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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. Marius Kavaliauskas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir 

medienotyros instituto docentas 

2. Dr. Gerda Šilingienė ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto lektorė 

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

miškininkystės instituto direktorius, profesorius 

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

miškininkystės instituto docentas. Lietuvos miškininkų 

sąjungos prezidentas 

5. Dr. Remigijus Ţalkauskas* ASU Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas, Miško 

biologijos ir miškininkystės instituto docentas  

6. Dr. Lina Strauigytė ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto docentė 

7. Mantas Pilkauskas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto lektorius.  Lietuvos kraštovaizdţio 

architektų sąjungos narys. UAB „Ţeldynai“ kraštovaizdţio 

architektas 

8. Sigitas Algis Davenis Lietuvos arboristikos centro direktorius 

9. Monika Ţiauberytė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų atstovybės 

deleguotas studentų atstovas 

* komiteto pirmininkas 

 

 



Programos bendras apibūdinimas 

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

mąstyti miškininkystės bakalaurus, turinčius daugiatikslio miškininkavimo tradiciniuose bei miestų ir jų įtakos 

zonoje esančiuose miškuose, ţeldynų formavimo šiuolaikinių ţinių, gebančius integruoti šias ţinias 

specializuoto miškininkavimo praktikoje, siekiant optimizuoti miškų ir kitų sumedėjusių bendrijų teikiamą 

rekreacinę, ekonominę ir aplinkosauginę naudą, rekreacinę infrastruktūrą miškuose, gerinant ţmonių gyvenimo 

kokybę nuolat besikeičiančios aplinkos sąlygomis. 

Pirmasis dalinis tikslas - ugdyti humanistinės orientacijos, kritiškai mąstančius, gebančius laisvai 

bendrauti ir atsakingai rinktis vertybes, pilietiškai aktyvius absolventus Lietuvos ūkiui, mokslui ir kultūrai. 

Antrasis dalinis tikslas - ugdyti miško (tiek tradicinio, tiek miesto ir jo įtakos zonoje esančio miško), 

ţeldyno ekosistemų paţinimo, miško, ţeldyno formavimo, naudojimo, apsaugos, valdymo ir planavimo sistemą, 

grįstą naujausiais miškotyros laimėjimais, kraštovaizdţio architektūros (formavimo) principais, šiuolaikinių 

miškininkavimo technologijų vertinimo stebėjimus, leidţiančius adaptuotis darbo vietoje uţtikrinant kryptingą 

miško, ţeldynų rekreacinio potencialo valdymą, pritaikymą visuomenės poreikiams. 

 

Programos bendra sandara 

Specializacijos: Nėra 

Studento pasirinkimai:  

Studentai rinksis keturis studijų dalykus (iš viso 12 kreditų) iš šių pasirankamų dalykų grupių (po vieną 

studijų dalyką iš kiekvienos grupės): 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 1: Medţioklėtyros pagrindai; Medţiojamųjų gyvūnų veisimas 

nelaisvėje; Arboristika;  Dekoratyvioji dendrologija; Infrastruktūros ţeldynai. 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 2: Saugomų teritorijų planavimas; Vandentvarkos pagrindai; 

Paveldotvarka; Aplinkosauginiai projektai; Ţmogaus ekologija; Aplinkosaugos vadyba; Biologinės įvairovės 

apsauga. 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 3: Miškų ūkio ekonomika; Privatus miško verslas;  Privatus ţeldynų 

verslas; Miško prekių mokslas; Miškų ūkio kompiuterika; Miško bioenergetika. 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 4: Miško pedagogika; Konfliktų valdymas. 

