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Studijų programos komitetas:  

 

Eil. 

Nr. 

Mokslo laipsnis, vardas, 

pavardė 

Darbovietė ir pareigos 

1. Dr. Remigijus Žalkauskas* ASU Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanas, Miško biologijos ir 

miškininkystės instituto docentas  

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

miškininkystės instituto profesorius. Lietuvos miškininkų sąjungos 

prezidentas 

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

miškininkystės instituto direktorius, profesorius 

4. Dr. Marius Kavaliauskas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir medienotyros 

instituto docentas 

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

miškininkystės instituto lektorius. Lietuvos kraštovaizdžio architektų 

sąjungos narys. UAB „Želdynai“ kraštovaizdžio architektas 

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

miškininkystės instituto docentė 

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

miškininkystės instituto lektorė 

8. Sigitas Algis Davenis Lietuvos arboristikos centro direktorius 

9. ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas. 

* komiteto pirmininkas 



 

 

 

 

Programos bendras apibūdinimas 

Programos tikslas – rengti miestų 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 miško, 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 rezultatai (specialieji studijų rezultatai): 

1. Gebės argumentuotai pagrįsti miško, želdynų, sumedėjusių želdinių priežiūros, tvarkymo vaidmenį, 

principus ir technologijas gerinant žmonių gyvenimo kokybę besikeičiančios aplinkos sąlygomis; 

2. Gebės apdairiai taikyti vadybos ir socialinių mokslų šiuolaikiškas žinias derinant sumedėjusių augalų 

bendrijų ir visuomenės interesus; 

3. Remiantis naujausiomis miškotyros mokslo žiniomis bei vykdant mokslinius tyrimus gebės originaliai 

ir kompleksiškai spręsti problemines situacijas, formuos novatoriškus sprendimus, kuriant naujus ir tvarkant  

esamus miškus, želdynus ir želdinius urbanizuotose bei kaimiškose teritorijose; 

4. Gebės formuluoti hipotezes, analizuoti, sintetinti miestų ir rekreacinės miškininkystės studijoms, 

mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis; 

5. Gebės kritiškai vertinti, interpretuoti miestų ir rekreacinės miškininkystės tyrimų rezultatus, priimti 

sprendimus, įvertinus alternatyvius sprendimo variantus; 

6. Gebės pritaikyti esamas ir jomis remiantis rengti naujas technologines, metodologines, organizacines-

vadybines miestų ir rekreacinės miškininkystės žinias, diegti naujoves einamoms miškų, želdynų ir želdinių 

tvarkymo miesto bei kaimiškose teritorijose problemoms spręsti; 

7. Gebės kritiškai analizuoti sumedėjusių augalų išteklių miesto ir kaimiškose teritorijose valdymo-

tvarkymo strategijas, išryškinant jų silpnybes ir stiprybes, galimas pasekmes; 

8. Gebės diskutuoti ir aiškiai, argumentuotai perteikti apibendrintą informaciją  miškininkystės, 

želdininkystės, kraštovaizdžio architektūros, žemėtvarkos ir kitų sričių specialistams, susijusiems su miškų, 

želdynų ir želdinių plėtra, sprendimų priėmėjams, vykdytojams  ir visuomenei; 

9. Gebės priimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, užimant 

lyderio pozicijas; 

10. Bus pasirengęs savarankiškai profesinei veiklai, galintis priimti inovatyvius sprendimus, 

suvokdamas moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenės gyvenamosios 

aplinkos kokybei; 

11. Gebės savarankiškai vykdyti originalius tyrimus miestų ir rekreacinės miškininkystės tematika 

 

Mokymo ir mokymosi veiklos: 

 

Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, pratybos, konsultacijos, savarankiškų darbų gynimas, 

egzaminų laikymas, baigiamojo darbo gynimas.  Studijų dalyko kontaktinis darbas gali būti atliekamas 

nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu. 

Studentų savarankišką darbą (mokymąsi) sudaro pasirengimas seminarams, praktiniams darbams, 

kontroliniams darbams ir egzaminams, individualių ir grupinių savarankiškų užduočių atlikimas, 

savarankiškas mokslinis tiriamasis darbas, referatų, baigiamojo darbo rengimas. 

