94. Studentų baigiamųjų atsiskaitymų rezultatai kasmet bus aptariami Fakulteto taryboje 
analizuojant Baigiamųjų darbų komisijų pirmininkų ataskaitas. Fakulteto tarybos posėdžiai yra atviri ir 
juose dalyvauja Programą vykdantys dėstytojai. 

95. Universitete nesąžiningumo faktai netoleruojami. Parengęs baigiamąjį darbą, kiekvienas 
studentas privalės pasirašyti sąžiningumo deklaraciją dėl darbo autentiškumo ir baigiamuosius darbus 
patalpinti į bibliotekos ETD bazę tikrinimui anti-plagijavimo progama.  

96. Pirmieji programos baigiamųjų darbų rezultatai bus 2017 m. birželį, kai darbus apsigins 
pirmieji absolventai.  

97. Analizuojamu laikotarpiu per visus studijų kursus „nubyrėjo“ 1 ištęstinių studijų studentas. 
Jis buvo perkeltas, paties pageidavimu, į Miškininkystės II pakopos studijas.  

98. Universiteto studentams integruotis į tarptautinių studijų procesą padeda Universiteto 
Tarptautinis skyrius ir Fakultetas. Apie studijų galimybes ES universitetuose, atrankos sistemą, studijų 
vertinimo sistemą, studentų praktiką, sąrašą Europos universitetų ir kitą svarbią informaciją studentai 
randa ASU ERASMUS studijų tinklalapyje (http://intern.asu.lt/erasmus/).  

99. Šiuo metu tik vienas iš 11 studentų yra išvykęs studijuoti pagal EUROFORESTER programą 
į Švedijos žemės ūkio mokslų universitetą. Taip pat dalinėms studijoms ir praktikai studentai turi 
galimybę pasirinkti NOVA/BOVA intensyvius kursus.  

100. Pirmieji studentai šią studijų programą baigs 2017m. todėl šiuo metu nėra duomenų apie 
absolventų įsidarbinimą.  

101. Norintiems nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams universitete sudarytos geros sąlygos 
dalyvauti meno veikloje. Universitete yra tautinių šokių kolektyvas “Sėja“, kapela „Ūkininkas“, choras 
„Daina“, teatras „Jovaras“. Meno saviveiklos kolektyvų veiklą koordinuoja Viešųjų ryšių ir rinkodaros 
skyrius (http://asu.lt/kita-veikla/laisvalaikis/). 

102. Studentams yra atvira Universiteto sporto bazė (http://asu.lt/stojantiesiems/kodel-verta-
rinktis-asu/po-paskaitu/). 

                                                 
54 Studijų dalykų egzaminų laikymo ištęstinėse studijose tvarkos aprašas http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-dalyku-
egzaminu-laikymo-istestinese-studijose-tvarkos-aprasas/) 
55 Dėstytojų konsultavimo grafikai http://mef.asu.lt/lt/apie-fakulteta/studiju-programu-vykdymo-dokumentai/destytoju-konsultavimo-grafikai/ 

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/apeliaciju-tvarka/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/apeliaciju-tvarka/
http://193.219.64.238/erezultatai_st/
http://intern.asu.lt/erasmus/
http://asu.lt/kita-veikla/laisvalaikis/
http://asu.lt/stojantiesiems/kodel-verta-rinktis-asu/po-paskaitu/
http://asu.lt/stojantiesiems/kodel-verta-rinktis-asu/po-paskaitu/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-dalyku-egzaminu-laikymo-istestinese-studijose-tvarkos-aprasas/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-dalyku-egzaminu-laikymo-istestinese-studijose-tvarkos-aprasas/
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Stipriosios pusės Silpnosios pusės Iššūkiai/tobulinimo veiksmai 
Universitete sukurta ir veikia pažangos 
stebėjimo sistema, taikoma 
kaupiamojo vertinimo sistema, kuri 
motyvuoja studentus mokytis viso 
semestro metu. 
Universitete yra sudaryta galimybė 
studentams gauti akademinę ir 
socialinę paramą, studijuoti užsienyje 
pagal mainų programas 