Studentai taip pat rinksis laisvai pasirenkamus bendruosius  universiteto nustatytus dalykus (4 studijų dalykai 

po 3 kreditus: viso 12 kreditų) 

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Universiteto studentai turi galimybę studijuoti atskirus dalykus uţsienyje pagal ERASMUS programą 

 

Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir juos įgyvendinančių studijų dalykų sąsajos 

Studijų 

programos 

daliniai tikslai 

Studijų 

rezultatų 

rūšys 

Numatomi studijų rezultatai  Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas - ugdyti 

humanistinės 

orientacijos, 

kritiškai 

mąstančius, 

gebančius laisvai 

bendrauti ir 

atsakingai rinktis 

vertybes, pilietiškai 

aktyvius 

absolventus 

Lietuvos ūkiui, 

mokslui ir kultūrai 

Ţinios ir jų 

taikymas 

Supras ţmogaus paţintinių gebėjimų 

atsiradimo, jo fenomenalumo ir 

saviraiškos prielaidas 

Filosofija; Visuomenės raida; 

Psichologija 

Paţinti ir tinkamai vartoti specialiąją 

terminologiją lietuvių kalba, taikyti 

uţsienio verslo kalbos normas. Įgijus 

lingvistinių, sociakultūrinių ir 

tarpkultūrinių ţinių veiksmingai ir 

lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir 

profesiniais tikslais (C1). 

Verslo uţsienio kalbos 

pagrindai; 

Specialybės uţsienio kalba, 

Specialybės kalba 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Taikys visuminį poţiūrį kuriant idėjas, 

vertinant įvairias nuomones ir 

pasiūlymus, priimant dalykinius 

sprendimus 

Filosofija; Visuomenės raida; 

Psichologija 



Savarankiškai mokysis ir nuolat ugdys 

savo profesionalumą, kūrybiškai ir 

kritiškai mąstyti 

Filosofija; Psichologija; 

Visuomenės raida; Verslo 

uţsienio kalbos pagrindai; 

Specialybės uţsienio kalba, 

Specialybės kalba 

Socialiniai 

gebėjimai 

Dirbs komandoje, bendraus ir 

bendradarbiaus ţodţiu ir raštu 

gimtąja/uţsienio kalbomis 

Psichologija; Filosofija; 

Verslo uţsienio kalbos 

pagrindai; Specialybės uţsienio 

kalba; Specialybės kalba 

Antrasis dalinis 

tikslas - ugdyti 

miško (tiek 

tradicinio, tiek 

miesto ir jo įtakos 

zonoje esančio 

miško), ţeldyno 

ekosistemų 

paţinimo, miško, 

ţeldyno 

formavimo,  

naudojimo, 

apsaugos, valdymo 

ir planavimo 

sistemą, grįstą 

naujausiais 

miškotyros 

laimėjimais, 

kraštovaizdţio 

architektūros 

(formavimo) 

principais, 

šiuolaikinių 

miškininkavimo 

technologijų 

vertinimo 

stebėjimus, 

leidţiančius 

adaptuotis darbo 

vietoje uţtikrinant 

kryptingą miško, 

ţeldynų rekreacinio 

potencialo 

valdymą, 

pritaikymą 

visuomenės 

poreikiams 

Ţinios ir jų 

taikymas 

Ţinos ir taikys matematinius, cheminius, 

meteorologinius metodus, sprendţiant 

įvairiapuses miškininkystės problemas 

Aukštoji matematika ir 

tikimybių teorija; Chemijos ir 

meteorologijos pagrindai; 

Ţmogaus sauga 

Įsisavins įvairiapusiškas išsamias 

integruotas miško, ţeldynų, urbanizuotų 

teritorijų ekosistemų komponentų 

paţinimo, funkcionavimo ţinias, kurias 

gebės taikyti plačiose tarpdalykinėse 

studijose, parenkant specializuoto 

miškininkavimo technologijas 

Augalų biologija; 

Dendrologija; 

Dirvotyra; Stuburinių gyvūnų 

biologija; Bendroji ekologija ir 

aplinkos apsauga; Specialioji 

ekologija; Gėlininkystė ir 

vejininkystė; Miško ir ţeldynų 

apsauga; Miestų planavimas; 

