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Studijų programos komitetas:  

(patvirtintas Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos nutarimu 2015 m. lapkričio 12 d. (protokolo Nr. 8(48)) 

 

Eil. 

Nr. 
Mokslo laipsnis, vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1 Dr. Edmundas Bartkevičius* ASU Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto profesorius, Lietuvos miškininkų 

sąjungos prezidentas 

2 Dr. Gediminas Brazaitis ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto direktorius, profesorius 

3 Dr. Edmundas Petrauskas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir 

medienotyros instituto direktorius, docentas 

4 Dr. Darius Danusevičius ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto profesorius 

5 Dr. Julius Bačkaitis ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto lektorius 

6 Dr. Marius Kavaliauskas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir 

medienotyros instituto docentas 

7 Dr. Rimantas Prūsaitis Valstybinės miškų tarnybos direktorius 

8 Dr. Edgaras Linkevičius ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir 

medienotyros instituto lektorius 

9 Mantas Vaivada ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų atstovybės 

deleguotas studentų atstovas 

* - komiteto primininkas 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Programos būtinumą lemia miško ūkio – šalies ūkio prioritetinės šakos – atskirumas ir išskirtinumas. Pasaulinė 

miško ūkio praktika patvirtina, kad racionaliai tvarkant miško ūkį,  2000 ha miško prižiūrėti reikalingas vienas 

specialistas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Lietuvos miškų plotas – 2 mln. ha, todėl tiesiogine miško 

ūkine veikla užsiimančių  miško specialistų poreikis yra 1000 darbuotojų. Miško ūkiui prižiūrėti, miško ūkio 

valstybinio valdymo funkcijoms vykdyti, mokslinio tyrimo ir technologinės kūrybos veiklai ir miško ūkio 

darbuotojams rengti universitetinio išsilavinimo lygmens specialistų poreikis – 500. Atsižvelgiant į tai, 

universitetinio lygmens miškininkystės specialistų rengimo poreikis kasmet yra 60-80. Programos poreikį 

numato LR miškų įstatymo poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys kvalifikacinius reikalavimus miško ūkio ir 

miško ūkį prižiūrinčių organizacijų (institucijų) specialistams. 

Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto koordinuojama miškininkystės studijų 

pirmosios pakopos programa - tai vienintelė Lietuvoje pirmosios studijų pakopos programa skirta 

miškininkavimo universitetinio lygmens studijoms, kurias baigę absolventai įgyja miškininkystės bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį. Tai plataus profilio programa, apimanti visas miškininkystės studijų krypties šakas ir visą 

miško ūkinę veiklą.  

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Minimalus išsilavinimas - vidurinis išsilavinimas 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Miškininkystės bakalaurai gali dirbti miškų urėdijose, Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje, regioninėse 

aplinkos apsaugos agentūrose, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, miško savininkų asociacijose, miško 

ūkį prižiūrinčiose ir medienos ruošos privačiose įmonėse, Valstybiniame miškotvarkos institute, Valstybinėje 

miškų tarnyboje, Aplinkos ministerijos departamentuose, Generalinėje miškų urėdijoje (užimti pareigybes, 

kurioms nereikia magistro kvalifikacinio laipsnio), taip pat kurti privačias miško verslo įmones.  

Atsižvelgiant į VĮ miškų urėdijų miškininkystės srities specialistų pareigybių specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus miškininkystės bakalauras gali užimti girininko, girininko pavaduotojo, medelyno viršininko, 

medelyno viršininko pavaduotojo, miškotvarkos, miško želdinimo ir miško apsaugos inžinieriaus, prekybos 

vadybininko, medienos ruošos ir darbų saugos inžinieriaus,  medienos ruošos padalinio viršininko pareigas. 

Miškininkystės bakalaurai gali tęsti studijas antrosios pakopos (magistrantūros) Miškininkystės studijų 

programoje, tarptautinėje antrosios pakopos EUROFORESTER studijų programoje, taip pat daugelyje kitų 

antrosios studijų pakopos programų. Universiteto studentai turi galimybę studijuoti atskirus dalykus užsienyje 

pagal ERASMUS programą. 

 

Studijų programos tikslas:  

Programos pagrindinis tikslas – rengti teoriškai gerai pasirengusius, gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti 

miškininkystės bakalaurus, turinčius tvaraus ir daugiatikslio miško auginimo, apsaugos ir naudojimo, miško ūkio 

tvarkymo, valdymo, planavimo šiuolaikinių žinių, gebančius, vadovaujantis darnios miškininkystės principais, 

taikyti šias žinias specializuoto miškininkavimo praktikoje, gerinant žmonių gyvenimo kokybę nuolat 

besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis. 