Dalyko studijose taikomi aktyvūs, inovatyvūs studijų metodai, kurie yra orientuoti į studentų 

kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę: debatai, diskusijos, minčių žemėlapis, 

ekspertų metodas, studentų prezentacijų metodas, darbas porose, darbas grupėse (komandinė užduotis), 

atvejo studija, individuali užduotis, realių problemų sprendimas studentų projektuose, įžvalgų bei plėtros 

scenarijų kūrimas, praktikos darbo vietose ir kt. Paskaitos  planuojamos taip, kad studentai aktyviau jose 

dalyvautų: paskaitų metu įvedamos kai kurios veiklos; dalis paskaitų medžiagos pakeičiama į savarankiškus 

skaitymus; dalį medžiagos studentai turi pasiskaityti prieš paskaitas; studentai kai kuriuos temų klausimus 

parengia ir pristato savarankiškai; paskaitų ir pratybų metu studentai  įtraukiami į diskusijas ir t.t. 

 

Studijų rezultatų vertinimo būdai: 

 

Galutinis dalyko studijų atsiskaitymas – egzaminas. Egzaminai laikomi raštu arba žodžiu. Iki 

egzaminų sesijos studentai privalo atsiskaityti už kontrolinius, pratybų darbus, individualias, komandines 

užduotis ir kitas savarankiško darbo formas. Egzamino vertinimas sudaro 50-60 % galutinio vertinimo 



 

 

 

 

rezultato. Kitą dalį sudaro referatų, kontrolinių, praktinių, komandinių, individualių užduočių arba kitų 

savarankiškų darbų įvertinimas. 

Studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai parenkami taip, kad būtų objektyviai patikrinti studentų 

pasiekimai pagal dalyko studijų rezultatus ir vadovaujamasi jų vertinimo kriterijais. Taikomi tokie studijų 

dalykų rezultatų vertinimo metodai: probleminiai klausimai, testai, trumpų atsakymų reikalaujantys 

klausimai, klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis literatūros šaltiniais, žodiniai klausimai, 

individualaus pranešimo pateikimas, komandos (grupelės) parengto pranešimo pateikimas, stendinis 

pranešimas, referatas, probleminė užduotis, laboratorinių ar praktinių darbų rezultatų pateikimas, įvairių 

projektų pateikimas, mokslinio darbo rezultatų pateikimas, įvairių darbų recenzijos ir kt. 
 

Studijų programos tikslo ir studijų pakopos studijų rezultatų sąsajos su numatomais programos 

studijų rezultatais ir studijų dalykais 

Studijų 

pakopos aprašo 

studijų 

rezultatų 

aprašymas 

Numatomi programos 

studijų rezultatai 
Studijų dalykai (moduliai) 

Žinios ir jų 

taikymas 

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 

 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

Aplinkos sociologija; 

Darnus miesto miškų, parkų ir želdinių tvarkymas; 

Rekreacinė miškininkystė;  

Želdinių būklės priežiūra; 

Žaliosios erdvės ir žmogaus sveikata;  

Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka; 

Želdynų ir miško politikos teorija bei metodologija 

Aplinkos monitoringas*; 

Antropogeninės ekosistemos*; 

Darnus miško ūkio vystymasis*; 

Biologinės įvairovės apsauga*; 

Biotechnija urbanizuotoje aplinkoje*; 

Invazinė ekologija*; 

Poveikio aplinkai vertinimas*; 

Dekoratyvioji dendrologija*; 

Naudingieji augalai* 

Geba identifikuoti miškų, 

želdynų, želdinių pritaikymo 

urbanizuotos visuomenės 

reikmėms iššūkius, kurių 

sprendimui reikalingi 

moksliniai tyrimai 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

Aplinkos sociologija; 

Darnus miesto miškų, parkų ir želdinių tvarkymas; 

Rekreacinė miškininkystė;  

Žaliosios erdvės ir žmogaus sveikata 

Miško socialinė ekonomika*; 

Profesijos edukologija**; 

Konsultavimo metodologija** 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

Darnus miesto miškų, parkų ir želdinių tvarkymas; 

Želdinių būklės priežiūra; 

GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje; 

Rekreacinė miškininkystė; 

Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka; 

Baigiamasis darbas 

Aplinkos monitoringas*; 

Gamtotvarka*; 

Ekonominis miško ir želdynų išteklių vertinimas*; 

Biotechnija urbanizuotose teritorijose* 

Gebėjimai Geba analizuoti, sintetinti Mokslinių tyrimų metodologija; 



 

 

 

 

vykdyti tyrimus 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 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje; 

Rekreacinė miškininkystė; 

Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka; 

Baigiamasis darbas 

Aplinkos monitoringas*; 

Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija**; 

Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas**; 