Iki šiol Programoje nebuvo numatyta 
valstybės finansuojamų vietų.  
Ištęstinių studijų studentai dirba 
darbovietėse, mažiau įsitraukia į 
Universitete suteikiamas studentams 
paslaugas (įskaitant ir studijų užsienyje 
galimybes pagal mainų programą) 

2016 m. priėmime numatytos 4 
valstybės finansuojamos vietos į 
Miestų ir rekreacinės miškininkystės 
studijų programą. Ketinama priiminėti 
ir į nuolatines studijas  

 Studentų apklausa parodė, kad 
Programos studentai yra sukaupę 
skirtingas žinias ir gebėjimus 
pirmosios pakopos studijose ir jaučiasi 
nepakankamai pasirengę specifinėms 
Programos studijoms. 

Gerinant studentų pasirengimą 
nuspręsta planuojantiems studijuoti 
magistrantūros studijų programoje 
„Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ 
organizuoti atskiras papildomąsias 
studijas (atsisakyti papildomųjų studijų 
srautų kartu su Miškininkystės 
papildomųjų studijų programa). 

Programos studentai yra įtraukiami į 
COST veiklą "Green InUrbs" 

 Skatinti aktyvesnį studentų įsitraukimą 
į dėstytojų vykdomus nacionalinius ir 
tarptautinius mokslo projektus 

 
 

1.6. Programos vadyba  
 

103. Universitete yra aiškiai paskirstyta atsakomybė už studijų programų įgyvendinimą, priežiūrą 
ir sprendimų priėmimą. Bendrąjį studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo procesą Universitete valdo 
prorektorius, atsakingas už studijas. Studijų kokybės užtikrinimo veiklas universitetiniu lygmeniu 
koordinuoja ir metodinę pagalbą akademiniams padaliniams teikia Studijų kokybės ir inovacijų centras. 
Už studijų procesų organizavimą ir jų tinkamo įgyvendinimo užtikrinimą universitetiniu lygmeniu atsako 
Studijų skyrius, fakultetiniu lygmeniu – Fakulteto dekanas (fakulteto prodekanas studijoms). Už studijų 
programų kokybės užtikrinimą atsako Fakulteto dekanas (fakulteto prodekanas studijų programoms). 
Studijų programų sistemingą vertinimą atlieka ir jų tobulinimu rūpinasi Studijų programų komitetai.  

104. Analizuojamos Programos įgyvendinimo procesais ir jų kokybe rūpinasi Miškų ir ekologijos 
fakulteto dekanas bei prodekanas studijoms. Miškų ir ekologijos fakulteto dekanato darbuotojai vykdo 
pakviestųjų studijuoti į Programą dokumentų priėmimą, Programos studentų registraciją į studijas, 
mokomųjų užsiėmimų, konsultacijų ir egzaminų tvarkaraščių sudarymą, tarpinių Programos studentų 
studijų rezultatų duomenų kaupimą ir analizę, Programos studentų judumo dokumentavimą, Programos 
studentų studijų rezultatų apskaitą ir studijų baigimo įforminimą.  

105. Fakultete dirba prodekanas studijų programoms, kuris kartu su dekanu koordinuoja 
Programos kokybės užtikrinimo veiklas. Sistemingą Programos vertinimą vykdo ir jos tobulinimą 
organizuoja Programos komitetas, kurio funkcijos, personalinė sudėtis ir pirmininkas yra patvirtinti 
Miškų ir ekologijos fakulteto taryboje.  

106. Programos komitetas organizuoja Programos rezultatų peržiūrą, Programoje nustatytoms 
kompetencijoms suformuoti būtinų studijų dalykų sąrašo, šių dalykų aprašų ir detalaus turinio peržiūrą 
(žiūr. 8 punktą). Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suorganizuoti 7 Programos komiteto susirinkimai. 2 
susirinkimai buvo suorganizuoti prasidėjus 2014/15 ir 2015/16 studijų metams, 2 susirinkimai – 2014 ir 
2015 metais kovo mėn. Programos komiteto narių atliktų vertinimų ir parengtų pasiūlymų aptarimui, 2 
susirinkimai – 2015/16 studijų metais dėl Programos studijų dalykų atestavimo ir 1 susirinkimas – dėl 
Programos išsamaus vertinimo atlikimo prieš Programos akreditavimo procedūrą.  