 

Studijų programos dalinių tikslai, studijų rezultatai (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos: 

Studijų programos 

daliniai tikslai 

Siekinių 

rūšys 

Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas  

- ugdyti 

humanistinės 

orientacijos, kritiškai 

mąstančius, 

gebančius laisvai 

bendrauti ir 

atsakingai rinktis 

Žinios ir jų 

taikymas 

Išsiaiškinti visuomenės 

formavimosi, ūkio raidos, 

valstybės funkcionavimo 

principus ir dėsningumus,  šalių 

kultūrinius skirtumus 

Visuomenės raida 

Suvokti nuolatinio tobulinimosi 

svarbą gyvenant besikeičiančios 

informacinės visuomenės 

sąlygomis 

Filosofija; 

Psichologija 



vertybes, pilietiškai 

aktyvius absolventus 

Lietuvos ūkiui, 

mokslui ir kultūrai 

Pažinti, tinkamai vartoti 

specialiąją terminologiją lietuvių 

kalba, taikyti užsienio verslo 

kalbos normas. Įgijus 

lingvistinių, sociakultūrinių ir 

tarpkultūrinių žinių veiksmingai 

ir lanksčiai vartoti kalbą 

socialiniais ir profesiniais 

tikslais (C1). 

Specialybės kalba; 

Specialybės užsienio kalba; 

Verslo užsienio kalbos pagrindai 

Specialieji 

gebėjimai 

Aiškiai formuluojant mintis 

bendrauti, dalyvauti diskusijose 

žodžiu ar raštu tiek lietuvių, tiek 

užsienio kalbomis, esant 

įvairioms klausytojų 

auditorijoms 

Specialybės kalba; 

Specialybės užsienio kalba; 

Verslo užsienio kalbos pagrindai 

Analizuoti ir vertinti ekonominę, 

finansinę ir politinę situaciją bei 

socialinius reiškinius ir 

procesus, jų pasekmes 

Visuomenės raida 

Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai 

Dirbti savarankiškai ir 

kolektyve, kurti ir konsoliduoti 

aplinkinius bendrai veiklai 

Filosofija; 

Psichologija; 

Specialybės kalba; 

Specialybės užsienio kalba; 

Verslo užsienio kalbos pagrindai 

Taikyti visuminį požiūrį kuriant 

idėjas, vertinant nuomones, 

priimant sprendimus 

Filosofija; 

Visuomenės raida 

Antrasis dalinis 

tikslas - ugdyti 

miško ekosistemų 

pažinimo, miško 

auginimo, 

naudojimo, 

apsaugos, miško 

ūkio valdymo ir 

planavimo sistemą, 

grįstą naujausiais 

miškotyros mokslo 

laimėjimais, 

matematinių metodų 

taikymo, šiuolaikinių 

miškininkavimo 

technologijų 

vertinimo 

stebėjimus, 

leidžiančius 

adaptuotis darbo 

vietoje organizuojant 

darnų miško ūkį. 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti ir taikyti matematinius, 

fizikinius, cheminius metodus, 

sprendžiant gamybines 

miškininkystės problemas 

Aukštoji matematika ir tikimybių 

teorija; 

Bendroji chemija; 

Specialioji fizika; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

Miško apsauga; 

Medynų formavimas ir  kirtimai; 

Miško prekių mokslas 

Taikyti miško ekosistemų 

komponentų pažinimo, miško 

ekosistemų funkcionavimo 

žinias, vertinti miškininkavimo 

technologijų įtaką miško 

ekosistemoms, tvariam miško 

ūkiui 

Augalų biologija; 

Bendroji ekologija ir aplinkos 

apsauga; 

Dirvotyra; 

Miško medžių genetika ir sodmenų 

išauginimo technologijos; 

Miško žvėrių ir paukščių biologija; 

Dendrologija; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

Miško ekologija; 

Miško apsauga; 

Medžioklėtyros pagrindai; 

Medynų formavimas ir  kirtimai; 

Miško hidromelioracija ir keliai; 

Augalų biologijos ir dendrologijos 

mok. praktika 

Įgyti žinių apie miško išteklių 

apskaitą, racionalų miško 

Geomatikos pagrindai; 

Dendrometrija; 



naudojimą, svarbiausias miškų 

ūkio veiklos sritis, miškų ūkio 

tvarkybą (organizavimą ir 

vadybą), jų taikymą 

organizuojant tvarų miško ūkį 

Miško ūkio valdymas; 

Miško politikos ir teisės pagrindai; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

 medynų formavimas ir  kirtimai;  

Miško apsauga; 

Medžioklėtyros pagrindai; 

Miško hidromelioracija ir keliai; 

Miško ekonomika ir gamybos 

organizavimas; 

Miško eksploatacija; 

Miškotvarka; 

Profesinės veiklos praktika 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Planuoti mokslinius ar 

technologinius tyrimus, 

interpretuoti  statistinės analizės 

rezultatus  

Miško žvėrių ir paukščių biologija; 