Profesijos edukologija** 

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 

Mokslinių tyrimų metodologija; 

Aplinkos sociologija; 

Želdynų ir miško politikos teorija bei metodologija; 

Baigiamasis darbas 

Poveikio aplinkai vertinimas*; 

Invazinė ekologija* 

Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas**; 

Daugiamatės statistikos metodologija**; 

Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija** 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba pritaikyti esamas ir 

jomis remiantis kurti naujas 

miestų ir rekreacinės 

miškininkystės technologines, 

metodologines, organizacines-

vadybines žinias, reikalingas 

moksliniams tyrimams ir 

profesinei veiklai 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

Darnus miesto miškų, parkų ir želdinių tvarkymas; 

Želdinių būklės priežiūra; 

GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje;  

Rekreacinė miškininkystė 

Aplinkos monitoringas*; 

Gamtotvarka*; 

Želdynų ir kraštovaizdžio modeliavimas*; 

Priklausomųjų želdynų projektavimas*; 

Atskirųjų želdynų projektavimas* 

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 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

Aplinkos sociologija; 

Želdinių būklės priežiūra; 

Rekreacinė miškininkystė; 

Darnus miesto miškų, parkų ir želdinių tvarkymas; 

Žaliosios erdvės ir žmogaus sveikata; 

Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka 

Antropogeninės ekosistemos*; 

Darnus miško ūkio vystymasis*; 

Ekonominis miško ir želdynų išteklių vertinimas* 

Socialiniai 

gebėjimai 

Geba aiškiai ir argumentuotai 

perteikti apibendrintą 

profesinę informaciją 

specialistams ir kitai, 

susijusiai visuomenės daliai 

Miesto ir želdynų sistemos vystymasis bei 

planavimas; 

Mokslinių tyrimų metodologija; 

GIS miestų ir rekreacinėje miškininkystėje; 

Rekreacinė miškininkystė; 

Saugomų ir rekreacinių teritorijų miškotvarka 

Baigiamasis darbas 

Želdynų  ir kraštovaizdžio modeliavimas*; 

Priklausomųjų želdynų projektavimas*; 

Atskirųjų želdynų projektavimas*; 

Dekoratyvioji dendrologija*; 

Miško socialinė ekonomika*; 

Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas**; 

Projektų vadyba** 

Geba prisiimti atsakomybę už 

savo ir pavaldžių darbuotojų 

veiklos kokybę ir jos vertinimą, 

Aplinkos sociologija; 

Baigiamasis darbas 

Projektų vadyba** 



 

 

 

 

vadovaudamasis profesine, 

moksline etika ir pilietiškumu 

Asmeniniai 

gebėjimai 

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 

Baigiamasis darbas; 

Žaliosios erdvės ir žmogaus sveikata; 

Kiti studijų dalykai 

Konsultavimo metodologija**; 

Profesijos edukologija** 

Veikia suvokdamas moralinę 

atsakomybę už savo veiklos ir 

jos rezultatų poveikį 

visuomenės gyvenamosios 

aplinkos kokybei 

Baigiamasis darbas; 

Kiti studijų dalykai 

Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas**; 

Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija** 

* Studijų krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio studento pasirenkami studijų 
dalykai, skirti studijų krypties (šakos) gilesnėms ir platesnėms studijoms; 

** Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms, 

praktinei veiklai 

 

Programos numatomų studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko (modulio) rezultatais bei studijų ir 

studentų pasiekimų vertinimo metodais 

Programos 

numatomi studijų 

rezultatai 

Studijų dalykas (modulis) ir 

jo studijų rezultatai 
Dalyko studijų metodai 

 
Dalyko studijų 

pasiekimų vertinimo 

metodai 

Gebės 

argumentuotai 

pagrįsti miško, 

želdynų, 

sumedėjusių 

želdinių priežiūros, 

tvarkymo vaidmenį, 

principus ir 

technologijas 

gerinant žmonių 

gyvenimo kokybę 

besikeičiančios 

aplinkos sąlygomis 

Miesto ir želdynų sistemos 

vystymasis bei planavimas 

Gebės kritiškai vertinti miesto 

aplinkos, miesto želdinių, 

želdynų vystymo istorinę 

raidą; 