107. Pagal sprendimų priėmimo įgaliojimus Programos komiteto aprobuoti pasiūlymai teikiami:  
- Institutų/centrų direktoriams, kai pasiūlymai yra susiję su Programos studijų dalykų atnaujinimu, 

juose tikslinant studijų dalykų rezultatus, numatant aktyvaus mokymo metodus ar literatūros atnaujinimą. 
Atnaujinti Programos studijų dalykų aprašai aprobuojami instituto susirinkime ir Programos komitete;  

- Fakulteto dekanui, kai pasiūlymai yra susiję su studijų proceso tobulinimu. Šie pasiūlymai 
svarstomi Fakulteto taryboje, kuri tvirtina studijų organizavimą Fakultete reglamentuojančius 
dokumentus;  
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- Fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra susiję su Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų 
tikslinimu, naujų studijų dalykų įtraukimu ar esamų studijų dalykų išbraukimu, Programos studijų dalykų 
apimties ar jų dėstymo nuoseklumo keitimu. Fakulteto taryboje patvirtinti siūlymai dėl Programos tikslų 
ir numatomų studijų rezultatų tikslinimo, naujų studijų dalykų įtraukimo ar esamų studijų dalykų 
išbraukimo teikiami tvirtinti Universiteto senatui.  

Toks atsakomybių už Programos įgyvendinimą, priežiūrą ir sprendimų priėmimą paskirstymas yra 
įtvirtintas Universiteto statute, Miškų ir ekologijos fakulteto nuostatuose ir juos detalizuojančiuose 
studijų kokybės užtikrinimo dokumentuose.  

108. Pagrindinis studijų kokybės užtikrinimą Universitete reglamentuojantis dokumentas yra 
Aleksandro Stulginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas, patvirtintas 
ASU senato posėdyje 2012 m. birželio 18 d., protokolo Nr. 521. Šiame apraše yra nustatyti Universitete 
vykdomų studijų kokybės užtikrinimo principai, konkrečios priemonės ir atsakomybės už jų 
įgyvendinimą, studijų kokybės planavimo ir vertinimo kriterijai bei rodikliai. Tuo tarpu Kokybės vadove, 
patvirtintame ASU rektoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 246-KB, yra išdėstytos detalios 
studijų kokybės užtikrinimo procedūros, apimančios Universiteto vadovybės veiklą (strateginį 
planavimą, kt.), pagrindinę (mokslo ir studijų) veiklą, tobulinimo bei palaikomuosius procesus 
(personalo, infrastruktūros valdymą, kt.). Universiteto akademinės bendruomenės ir išorės socialinių 
dalininkų grįžtamojo ryšio formos, jų įgyvendinimo ir paskesnės (studijų kokybės tobulinimo) veiklos 
užtikrinimo procedūros bei metodika detalizuojama Aleksandro Stulginskio universiteto grįžtamojo ryšio 
studijų kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos apraše, patvirtintame ASU rektoriaus 
2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu 339-PA§14. Akademinės etikos normas, šių normų pažeidimų 
išaiškinimo ir atitinkamų poveikio priemonių taikymo tvarką Universitete nustato Aleksandro 
Stulginskio universiteto akademinės etikos kodeksas, patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. kovo 28 
d., protokolo Nr. 515. ASU senatas 2016 m. balandžio 27 d. (protokolo Nr. 557) patvirtino Plagiato 
prevencijos priemonių aprašą, kuriuo: (a) Universiteto lygmeniu apibrėžta plagiato sąvoka ir tipai; (b) 
įtvirtintas nuoseklus studentų ir dėstytojų švietimas plagiato prevencijos tema; (c) nustatyta studentų 
rašto darbų originalumo patikros specializuota programine įranga tvarka; (d) apibrėžta nuobaudų už 
plagijavimą sistema. 2015/16 s. m. viešam gynimui pateikti Programos student baigiamieji darbai jau 
buvo tikrinami pagal šį aprašą. 