Miško ekologija; 

Mokslinės ir technologinės kūrybos 

pagrindai; 

Baigiamasis darbas 

Vertinti miško ekosistemų 

būklę, miškininkavimo 

technologijų, miško ūkio  

efektyvumą  

Miško medžių genetika ir sodmenų 

išauginimo technologijos; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

Miško apsauga; 

Medžioklėtyros pagrindai; 

Medynų formavimas ir  kirtimai; 

Miško ekonomika ir gamybos 

organizavimas; 

Privatus miško verslas; 

Miškininkystės kompleksinė praktika 

I ir II; 

Baigiamasis darbas 

Specialieji 

gebėjimai 

Identifikuoti žolinius ir 

sumedėjusius miško augalus, 

grybus, vabzdžius, įprastus, 

saugomus ir medžiojamuosius 

paukščius ir žvėris, dirvožemio 

tipus, miško tipus, miško 

produkciją, ekologines 

problemas 

Miško žvėrių ir paukščių biologija; 

Dendrologija; 

Dirvotyra; 

Miško ekologija; 

Miško apsauga; 

Medžioklėtyros pagrindai; 

Miško prekių mokslas; 

Augalų biologijos ir dendrologijos 

mok. praktika; 

Miškininkystės kompleksinė praktika 

I ir II 

Priimti tinkamus sprendimus, 

didinant miško medžių 

adaptyvumą, tvarumą, ūkinę 

vertę, besikeičiančiomis miško 

aplinkos sąlygomis 

Miško medžių genetika ir sodmenų 

išauginimo technologijos; 

Motorizuotos medžiapjūtės 

technologijos; 

Miško hidromelioracija ir keliai; 

Miško prekių mokslas;   

Taikyti GIS ir kitas informacinių 

technologijas, dendrometrinius 

metodus miško išteklių  

apskaitos, planavimo ir 

administruoti 

Informatika; 

Geomatikos pagrindai; 

Miško ūkio kompiuterika; 

Dendrometrija; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

Medynų formavimas ir  kirtimai; 

Miškotvarka; 



Miškininkystės kompleksinė praktika 

I ir II; 

Geomatikos pagrindų ir 

dendrometrijos mokomoji praktika 

Parinkti tinkamas 

miškininkavimo technologijas, 

atsižvelgiant į miško gamtinį 

potencialą, socialinius 

ekonominius poreikius ir 

medžiojamuosius gyvūnus, 

organizuoti miško ūkio ir miško 

įmonės veiklą,  laikantis 

žmogaus ir aplinkos saugos 

reikalavimų, gebėti vertinti 

miško ūkio įmonių veiklos 

efektyvumą 

Privatus miško verslas; 

Miško medžių genetika ir sodmenų 

išauginimo technologijos; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

Mško ekologija; 

Miško apsauga; 

Medžioklėtyros pagrindai; 

Medynų formavimas ir  kirtimai; 

Žmogaus sauga; 

Motorizuotos medžiapjūtės 

technologijos; 

Miško hidromelioracija ir keliai; 

Miško ekonomika ir gamybos 

organizavimas; 

Privatus miško verslas; 

Miškotvarka; 

Miško eksploatacija; 

Miškininkystės kompleksinė praktika 

I ir II  

Naudotis miškotvarkos 

projektais, projektuoti miško 

naudojimą, taikant tvaraus, 

daugiatikslio, racionalaus miško 

naudojimo besikeičiančioje 

aplinkoje principus 

Geomatikos pagrindai; 

Miško atkūrimas ir įveisimas; 

Medynų formavimas ir  kirtimai; 

Miško ekologija; 

Miškotvarka; 

Geomatikos pagrindų ir 

dendrometrijos mokomoji praktika 

 Vadovauti privačių įmonių ir 

valstybės įmonių padalinių 

miškininkavimo veiklai nuolat 

kintančiomis miško politikos, 

aplinkosaugos ir verslo 

sąlygomis 

Miško ūkio valdymas; 

Miško prekių mokslas; 

Miško politikos ir teisės pagrindai ; 

Miško ekonomika ir gamybos 

organizavimas; 

Privatus miško verslas 

Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai 

 