Arboristika*; Paveldotvarka* 

Įsisavins įvairiapusiškas išsamias 

integruotas miško, ţeldynų ekosistemų 

išteklių kryptingo formavimo ţinias, 

pagrįstas šiuolaikiniais miškotyros 

pasiekimais, kraštovaizdţio formavimo 

teorijomis, kurias gebės taikyti plačioje 

miškų ūkio, ţeldyno tvarkymo veikloje, 

prioritetą teikiant visuomenės 

rekreaciniams ir aplinkosauginiams 

interesams 

Specialioji ekologija; Sodmenų 

išauginimo technologijos; 

Kraštovaizdţio architektūra; 

Gėlininkystė ir vejininkystė; 

Parkų prieţiūros technologijos; 

Miško ir ţeldynų apsauga; 

Miško naudojimas; 

Mikroekonomika; Melioracijos 

ir kelių statybos technologijos; 

Rekreacinių teritorijų 

planavimas; Miškotvarka; 

Parkų projektavimas ir 

prieţiūra; Geomatikos 

pagrindai; Miško ir ţeldynų 

teisė; Miškų ūkio ir parkų 

valdymas; Rekreacinės 

architektūros pagrindai; 

Daugiatikslis medynų 

formavimas; Ţeldynų 

projektavimas ir prieţiūra; 

Miško ir ţeldynų apsauga; 

Rekreacinė miškininkystė; 

Miestų planavimas; Ţmogaus 

ekologija*; Biologinės 

įvairovės apsauga*; 

Vandentvarkos pagrindai*; 

Arboristika*; Medţioklėtyros 

pagrindai* 

Gebėjimai 

vykdyti 

tyrimus 

Gebės planuoti mokslinius ar 

technologinius tyrimus, interpretuoti  

statistinės analizės rezultatus, naudojantis 

Aukštoji matematika ir 

tikimybių teorija; Mokslinės ir 

technologinės kūrybos 



fundamentinių ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų pasiekimais ir metodais 

pagrindai; Baigiamasis darbas 

Gebės rinkti ir analizuoti miško, ţeldynų 

ekosistemų išteklių, socialinio poreikio, 

antropogeninio poveikio šiose 

ekosistemose duomenis, reikalingus 

miškų ir ţeldynų pritaikymo visuomenės 

rekreaciniams ir aplinkosauginiams 

poreikiams sprendiniams pagrįsti 

Geomatikos pagrindai; 

Ţmogaus sauga; 

Dendrometrija; Gėlininkystė ir 

vejininkystė; Specialioji 

ekologija; Rekreacinė 

miškininkystė; Medţioklėtyros 

pagrindai; Miško atkūrimas ir 

įveisimas; Ţeldynų 

projektavimas; 

Mikroekonomika; 

Miškotvarka; Parkų 

projektavimas ir prieţiūra; 

Miestų planavimas; 

Geomatikos pagrindų ir 

dendrometrijos mokomoji 

praktika; Profesinės veiklos 

praktika; Baigiamasis darbas 

Specialieji 

gebėjimai 

Gebės savarankiškai identifikuoti ţolinius 

ir sumedėjusius augalus, grybus, 

vabzdţius, įprastus, saugomus ir 

medţiojamuosius paukščius ir ţvėris, 

dirvoţemio vienetus, miško tipus, 

ekologines problemas  

Dendrologija; Augalų 

biologijos ir dendrologijos 

mokomoji praktika; Dirvotyra; 

Stuburinių gyvūnų biologija; 

Medţioklėtyra; Specialioji 

ekologija; Miško ir ţeldynų 

apsauga; Ţeldynų 

projektavimas ir prieţiūra; 

Geomatikos pagrindų ir 

dendrometrijos mokomoji 

praktika; Kompleksinė 

praktika; Dekoratyvioji 

dendrologija*; 

Aplinkosauginiai projektai* 

Gebės savarankiškai vykdyti, planuoti, 

organizuoti ir vertinti rekreacinės 

infrastruktūros plėtros miškuose, ţeldyno 

tvarkymo veiklas, integruotai taikant 

kompleksines technologijas, 

organizacines ir metodines priemones, 

didinant sumedėjusios augalijos 

adaptyvumą, miško, ţeldyno ekosistemų 

tvarumą, išsaugant regiono rekreacinį 

potencialą, kraštovaizdţio savastį 

besikeičiančiomis rekreacinės ir kitomis 

antropogeninės apkrovos sąlygomis 

 