109. Dokumentus, reglamentuojančius vidinį studijų kokybės valdymą, nuolat atnaujina ir į 
Universiteto elektroninę talpyklą (http://dspace.lzuu.lt) patalpina Universiteto Studijų skyrius. Svarbiausi 
studijų kokybės užtikrinimo dokumentai Programos dėstytojams bei komiteto nariams taip pat prieinami 
ASU internetinės svetainės skiltyje „Metodinė pagalba dėstytojams“ 
(http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/).  

110. Programos komitetas kasmet kovo – balandžio mėnesiais atlieka Programos dalinį vertinimą, 
kurio metu analizuojami: (a) Programos siekinių, turinio ir metodų tobulinimo poreikiai; (b) Programos 
ištekliai pagal dėstytojų ir student santykį, dėstytojų kvalifikaciją, apsirūpinimą literatūra, auditorijomis, 
audiovizualine, programine ir laboratorine įranga; (c) Programos studentų pažangumas ir judumas; (d) 
Programos absolventų įsidarbinimo rezultatai ir darbdavių atsiliepimai; (e) Programos studentų 
grįžtamasis ryšys (lūkesčių patenkinimas); (f) Programos paklausa pagal studentų priėmimo į Programą 
konkurso rodiklius.  

111. Programos vertinimui atlikti sistemiškai renkami ir kaupiami objektyvūs bei subjektyvūs 
(socialinių dalininkų apklausų) duomenys apie Programos įgyvendinimą. Programos komitetas, 
atlikdamas dalinį vertinimą, turi galimybę remtis Universiteto ir Fakulteto administracijos palaikomomis 
duomenų bazėmis: (a) Studentų priėmimo duomenų bazės, integruotos su LAMA BPO duomenų bazę, 
duomenimis; (b) Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos (E-rezultatai) duomenimis; (c) Miškų 
ir ekologijos fakulteto dekanato ir Tarptautinio skyriaus duomenimis apie studentų ir dėstytojų tarptautinį 
judumą; (d) baigiamųjų darbų gynimo pirmininkų ataskaitomis ir baigiamųjų darbų temų sąrašais; (e) 
Karjeros valdymo informacinės sistemos (Karjera.lt) duomenimis apie Programos absolventų 
įsidarbinamumą; (f) Studijų kokybės ir inovacijų centro sudaryta ataskaita, apibendrinančia praeitų 
studijų metų pavasario semestro ir einamųjų studijų metų rudens semestro metu atliktų su Programa 
susijusių apklausų rezultatus.  

112. Programos įgyvendinimas kasmet taip pat yra aptariamas Institutų/centrų susirinkime bei 
Miškų ir ekologijos fakulteto taryboje rengiant ir tvirtinant metinės veiklos ataskaitas.  

http://dspace.lzuu.lt/
http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/
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113. Priklausomai nuo Programos akreditavimo laikotarpio, kas 6 ar 3 metai atliekamas Programos 
išsamus vertinimas. Šio vertinimo metu vadovaujamasi Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 
patvirtinta metodika.  

114. Be kasmetinio Programos vertinimo Programos komitetas kas 2 metus atlieka ir Programos 
studijų dalykų bei jų aprašų atestavimą (detalią peržiūrą). Laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 19 d. iki 2016 
m. vasario 1 d. vykusios detalios peržiūros metu buvo atestuotas 31 Programos studijų dalykas.  

115. Programai skirtų metodinių leidinių kokybė užtikrinama jas recenzuojant ir aprobuojant 
Institutų susirinkime bei Miškų ir ekologijos fakulteto metodinėje komisijoje. Mokomosios knygos ir 
vadovėliai yra papildomai aprobuojami Universiteto centrinėje metodinėje komisijoje. Tokia tvarka yra 
aprobuotas prof. emerito Edvardo Riepšo vadovėlis „Rekreacinė miškininkystė“ (2013), kuris šiuo metu 
naudojamas Programos įgyvendinimui.  