Suprasti specializuotus tekstus ir 

techninius terminus, dalyvauti 

dalykinėse diskusijose, rengti ir 

pristatyti pranešimus 

Visi studijų krypties studijų dalykai 

Sprendžiant teorinius-praktinius 

ir praktinius uždavinius parinkti, 

taikyti ir  tarpusavyje sieti 

skirtingas dalykinę informaciją, 

siekiant racionalaus gamtos, 

žmogaus, technikos ir 

technologinių veiksnių derinio 

Naudoti mokslinius, teisinius ir 

kitus spec. informacijos 

šaltinius,  juos atsirinkti,  

sisteminti,  vertinti ir pritaikyti 

praktikoje 

Planuoti bendrąją strategiją ir 



gebėti dirbti savarankiškai ar 

komandoje 

Trečiasis dalinis 

tikslas - formuoti 

specialiąsias 

kompetencijas 

gilinant žinias ir 

ugdant gebėjimus 

vienoje iš  studijų 

krypties šakų: miško 

auginimo, miestų ir 

rekreacinės 

miškininkystės, 

laukinių gyvūnų 

populiacijų valdymo 

ir medžioklystės, 

miško išteklių 

apskaitos ir 

projektavimo, 

medienos mokslo 

Ugdant miško auginimo žinias bei specialiuosius gebėjimus  

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti ir sugebėti taikyti 

miškininkavimo principus 

įvairių tipų ir paskirties 

medynuose bei plantaciniuose 

želdiniuose 

Plantacinė miškininkystė; 

Pelkinė miškininkystė; 

Ekologinė miškininkystė; 

Medynų formavimas įvairios 

paskirties miškuose 

Pažinti miškų ūkio technikos 

įvairovę ir mokėti ją efektyviai 

naudoti ūkiniuose darbuose 

Miškų ūkio technika; 

Medynų formavimas įvairios 

paskirties miškuose 

Turėti agronomijos žinių 

pagrindus ir sugebėti jais 

naudotis 

Agronomijos pagrindai; 

Plantacinė miškininkystė 

Perprasti perspektyvias miško 

ūkio biotechnologijas ir gebėti  

priimti optimalius sprendimus, 

jų taikymo miško ūkyje 

Biotechnologijų pagrindai 

miškininkystėje; 

Plantacinė miškininkystė 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Gebėti stebint aplinką ir 

remiantis sukauptomis žiniomis  

suformuluoti miško auginimo 

problemas ir tyrimų tikslus bei 

uždavinius miško išauginimo 

klausimais 

Plantacinė miškininkystė; 

Pelkinė miškininkystė; 

Ekologinė miškininkystė. 

Taikyti šiuolaikinius miško 

auginimo tyrimo metodus 

Medynų formavimas įvairios 

paskirties miškuose; 

Biotechnologijų pagrindai 

miškininkystėje 

Specialieji 

gebėjimai 

Planuoti ir organizuoti  miško 

ūkinę veiklą draugiškais aplinkai 

būdais ir metodais 

Ekologinė miškininkystė 

Veisti ir išauginti našias 

sumedėjusių augalų plantacijas 

Plantacinė miškininkystė 

Socialiniai  ir 

asmeniniai 

gebėjimai 

Apibūdinti ir perteikti 

visuomenei, miško savininkams 

ir kitiems suinteresuotiems 

asmenims bei organizacijoms 

objektyvią ir išsamią informaciją 

miško išauginimo klausimais 

Plantacinė miškininkystė; 

Pelkinė miškininkystė; 

Ekologinė miškininkystė; 

Medynų formavimas įvairios 

paskirties miškuose; 

Miškų ūkio technika; 

Agronomijos pagrindai; 

Biotechnologijų pagrindai 

miškininkystėje. 

Efektyviai bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

miškininkystės specialistais 

miško auginimo ir priežiūros 

klausimais 

Efektyviai diskutuoti miško 

auginimo ir priežiūros 

klausimais 

Ugdant miestų ir rekreacinės miškininkystės žinias bei specialiuosius  gebėjimus  

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti ir sugebėti taikyti miško 

rekreacinių teritorijų 

projektavimo, įrengimo ir 

priežiūros principus 

Kraštovaizdžio architektūros, miestų 

ir rekreacinės miškininkystės 

pagrindai; Rekreacinių teritorijų 

planavimas  



Žinoti ir sugebėti taikyti 

urbanizuotų teritorijų želdynų 

projektavimo, įrengimo ir 

priežiūros principus 

Kraštovaizdžio architektūros, miestų 

ir rekreacinės miškininkystės 

pagrindai;  

Statybos inžinerijos pagrindai; 

Gėlininkystė ir vejininkystė; 

Želdynų projektavimas, įrengimas ir 

priežiūra. 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Stebint aplinką ir remiantis 

sukauptomis žiniomis  gebėti 

suformuluoti miestų ir 

rekreacinės miškininkystės  

problemą ir tyrimų tikslą bei 

iškelti uždavinius  

Rekreacinių teritorijų planavimas;  

Želdynų projektavimas, įrengimas ir 

priežiūra. 