Miško ir ţeldynų apsauga; 

Rekreacinė miškininkystė; 

Kraštovaizdţio architektūra; 

Kompiuterinė grafika ţeldynų 

projektavime; Informatika, 

Parkų prieţiūros technologijos; 

Sodmenų išauginimo 

technologijos; Miško ir ţeldynų 

apsauga; Rekreacinės 

architektūros pagrindai; 

Ţeldynų ir miško teisė; 

Ţeldynų projektavimas ir 

prieţiūra; Miškotvarka; Parkų 

projektavimas ir prieţiūra; 

Aplinkosauginiai projektai*; 

Saugomų teritorijų 

planavimas*; Miškų ūkio 

kompiuterika*; Miško prekių 

mokslas*; Miško 

bioenergetika*; Medţiojamųjų 



gyvūnų veisimas nelaisvėje*; 

Dekoratyvioji dendrologija*; 

Infrastruktūros ţeldynai*; 

Paveldotvarka* 

Gebės vadovauti privačių įmonių ir 

valstybės įmonių padalinių 

miškininkavimo, ţeldininkystės veiklai 

urbanizuotame, kaimiškame, gamtiniame 

kraštovaizdyje nuolat kintančiomis miško 

politikos, socialinių interesų, 

aplinkosaugos ir verslo sąlygomis 

Ţmogaus sauga; Ţeldynų ir 

miško teisė; Ţeldynų 

projektavimas ir prieţiūra; 

Mikroekonomika; 

Melioracijos ir kelių statybos 

technologijos; Miškų ūkio ir 

parkų valdymas; Rekreacinių 

teritorijų planavimas; 

Aplinkosaugos vadyba*; Miškų 

ūkio ekonomika*; Privatus 

miško verslas*; Privatus 

ţeldynų verslas*; Konfliktų 

valdymas*; 

Aplinkosauginiai projektai* 

Socialiniai 

gebėjimai 

 

Gebės bendrauti su specialistais ir 

visuomene sprendţiant miestų ir 

rekreacinės miškininkystės profesinės 

veiklos ar studijų srities uţdavinius, 

pristatant atliktą veiklą, jos rezultatus 

Miestų ir kitų teritorijų 

planavimas; Rekreacinių 

teritorijų planavimas; 

Miškotvarka; Paveldotvarka*; 

Saugomų teritorijų 

planavimas*; Konfliktų 

valdymas*; Miško 

pedagogika*; kiti studijų 

dalykai 

Gebės naudoti mokslinius, teisinius ir 

kitus specialiosios informacijos šaltinius,  

juos atsirinkti,  sisteminti,  vertinti ir 

pritaikyti profesinėje praktikoje 

Gebės prisiimti atsakomybę uţ savo ir 

pavaldţių darbuotojų veiklos kokybę ir 

jos vertinimą vadovaudamasis  profesine 

etika ir pilietiškumu 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Gebės savarankiškai mokytis savo 

profesinės veiklos ir studijų srityje, 

planuoti mokymosi procesą 

Dauguma studijų dalykų 

 Suvoks moralinę atsakomybę uţ savo 

profesinės veiklos ir jos rezultatų poveikį 

visuomeninei, ekonominei, kultūrinei 

raidai, gerovei ir aplinkai 

* - universiteto nustatyti, studento pasirenkami studijų dalykai, praktikos, skirti studijų krypties (šakos) gilesnei 

specializacijai 

 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

 

Profesinės veiklos galimybės: 

Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos absolventai galės dirbti savivaldybės skyriuose, 

susijusiose su ţeldynų, miesto miškų tvarkymu, miestų ţeldynus priţiūrinčiose, apţeldinimo įmonėse, 

medelynuose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, Valstybiniame miškotvarkos institute, kitose teritorijų 

planavimo ir projektavimo įstaigose, mokslo ir studijų institucijose, Valstybinėje miškų tarnyboje, Aplinkos 

ministerijos departamentuose, Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje, regioninėse aplinkos apsaugos 

agentūrose, miškų urėdijose, miško savininkų asociacijose, miško ūkį priţiūrinčiose ir medienos ruošos 

privačiose įmonėse uţimant pareigybes, kurioms nereikia magistro kvalifikacinio laipsnio, taip pat kurti 

privačias miško, ţeldynų verslo įmones.  