116. Atsižvelgiant į Programos esamą priėmimą, šiais metais taikomos aktyvesnės studentų 
pritraukimo į Programą priemonės, ypač daug dėmesio skiriant tikslinėms grupėms. Programa buvo 
pristatyta Universiteto kasmetinių didžiųjų parodų, t. y. miško, medžioklės, aplinkos ir gyvulininkystės 
technologijų parodos „Sprendimų ratas“ ir tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi...“, dalyviams. 
Programos dėstytojai ir studentai buvo labiau įtraukti į Universiteto Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus 
organizuojamas Universiteto studijų marketingo veiklas. 2016/17 studijų metais pirmą kartą Programai 
bus skirtos valstybės finansuojamos vietos (iš viso numatytos 4 valstybės finansuojamos vietos). Tokiais 
būdais tikimasi padidinti Programos patrauklumą ir pritraukti daugiau studentų.  

117. Universitetas plėtoja moksliniais tyrimais grįstas studijas: (a) studentai rengia tiriamojo 
pobūdžio baigiamuosius darbus; (b) mokslinio tyrimo elementai taikomi atliekant laboratorinius darbus, 
pratybas ir praktikas; (c) dėstytojai tyrimų rezultatus naudoja dalykų studijose; (d) studentai rengia ir 
publikuoja mokslinius straipsnius. Susitikimų su potencialiais darbdaviais įvairiuose renginiuose metu 
išsakytus jų poreikius, Programos studijų dalykų detalios peržiūros (atestavimo) metu studijų dalykuose 
numatyta daugiau dėmesio skirti tiriamajai veiklai, aktuliai konkrečioms su miestų ir rekreacine 
miškininkyste susijusioms probleminėms situacijoms spręsti. Programos studentams 2016 metais vasario 
mėn. vykdytoje apklausoje išsakius poreikį išplėsti studijų baigiamųjų darbų tematikų sąrašą, buvo 
atnaujintos ir papildytos tematikos, orientuojantis į esamas problemas praktikoje, kurioms spręsti 
reikalingi tyrimai. Siekiant ir toliau didinti Programos aktualumą darbo rinkai, numatoma labiau įtraukti 
darbdavius į jos įgyvendinimą, t. y. kviesti jų atstovus skaityti paskaitas, įtraukti juos į Programos 
studentų baigiamų darbų rengimą bei gynimus, sudaryti sutartis dėl bendrų tyrimų ir pan. 

118. Atsižvelgiant į Programos studentų judumą, buvo suaktyvintas Programos studentų 
skatinimas pasinaudoti tarptautinėmis studijų mainų programomis. Universitetas 2015 metų pabaigoje 
turėjo 89 veikiančias „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutartis 27 Europos šalyse. Universiteto Tarptautinis 
skyrius teikia visakiariopą pagalbą studentams ir dėstytojams, norintiems dalyvauti „Erasmus+“ ir kitose 
tarptautinio judumo programose. Universitetas nuo 1996 metų yra Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir 
veterinarijos universitetų tinklo (BOVA), bendradarbiaujančio su Šiaurės šalių žemės ūkio, miškų ir 
veterinarijos universitetų tinklu (NOVA), narys. Tai suteikia galimybes ASU studentams ir dėstytojams 
su „Nordplus“ parama dalyvauti aukštos kokybės intensyviuose kursuose, organizuojamuose Latvijoje, 
Estijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir Islandijoje. Miškų ir ekologijos fakulteto 
studentai turi galimybę dalyvauti Švedijos agrarinių mokslų universiteto tarptautinėje magistrantūros 
studijų programoje „Euroforester“. Iš 11 Programos studentų vienas pasinaudojo studijų mainų galimybe 
ir 2015 metų rugpjūtį metams išvyko studijuoti „Euroforester“ programą.  

119. Kadangi Programa šiuo metu yra vykdoma ištęstine studijų forma, daugiau dėmesio skiriama 
Programos studijų dalykų pritaikymui nuotolinėms studijoms Moodle sistemoje. Kryptingai dirbama, 
kad Moodle sistemoje būtų sistemingai talpinama Programos studijų dalykų medžiaga (studijų dalykų 
aprašai, paskaitų pateiktys, užduotys, literatūra savarankiškam darbui) ir, jei reikalinga, dėstytojai 
konsultuotų Programos studentus nuotoliniu būdu. Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centras yra 
atsakingas už Moodle sistemos technologinę plėtrą, periodiškai organizuoja Universiteto dėstytojų 
mokymus ir teikia individualias bei grupines konsultacijas dėl naudojimosi Moodle.  