Taikyti pagrindinius miestų ir 

rekreacinės miškininkystės 

tyrimo metodus 

Rekreacinių teritorijų planavimas; 

Kraštovaizdžio architektūros, miestų 

ir rekreacinės miškininkystės 

pagrindai 

Specialieji 

gebėjimai 

Identifikuoti dekoratyviųjų 

sumedėjusių augalų formas, 

naudoti šių formų augalus 

želdyno kompozicijoms 

Dekoratyvioji dendrologija; 

Želdynų projektavimas, įrengimas ir 

priežiūra 

Projektuoti želdynus ir 

rekreacinius miško objektus 

Rekreacinių teritorijų planavimas; 

Želdynų projektavimas, įrengimas ir 

priežiūra; 

Kompiuterinė grafika želdynų 

projektavime 

Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai  

Perteikti visuomenei, miško 

savininkams ir kitiems 

suinteresuotiems asmenims bei 

organizacijoms objektyvią ir 

išsamią informaciją miestų ir 

rekreacinės miškininkystės 

klausimais 

Kraštovaizdžio architektūros, miestų 

ir rekreacinės miškininkystės 

pagrindai; 

Statybos inžinerijos pagrindai; 

Gėlininkystė ir vejininkystė; 

Želdynų projektavimas, įrengimas ir 

priežiūra; 

Rekreacinių teritorijų planavimas; 

Dekoratyvioji dendrologija; 

Kompiuterinė grafika želdynų 

projektavime 

Efektyviai bendrauti ir 

bendradarbiauti su kolegomis  

miestų ir rekreacinės 

miškininkystės klausimais 

Ugdant laukinių gyvūnų populiacijų valdymo ir medžioklystės žinias bei specialiuosius  

gebėjimus  

Žinios ir jų 

taikymas 

Išmanyti medžiojamųjų gyvūnų 

anatomiją, fiziologiją, ligas ir 

parazitus, suprasti 

kraštovaizdžio ekologijos 

principus bei mokėti įgytas 

žinias taikyti tvarkant laukinių 

gyvūnų populiacijas 

Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, 

fiziologija, ligos ir parazitai; 

Kraštovaizdžio ekologija 

Turėti išsamių medžioklystės 

technologijos, biotechnijos, 

medžioklėtvarkos žinių bei 

sugebėti jas panaudoti 

profesinėje veikloje 

Medžioklės technologija ir 

biotechnija; 

Medžioklėtvarka; 

Medžioklės produktai 

Turėti žinių apie medžiojamųjų 

gyvūnų veisimą, mokėti 

Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, 

žvėrininkystė ir kinologija  



pritaikyti žvėrininkystės ir 

šuninkystės žinias organizuojant 

medžiokles 

Turėti miškų ir medžioklės 

ūkiuose naudojamų statinių tipų 

statybos inžinerinius pagrindus 

Statybos inžinerijos pagrindai 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Stebint aplinką ir remiantis 

sukauptomis žiniomis gebėti 

suformuluoti laukinių gyvūnų 

populiacijų valdymo ir 

medžioklystės problemą, tyrimų 

tikslą uždavinius  

Medžioklės technologija ir 

biotechnija; 

Medžioklėtvarka; 

Kraštovaizdžio ekologija.  

Taikyti šiuolaikinius laukinių 

gyvūnų populiacijų valdymo ir 

medžioklystės tyrimo metodus 

Specialieji 

gebėjimai 

Projektuoti ir įrengti 

biotechninius įrenginius ir 

efektyviai paruošti medžioklės 

produkciją 

Medžioklės technologija ir 

biotechnija 

Efektyviai organizuoti 

medžiokles ir vykdyti kanopinių 

žvėrių atranką 

Medžioklėtvarka; 

Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, 

žvėrininkystė ir kinologija 

Socialiniai 

gebėjimai  

Asmeniniai 

gebėjimai 

Efektyviai bendrauti ir 

bendradarbiauti su kolegomis  

laukinių gyvūnų populiacijų 

valdymo ir medžioklystės 

klausimais 

Kraštovaizdžio ekologija; 

Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, 

fiziologija, ligos ir parazitai; 

Medžioklės produktai;  

Medžioklėtvarka; 

Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, 

žvėrininkystė ir kinologija 
Efektyviai diskutuoti laukinių 

gyvūnų populiacijų valdymo ir 

medžioklystės klausimais 

Ugdant miško išteklių apskaitos ir projektavimo žinias bei specialiuosius  gebėjimus  

Žinios ir jų 

taikymas 

Suprasti miško išteklių apskaitos 

principus, išmanyti apie miškų 

inventorizacijos antžeminius ir 

nuotolinius metodus 

Miško produktų apskaita; 

Miškų inventorizacija; 

Nuotoliniai metodai 

Perprasti antžeminių ir 

nuotolinių medžių, medynų, 

miško masyvų matavimo ir 

vertinimo technologijas  

Miškų inventorizacija; 

Nuotoliniai metodai; 

Miško produktų apskaita 

Turėti informacijos apie teisinę 

miško ūkinės veiklos 

projektavimo aplinką 

Miško ekonomika ir gamybos 

organizavimas; 