Miškininkystės bakalaurai galės siekti ţeldynų projektų rengimo vadovo atestato Ţeldynų projektų 



rengimo vadovo atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

sausio 22 d. įsakymu Nr. D1-49 (Ţin., 2008, Nr. 12-414), nurodyta tvarka. 

Atsiţvelgiant į VĮ miškų urėdijų miškininkystės srities specialistų pareigybių specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus (Generalinio miškų urėdo 2011 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1B-31 „ Dėl VĮ miškų urėdijų 

miškininkystės srities specialistų pareigybių specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų“ pakeitimas, patvirtintas 

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Generalinio miškų urėdo įsakymu 2011 m. balandţio 29 

d. Nr. 1B-204) miškininkystės bakalauras galės uţimti girininko, girininko pavaduotojo, medelyno viršininko, 

medelyno viršininko pavaduotojo, miškotvarkos, miško ţeldinimo ir miško apsaugos inţinieriaus, prekybos 

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

Tolesnių studijų galimybės: 

Miškininkystės bakalaurai galės tęsti studijas antrosios (magistrantūros) pakopos Miškininkystės, 

Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo (jei pastaroji programa bus uţregistruota Studijų ir mokymo programų 

registre) studijų programose, tarptautinėje antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje 

EUROFORESTER (angl.), taip pat daugelyje kitų antrosios (magistrantūros) studijų pakopos programų. 

Universiteto studentai turės galimybę studijuoti atskirus dalykus uţsienyje pagal ERASMUS programą. 

 

 

Programos sudėtis (studijų dalykai, praktikos ir baigiamieji atsiskaitymai) 

 

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai, praktikos 

Apimtis Semestras 

ECTS 

kreditais 
valandomis 

nuolatinėms 

studijoms 

ištęstinėms 

studijoms 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI 

(18 KR.) 

1. Filosofija 3 80 1 2 

2. Visuomenės raida  3 80 1 1 

3. Specialybės kalba 3 80 2 2 

4. Verslo uţsienio kalbos pagrindai 3 80 2 2 

5. Psichologija 3 80 2 2 

6. Specialybės uţsienio kalba 3 80 3 3 

Iš viso: 18 480 x x 

MIŠKININKYSTĖS STUDIJŲ KRYPTIES (MIESTŲ IR REKREACINĖS MIŠKININKYSTĖS 

STUDIJŲ ŠAKOS) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, BAIGIAMASIS 

ATSISKAITYMAS 

(198 KR.) 

Studijų dalykai su mokomosiomis praktikomis dalyko viduje (168 kr.) 

1. Aukštoji matematika ir tikimybių teorija 4 107 1 1 

2. Augalų biologija 9 240 1 1 

3. Informatika  4 107 1 3 

4. Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga  3 80 1 1 

5. Ţmogaus sauga 3 80 1 2 

6. Dendrologija  6 160 2 3 

7. Chemijos ir meteorologijos pagrindai  6 160 2 3 

8. Dirvotyra (su 0,9  kr. mokomąja praktika) 6 160 2 2 

9. Geomatikos pagrindai  8 214 3 5 

10. Kraštovaizdţio architektūra  6 160 3 4 

11. Dendrometrija 5 133 3 6 

12. Kompiuterinė grafika ţeldynų projektavime 4 107 3 4 

13. Gėlininkystė ir vejininkystė  4 107 3 5 

14. Parkų prieţiūros technologijos (su 1,5 kr. 

mokomąją praktika) 