120. Programa išorinių ekspertų bus vertinama pirmą kartą.  
121. Programos kokybei užtikrinti ypatingai svarbi aukštos kvalifikacijos dėstytojų, motyvuotų 

studentų, inovatyviai į studijų procesą žvelgiančių darbdavių nuomonė ir vertinimai. Jų įtraukimui į 
Programos rengimą, vertinimą ir tobulinimą Universitete įgyvendinama ir nuolatos plėtojama socialinių 
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dalininkų grįžtamojo ryšio sistema. Įgyvendinant šią sistemą organizuojamos apklausos, tikslinių grupių 
diskusijos, o apibendrinti rezultatai naudojami Programos tobulinimui, studijų proceso organizavimo 
gerinimui, akademinio personalo sudėties bei gebėjimų stiprinimui.  

122. Studentų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Studentus telkia Universiteto bei Miškų ir ekologijos 
fakulteto Studentų atstovybė. Studentai yra Universiteto senato, jo komitetų, Universiteto administracijos 
ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos, Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos, dėstytojų atestacijos ir 
stipendijų skirstymo komisijų bei Programos komiteto nariai. Bet kuriuo metu Programos studentai savo 
problemas gali išsakyti ir aptarti dekanate, taip pat galima kreiptis į nešališką Universiteto Studijų 
kokybės ir inovacijų centrą. Per Programos įgyvendinimo laikotarpį Programos studentai nėra pateikę 
apeliacijų ar skundų.  

123. Programos studentai turi galimybę išsakyti savo nuomonę apie visus išklausytus studijų 
dalykus, dalyvaujant apklausoje „Studijų dalykas studento akimis“, kuri yra vykdoma elektroniniu būdu 
per Studijų rezultatų elektroninę apskaitos sistemą (E-rezultatai). Programos studentai šioje apklausoje 
vertina studijų dalykų naudingumą profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymui, studijų dalykų realizavimo 
ypatumus ir dėstytojų pedagoginį darbą. Pagal šios apklausos rezultatus nustatomi dėstytojų pedagoginės 
veiklos vidutiniai įvertinimai, kurie nagrinėjami dėstytojų atestacijos metu. Kadangi ši apklausa 
savanoriška, o Programoje studijuojančiųjų skaičius nėra didelis, užpildytų anketų apie atskirus 
Programos studijų dalykus yra nedaug. Nepaisant to, per Programos įgyvendinimo laikotarpį sukauptos 
218 užpildytų anketų apie Programos dėstytojų pedagoginį darbą. 5 balų skalėje vidutinis Programos 
dėstytojų pedagoginės veiklos įvertinimas svyruoja nuo 3,50 iki 5,00 balų (vidurkis – 4,31; mediana – 
4,36).  

124. Siekiant įsigilinti ir susidaryti pilnesnį vaizdą apie Programos studentų požiūrį į jų studijas, 
2016 metų vasario mėn. buvo atlikta Programos studentų apklausa apie įvairius studijų kokybės 
aspektus. Apklausti 9 Programos studentai, t. y. visi Programos studentai (vienas studentas akademinėse 
atostogose), išskyrus vieną studentą, išvykusį pagal studijų mainų programą. Atsižvelgiant į šios 
apklausos apibendrintus rezultatus ir jų aptarimą, galima išskirti šias Programos įgyvendinimo 
tobulinimo kryptis:  

- Studentai jaučiasi nepakankamai pasirengę specifinėms Programos studijoms. Gerinant studentų 
pasirengimą nuspręsta planuojantiems studijuoti magistrantūros studijų programą „Miestų ir rekreacinė 
miškininkystė“ organizuoti atskiras papildomąsias studijas. Iki šiol būdavo vienas srautas su 
magistrantūros studijų programos „Miškininkystė“ būsimais studentais;  

- Sutarta pagal galimybes daugiau dėmesio skirti studijų tvarkaraščio sudarymui, jo suderinimui su 
Programos studentų poreikiais;  