Miškų inventorizacija 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Stebint aplinką ir remiantis 

sukauptomis žiniomis  gebėti 

suformuluoti miško išteklių 

apskaitos ir projektavimo 

problemą ir tyrimų tikslą bei 

iškelti uždavinius 

Miško produktų apskaita; 

Miškų inventorizacija; 

Nuotoliniai metodai; 

Daugiatikslio miško ūkio ekonomika; 

Miško logistika 

Taikyti pagrindinius 

antžeminius ir nuotolinius miško 

išteklių apskaitos, naudojimo ir 

Nuotoliniai metodai; 

Miško produktų apskaita; 

Miškų inventorizacija; 



logistikos projektavimo metodus 

bei matematinės statistikos 

metodus 

Miško logistika  

Specialieji 

gebėjimai 

Inventorizuoti miško ir 

medienos išteklius, naudojant 

modernius biometrinius, 

dendrometrinius ir GIS metodus 

Nuotoliniai metodai; 

Miškų inventorizacija 

 

Organizuoti miškotvarkinio 

projektavimo darbus mažoms 

(individualaus savininko) ir 

didelėms (miškų urėdijų ar kitų 

įmonių) valdoms  

Miškų inventorizacija; 

Daugiatikslio miško ūkio ekonomika 

Optimizuoti miško naudojimą, 

derinant teisinius, ekonominius, 

gamtosauginius ir socialinius 

interesus 

Daugiatikslio miško ūkio ekonomika; 

Medynų našumas; 

Miškotvarka 

Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai  

 

Apibūdinti ir perteikti 

visuomenei, atsakingoms 

institucijoms operatyvią ir 

objektyvią informaciją apie 

miško išteklių būklę ir 

planuojamą jų naudojimą. 

Nuotoliniai metodai; 

Miškų inventorizacija  

Medynų našumas 

Bendrauti su miško savininkais, 

miškų valdytojais visuomeninių 

organizacijų atstovais rengiant ir 

derinant miškotvarkos projektus, 

pristatyti visuomenei, miško 

savininkams, suinteresuotiems 

asmenims ir organizacijoms 

miškotvarkos projektus 

Miškų inventorizacija;  

Miško produktų apskaita; 

Daugiatikslio miško ūkio ekonomika 

Miško politikos ir teisės pagrindai 

Diskutuoti su oponuojančiom 

pusėm,  žiniasklaida  

Visi pasirenkamų dalykų grupės 

„Miško išteklių apskaita  ir 

projektavimas“ studijų dalykai 

Ugdant medienos mokslo žinias bei specialiuosius  gebėjimus  

Žinios ir jų 

taikymas 

Suprasti medienos, kaip gamtos 

produkto išskirtinumą, žinoti jos 

makro- ir mikrostruktūrą, 

chemines ir fizikines savybes,  

medienos kokybės sąsajas su 

medžio ir medyno augimo 

ypatumais Suprasti žaliavinės 

medienos standartizacijos 

principus ir žinoti konkrečius 

apvaliosios ir smulkintosios 

medienos standartus 

Medienotyra; 

Medynų našumas;  

Miško bioenergetika 

 

Perprasti technologines 

medienos savybes, jų 

panaudojimą žmogaus 

reikmėms, tradicines ir 

naujausias medienos apskaitos,  

ruošos, apdirbimo ir perdirbimo 

technologijas, naudojamą 

techniką 

Medienotyra; 

Miško bioenergetika; 

Statybos inžinerijos pagrindai; 

Miško eksploatacija; 

Miškų ūkio technika; 

Nuotoliniai metodai 



Įgyti miško auginimo, medienos 

ruošos ir perdirbimo  įmonių 

ekonominius verslo pagrindus  

Miško ir medienos įmonių 

ekonomika 

 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Stebint aplinką ir remiantis 

sukauptomis žiniomis  gebėti 

suformuluoti medienos kokybės 

apskaitos ruošos problemą ir 

tyrimų tikslą bei uždavinius  

Medienotyra; 

Medynų našumas; 

Miško bioenergetika; 

Nuotoliniai metodai 

Taikyti pagrindinius medienos ir 

jos gaminių fizikinių,  cheminių 

ir technologinių savybių tyrimų 

metodus bei interpretuoti gautus 

rezultatus matematiniais 

statistikos metodais 

Medienotyra;  

Medynų našumas; 

Miško bioenergetika; 

Nuotoliniai metodai 

Specialieji 

gebėjimai 

Pažinti pagrindinių komercinę 

reikšmę turinčių medžių rūšių 

medieną, apvaliosios ir 

smulkintosios medienos bei jos 

gaminių  ydas, vertinti jos 

kokybę ir  ją klasifikuoti pagal 

galiojančius standartus  

Miško prekių mokslas ; 

Medienotyra;  

Medynų našumas 

 

 