5 133 4 4 

15. Stuburinių gyvūnų biologija (su 0,9 kr.  

mokomąja praktika) 

5 133 4 5 



16. Specialioji ekologija (su 0,9 kr. mokomąja 

praktika) 

8 213 4 6 

17. Sodmenų išauginimo technologijos (su 0,9 kr. 

mokomąja praktika) 

5 133 4 8 

18. Miško ir ţeldynų apsauga 8 214 5 7 

19. Rekreacinė miškininkystė   6 160 5 9 

20. Miško naudojimas (su 0,9 kr. mokomąja 

praktika) 

4 107 5 11 

21. Rekreacinės architektūros pagrindai  4 107 5 10 

22. Melioracijos ir kelių statybos technologijos  5 133 5 9 

23. Daugiatikslis miško atkūrimas ir įveisimas (su 

0,9 kr. mokomąja praktika) 

5 133 6 6 

24. Daugiatikslis medynų formavimas 5 133 6 8 

25. Mokslinės ir technologinės kūrybos pagrindai

  

5 133 6 7 

26. Miško ir ţeldynų teisė 3 80 6 9 

27. Ţeldynų projektavimas ir prieţiūra  5 133 6 9 

28. Rekreacinių teritorijų planavimas  3 80 7 7 

29. Mikroekonomika  4 107 7 9 

30. Miestų planavimas 5 133 7 10 

31. Miškotvarka  6 160 7 12 

32. Parkų projektavimas ir prieţiūra  6 160 8 11 

33. Miškų ūkio ir parkų valdymas 3 80 8 10 

Viso: 168 4480 x x 

Praktikos 

1. Augalų biologijos ir dendrologijos mokomoji 

praktika 

4 107 2 2-3 

2. Geomatikos pagrindų ir dendrometrijos 

mokomoji praktika 

4 107 4 6 

3. Kompleksinė praktika  4 106 6 8 

4. Profesinės veiklos praktika 6  160 7 11 

Viso:  18 480 x x 

Baigiamasis atsiskaitymas 

1. Baigiamasis darbas 12 320 8 12 

Viso:  12 320 x x 

Iš viso: 198 5280 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, 

SKIRTI STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) GILESNEI SPECIALIZACIJAI (12 KR.) 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 1 

1. Medţioklėtyros pagrindai 3 80 7 8 

2. Medţiojamųjų gyvūnų veisimas nelaisvėje 3 80 7 8 

3. Arboristika 3 80 7 8 

4. Dekoratyvioji dendrologija 3 80 7 8 

5. Infrastruktūros ţeldynai  3 80 7 8 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 2 

1. Saugomų teritorijų planavimas 3 80 8 10 

2. Vandentvarkos pagrindai  3 80 8 10 

3. Paveldotvarka  3 80 8 10 

4. Aplinkosauginiai projektai 3 80 8 10 

5. Ţmogaus ekologija 3 80 8 10 

6. Aplinkosaugos vadyba 3 80 8 10 



7. Biologinės įvairovės apsauga 3 80 8 10 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 3 

1. Miškų ūkio ekonomika 3 80 8 10 

2. Privatus miško verslas 3 80 8 10 

3. Privatus ţeldynų verslas 3 80 8 10 

4. Miško prekių mokslas 3 80 8 10 

5. Miškų ūkio kompiuterika 3 80 8 10 

6. Miško bioenergetika 3 80 8 10 

Studijų krypties (šakos) alternatyvos 4 

1. Miško pedagogika 3 80 8 11 

2. Konfliktų valdymas  3 80 8 11 

Iš viso: 12 320 x x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (12 KR.) 

1. Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 5 5 

2. Laisvai pasirenkamas dalykas 

(Kalbų mokymosi grupės studijų dalykas) 

3 80 4 4  

3. Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 6 7 

4. Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 7 8 

Iš viso: 12 320 x x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje su 

mokomosiomis praktikomis, integruotomis į studijų 

dalykus: 

24,9 664 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 

12 320 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 240 6400 x x 

 

 