- Nuspręsta plėsti Programos įgyvendinimui skirtų vadovėlių fondą, taip pat apsvarstyti ir įvertinti 
galimybes papildomai įsigyti programinės įrangos (SketchUp, ArcGIS, Statistica, kt. programų) licencijų 
Programos studentų savarankiškam darbui;  

- Studentams kyla daug klausimų dėl studijų baigiamojo darbo rengimo proceso ir reikalavimų, 
pasigendama studijų baigiamųjų darbų tematikų įvairovės. Atsižvelgiant į studentų apklausos rezultatus, 
studijų dalyko „Mokslinių tyrimų metodologija“ turinyje labiau integruoti baigiamojo darbo rengimo 
praktiniai aspektai atnaujinant/atestuojant studijų dalyko aprašą, taip pat sutarta, kad studentai patys 
aktyviai sieks išsiaiškinti kylančius klausimus su savo baigiamųjų darbų vadovais. Kaip nurodyta 
anksčiau, buvo atnaujintos ir papildytos studijų baigiamųjų darbų tematikos, kurios Programos 
studentams yra prieinamos internete56;  

- Siekiant parodyti ir padidinti Programos studentų įsidarbinimo galimybes, bus siekiama sudaryti 
daugiau bendradarbiavimo sutarčių su darbdaviais, ypač su savivaldybėmis.  

125. Absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Šiuo metu dar nėra Programą pabaigusių studentų, 
tačiau Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centras turi metodiką ir iš karto po studijų baigimo 
apklaus Programos absolventus, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčių išsipildymą per visą studijų laikmetį, 
nuomones apie Universitete vykdomų studijų organizavimą, materialiąją bazę, dėstytojų pedagoginę ir 
mokslinę kompetenciją. Taip pat pažymėtina, kad nuo 2015 metų vasaros Universitetas kartu su kai 
kuriomis kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis susijungę į bendrą Karjeros valdymo informacinę 
sistemą (Karjera.lt), kuri leidžia atlikti absolventų karjeros stebėseną praėjus 6, 12 i r 36 mėn. po studijų 

                                                 
56 Baigiamųjų darbų tematikos Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programoje http://mef.asu.lt/lt/studentams/baigiamuju-darbu-
gynimas/baigiamuju-darbu-rengimas/ 
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baigimo. Būtent šioje sistemoje bus stebimi objektyvūs (valstybinių informacinių sistemų ir registrų) 
rodikliai, nusakantys, kaip greitai Programos absolventai susiranda darbą, kokia jų padėtis darbo rinkoje, 
užimtumo pobūdis, darbo užmokesčio dydis, kt. Toje pačioje sistemoje bus atliekamos ir Programos 
absolventų apklausos, kuriomis bus siekiama išsiaiškinti subjektyvią Programos absolventų nuomonę 
įvairiais karjeros klausimais. Absolventų karjeros stebėsenos veiklas koordinuoja Universiteto Karjeros 
centras.  

126. Dėstytojų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programos dėstytojai savo pastabas ir pasiūlymus 
gali išsakyti Tarybos posėdžių, akademiniuose susirinkimuose, institutų, centrų susitikimuose, apklausų, 
kasmetinės veiklos ataskaitos rengimo metu. Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja Programos 
komiteto veikloje.  

127. Darbdavių grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Darbdavių atstovai yra įtraukti į Miškų ir ekologijos 
fakulteto tarybos, jos komisijų bei Programos komiteto veiklą, taip pat jie bus įtraukti į Programos 
studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisiją. Darbdaviai dalyvauja dėstant atskiras Programos studijų 
dalykų temas, tikimasi jų dalyvavimo ir Programos studentų baigiamųjų darbų (jiems aktualiomis 
temomis) rengime.  

128. Ataskaitiniu laikotarpiu Programa buvo aptarta ir darbdavių grįžtamasis ryšys gautas Lietuvos 
kraštovaizdžio architektų sąjungos seminaruose, Lietuvos dendrologų draugijos susirinkimuose. Taip pat 
Programos plėtojimui buvo naudingas Programos dėstytojų dalyvavimas tarptautiniuose miestų ir 
rekreacinės miškininkystės profesiniuose tinkluose (žiūr. 24 punktą).  