Optimizuoti medienos 

sortimentavimą, vertinti 

medienos panaudojimo 

ekonominį efektyvumą 

Miško ir medienos įmonių 

ekonomika 

Miško bioenergetika;  

 

Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai  

 

Perteikti masinėms informavimo 

priemonėms žinias apie 

medienos svarbą, tautinį jos 

naudojimo paveldą, naujausias 

technologijas, problemas ir 

perspektyvas 

Miško ir medienos įmonių 

ekonomika; 

Miško bioenergetika 

Argumentuotai diskutuoti 

medienos perdirbimo įmonių 

plėtros Lietuvoje klausimais 

Miško ir medienos įmonių 

ekonomika 

Privatus miško verslas 

Miško prekių mokslas; 

Miško bioenergetika;  

Populiarinti medienos 

gyvenamojoje aplinkoje 

naudojimą 

Visi pasirenkamų dalykų grupės 

„Miško išteklių apskaita  ir 

projektavimas“ studijų dalykai 

Bendrauti su miško ir medienos 

verslo  dalyviais, valstybinių ir 

visuomeninių organizacijų  

atstovais medienos naudojimo ir 

kokybės klausimais  

Vertybinės nuostatos Pagarba materialinės ir dvasinės 

kultūros vertybėms, kuriamoms 

rūpestingai suplanuotu, 

organizuotu ir kokybiškai 

atliekamu darbu 

Visi studijų dalykai  

Pagarba gamtai, racionaliam jos 

išteklių naudojimui, natūralių 

medienos gaminių ir miško 

produktų vartojimo tradicijų 



istoriniam ir tautiniam paveldui 

Mokymosi visą gyvenimą ir 

profesinio bei dvasinio 

tobulėjimo troškimo nuostata 

Sveiko ir taupaus žmogaus 

gyvenimo būsto ir buities 

kūrimo nuostata 

Nuostata derinti  ekologinius, 

socialinius ir ekonominius 

interesus, gerbti miškininkystės 

profesijas, kurių veikla 

grindžiama šeimos tradicijų ir 

neurbanizuotos gyvenamosios 

vietos  pagrindu 

Pasitikėjimas savo jėgomis, 

ryžtas prisiimti atsakomybę už 

savo veiksmus ir sprendimus 

 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Miškininkystės studijų programos planas 

Eil. 

Nr.  

Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras  

ECTS 

kreditais 

valandomis Nuolatinėms 

studijoms 

Ištęstinėms 

studijoms 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (18 KR.)  

1.  Specialybės kalba  3  80  2  2  

2.  Filosofija  3  80  1  2  

3.  Visuomenės raida  3  80  1  1  

4.  Psichologija  3  80  2  2  

5.  Verslo užsienio kalbos pagrindai  3  80  2  2  

6.  Specialybės užsienio kalba  3  80  3  3  

Viso:  18 480 x  x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES (ŠAKOS) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, 

PRAKTIKOS, BAIGIAMASIS ATSISKAITYMAS (177 KR.) 

Studijų dalykai  

1.  Aukštoji matematika ir tikimybių 

teorija  

4  107  1  1  

2.  Augalų biologija  9  240  1  1  

3.  Bendroji chemija  4  107  1  3  

4.  Informatika  4  106  1  4  

5.  Bendroji ekologija ir aplinkos 

apsauga  

3  80  1  1  

6.  Dendrologija  6  160  2  3  

7.  Dirvotyra (su 1,0 kr. mokomąja 

praktika)  

6  160  2  2  

8.  Specialioji fizika  4  107  2  3  

9.  Geomatikos pagrindai  8  213  3  5  

10.  Dendrometrija  5  133  3  6  

11.  Žmogaus sauga  3  80  3  12  

12.  Miško medžių genetika ir sodmenų 

išauginimo technologijos  

8  214  3  4  

13.  Miško atkūrimas ir įveisimas  5  133  4  6  



14.  Miško žvėrių ir paukščių biologija  5  134  4  5  

15.  Miško ekologija  5  134  4  4  

16.  Motorizuotos medžiapjūtės 

technologijos (su 1,0 kr. mokomąja 

praktika)  

3  80  4  3  

17.  Miško apsauga  8  213  5  7  

18.  Miškų ūkio kompiuterika  3  80  5  9  

19.  Medžioklėtyros pagrindai  5  133  5  7  

20.  Miško hidromelioracija ir keliai  4  106  5  9  

21.  Mokslinės ir technologinės kūrybos 

pagrindai  

5  133  6  8  

22.  Medynų formavimas ir kirtimai  5  133  6  8  

23.  Miško prekių mokslas  3  80  6  7  

24.  Miško politikos ir teisės pagrindai  3  80  7  9  

25.  Miško ekonomika ir gamybos 

organizavimas  

6  160  7  8  

26.  Miškų ūkio valdymas  3  80  8  10  

27.  Privatus miško ūkis  3  80  8  10  

28.  Miškotvarka  5  133  8  12  

29.  Miško eksploatacija (su 1,0 kr. 

mokomąja praktika)  