129. Universitete sistemiškai peržiūrimos ir tobulinamos vidinio studijų kokybės užtikrinimo 
priemonės. Tuo rūpinasi prorektorius, atsakingas už studijas, bei Studijų kokybės ir inovacijų centras. 
Įgyvendinamos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės plėtojamos vertinant jų tikslingumą ir 
efektyvumą, atsižvelgiant į Universiteto studijų veiklos strategines kryptis, remiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais.  

130. Universitete yra aprašyta ir įgyvendinama studijų programų ir vidinės kokybės valdymo 
sistema. Atsakomybė už Programos vadybą yra aiškiai paskirstyta tarp Programos komiteto, instituto, 
dekanato, fakulteto tarybos, Studijų kokybės ir inovacijų centro, Studijų skyriaus, Tarptautinio skyriaus, 
Karjeros centro, Universiteto senato. Į Programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukti Programos 
dėstytojai, studentai ir darbdaviai.  

131. Tobulinant Universiteto studijų programų vadybą parengtas Grįžtamojo ryšio studijų kokybės 
užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašas, šiuo metu vykdomi elektroninės apklausų 
sistemos atnaujinimo ir elektroninių ataskaitų apie studijų programų įgyvendinimą sistemos sukūrimo 
darbai. Šios priemonės leis palengvinti informacijos apie Programos įgyvendinimą gavimą, pagerinti 
sklaidos operatyvumą, šią informaciją bus galima plačiau panaudoti visuomenės informavimui. 

 
Stipriosios pusės Silpnosios pusės Iššūkiai/tobulinimo veiksmai 

Studijų kokybės užtikrinimas 
yra nuolatinis visos akademinės 
bendruomenės ir išorinių socialinių 
dalininkų rūpestis. 

Universitete yra aprašyta ir 
įgyvendinama studijų programų ir 
vidinės kokybės valdymo sistema. 
Atsakomybė už programos vadybą 
yra aiškiai paskirstyta tarp studijų 
programos komiteto, instituto, 
Fakulteto tarybos, dekanato, Studijų 
kokybės ir inovacijų centro, 
Tarptautinio skyriaus, Karjeros 
centro, Universiteto senato. Į 
programos tobulinimo procesus 
įtraukti dėstytojai, studentai, 
absolventai, darbdaviai.  

Kadangi dar neturime absolventų 
Savianalizės rengimo grupė dar 
negalėjo atlikti pilnos grįžtamojo 
ryšio analizės (absolventų, 
darbdavių atsiliepimų ir kitos 
apklausos) 

Tolesniam Programos vadybos tobulinimui 
reikia:  

- pagerinti informacijos, gaunamos Programos 
vadybos procese, sklaidos tarp dėstytojų ir 
studentų operatyvumą; 

- plačiau panaudoti informaciją, sukauptą 
Universitete veikiančiose informacinėse duomenų 
bazėse,; 

- skatinti dėstytojus neapsiriboti dėstomų 
dalykų kokybės gerinimu, aktyviau dalyvauti 
Programos tobulinimo procese (įskaitant ir 
Programos dalinį vertinimą), operatyviai 
reaguojant į grįžtamojo ryšio rezultatus. 

- sudaryti bendradarbiavimo sutartis su 
potencialias darbdaviais tobulinant studijas 
(kviestiniai lektoriai, studentų išvykos, apklausos 
ir kt.) ir vykdant tyrimus. 

 


	5 lentelė. Potencialių darbdavių apklausos dėl magistro kvalifikacijos miestų ir rekreacinės miškininkystės specialisto kompetencijų poreikio apibendrinti rezultatai
	* - 5 - labai reikia, 4 - reikia, 3 - vidutiniškai reikia, 2 - mažai reikia, 1 - nereikia
	33. Universiteto Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos absolventai, turėtų prisidėti prie universitetinio lygmens kraštovaizdžio architektūros srities specialistų, kurių trūksta Lietuvoje, rengimo. Kartu ši antrosios pakopos studijų p...