6  160  8  9  

Viso: 141 3760 x  x 

Praktikos  

1.  Augalų biologijos ir dendrologijos 

mok. praktika  

5  133  2  2-3  

2.  Geomatikos pagrindų ir 

dendrometrijos mokomoji praktika  

4  107  4  6  

3.  Miškininkystės kompleksinė 

praktika I  

5  133  4  6  

4.  Miškininkystės kompleksinė 

praktika II  

4  107  6  8  

5.  Profesinės veiklos praktika  6  160  7  11  

Viso:  24  640  x  x 

Baigiamasis atsiskaitymas  

1.  Baigiamasis darbas  12  320  8  12  

Viso:  12  320  x  x 

Iš viso:  177  4720  x  x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, 

SKIRTI STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) GILESNEI SPECIALIZACIJAI (33 KR.)  

Pirmoji pasirenkamų dalykų grupė „Miško auginimas“  

1.  Miškų ūkio technika  4  107  5  9  

2.  Agronomijos pagrindai  3  80  5  10  

3.  Biotechnologijų pagrindai 

miškininkystėje  

6  160  6  10  

4.  Pelkinė miškininkystė  4  107  6  11  

5.  Plantacinė miškininkystė  6  160  7  10  

6.  Ekologinė miškininkystė (+ 1 kr. 

mokomoji praktika)  

7  186  7  11  

7.  Medynų formavimas įvairios 

paskirties miškuose  

3  80  7  11  

Viso:  33 880 x x 

Antroji pasirenkamų dalykų grupė „Miestų ir rekreacinė miškininkystė“  



1.  Kompiuterinė grafika želdynų 

projektavime  

4  106  5  9  

2.  Statybos inžinerijos pagrindai  4  107  5  10  

3.  Kraštovaizdžio architektūros, 

miestų ir rekreacinės 

miškininkystės pagrindai 

6  160  6  10  

4.  Rekreacinių teritorijų planavimas  3  80  6  10  

4.  Gėlininkystė ir vejininkystė  4  107  7  11  

5.  Želdynų projektavimas, įrengimas 

ir priežiūra  

9  240  7  11  

7.  Dekoratyvioji dendrologija  3  80  7  11  

Viso:  33  880  x  x 

Trečioji pasirenkamų dalykų grupė „Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir medžioklystė“  

1.  Statybos inžinerijos pagrindai  4  107  5  10  

2.  Kraštovaizdžio ekologija  3  80  5  9  

3.  Medžiojamųjų gyvūnų anatomija, 

fiziologija, ligos ir parazitai  

6  160  6  10  

4.  Medžioklės produktai  4  107  6  10  

5.  Medžioklės technologija ir 

biotechnija  

6  160  7  11  

6.  Medžioklėtvarka  4  106  7  11  

7.  Medžiojamųjų gyvūnų veisimas, 

žvėrininkystė ir kinologija  

6  160  7  11  

Viso:  33 880 x  x 

Ketvirtoji pasirenkamų dalykų grupė „Miško išteklių apskaita ir projektavimas“  

1.  Miškų ūkio technika  4  107  5  9  

2.  Medynų našumas  3  80  5  10  

3.  Nuotoliniai metodai  4  106  6  10  

4.  Miškų inventorizacija  6  160  6  10  

5.  Miško produktų apskaita  5  134  7  11  

6.  Daugiatikslio miško ūkio 

ekonomika  

5  133  7  11  

7.  Miško logistika  6  160  7  11  

Viso:  33 880 x x 

Penktoji pasirenkamų dalykų grupė „Medienos mokslas“  

1.  Miškų ūkio technika  4  107  5  9  

2.  Statybos inžinerijos pagrindai  4  107  5  10  

3.  Nuotoliniai metodai  4  106  6  10  

4.  Miško bioenergetika  5  133  6  10  

5.  Medienotyra  10  267  7  11  

6.  Miško ir medienos įmonių 

ekonomika  

6  160  7  11  

Viso:  33 880 x  x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (12 KR.)  

1.  Laisvai pasirenkamas dalykas  3  80  3  5  

2.  Laisvai pasirenkamas dalykas 

(Kalbų mokymosi grupės studijų 

dalykas)  

3  80  4  4  

3.  Laisvai pasirenkamas dalykas  3  80  5  7  

4.  Laisvai pasirenkamas dalykas  3  80  6  8  

Viso:  12  320  x  x 



Iš viso praktikų apimtis studijų 

programoje su mokomosiomis 

praktikomis, integruotomis į studijų 

dalykus: 

27-28  720-746  x  x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis 

studijų programoje  

12  320  x  x  

Iš viso apimtis studijų programoje  240  6400  x  x  

 