žinos apie želdinių, užstatytų 

teritorijų, infrastruktūros 

sąveiką, taip pat želdinių, 

miesto miškų, želdynų 

tvarkymo planavimo ir 

reglamentavimo svarbą, 

planavimo dokumentų sistemą 

Paskaitos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

pasiskaito prieš paskaitas, 

diskusijos, referatas apie 

istorinių miesto želdyno 

raidą, seminarai, grupinė 

užduotis „miesto miškų ir 

želdynų sistemos raidos 

perspektyvos (scenarijai)“, 

studentų prezentacijos 

metodas, kviestiniai 

lektoriai, išvyka į miesto 

savivaldybę (pvz.: Utenos 

miesto savivaldybę) 

Probleminiai klausimai, 

trumpų atsakymų 

reikalaujantis klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 

Aplinkos sociologija 

Suvoks visuomenės įtraukimo 

į miesto miškų, želdynų ir 

želdinių tvarkymą reikšmę, 

keliant visuomenės 

sąmoningumą, rūpestį ir 

atsakomybę 

Paskaitos, referatas 

visuomenės žalumos 

suvokimo tematika, 

seminarai, debatai, darbas 

grupėse, kviestiniai 

ekspertai, realios 

konsultavimo pratybos, 

dalyvavimas realiuose 

visuomenės įtraukimo 

renginiuose 

Probleminiai klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 

Rekreacinė miškininkystė Paskaitos, diskusijos, dalis Individualios užduoties 



 

 

 

 

Supras gamtoje  vykstančius 

suksecinius procesus ir 

rekreacinės digresijos 

dėsningumus; 

Įgys teorines ir praktines žinias 

apie poilsiaujančio žmogaus ir 

gamtinių ekosistemų sąveiką, 

rekreacijos teorinio 

organizavimo sistemą ir 

aplinkos tvarkymo problemas 

paskaitų medžiagos 

pasirengiama prieš 

paskaitas, referatas, 

seminarai, individuali 

užduotis taikant GIS, 

Google Skecthup, kadastrų 

duomenis, teritorijų 

planavimo dokumentų 

brėžinius 

pateikimas,  referato 

pateikimas, pranešimo 

seminarų metu 

pateikimas.  Egzaminui 

pateikiami trumpų 

atsakymų ir mąstymo 

reikalaujantys 

probleminiai klausimai 

ir praktinės problemų 

sprendimo užduotys 

Darnus miesto miškų, parkų 

ir želdinių tvarkymas 

Gebės kritiškai vertinti miesto 

miškų planavimo ir tvarkymo 

vaidmenį darniam miesto 

vystymuisi 

 

 

 

Paskaitos, referatas, 

seminarai, komandinis 

darbas, ekspertų metodas, 

kviestiniai ekspertai, 

išvykos į miesto žalumos 

tvarkymo įstaigas 

 

Probleminiai klausimai,  

klausimai, į kuriuos 

atsakoma atvirai 

naudojantis literatūros 

šaltiniais, komandos 

(grupės) parengto 

pranešimo pateikimas, 

referato pateikimas, 

egzaminas 

Želdinių būklės priežiūra 

Supras medžio ir krūmo 

ekologiją, žinos patologijos 

priežastis, patologinius 

veiksnius, tarpusavio santykių 

formas, supras augalų 

gebėjimą prisitaikyti prie 

besikeičiančių aplinkos ir 

antropogeninės apkrovos 

sąlygų, būklės monitoringo 

principus. 

Supras želdinių priežiūros 

svarbą, pagrindinius priežiūros 

principus, gamtosaugines 

problemas ir biologinės 

įvairovės išsaugojimo būtinybę 

Paskaitos, diskusijos, 

praktiniai darbai,  atvejo 

studija, grindžiama medžio 

būklės tyrimais, kviestiniai 

lektoriai 

 

Probleminiai klausimai, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, želdinio 

būklės vertinimo 

rezultatų ir priežiūros 

rekomendacijų  

pateikimas, egzaminas 

 

Žaliosios erdvės ir žmogaus 

sveikata  
Žinos ekologinius veiksnius, 

formuojančius  žmogaus 

psichologiją ir sveikatą. 

Suvoks žmogaus bionominius, 

psichonominius poreikius 

žaliosioms erdvėms, 

mikroklimatui 

Paskaitos, diskusijos, 

komandinė užduotis, 

įžvalgų kūrimas, 

kviestiniai lektoriai. Dalį 

paskaitų medžiagos 

studentai pasiruoš prieš 

paskaitas 

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas, 

egzaminas 

Saugomų ir rekreacinių 

teritorijų miškotvarka 

įsisavins miškotvarkinio 

projektavimo savitumus 

saugomose ir rekreacinėse 

teritorijose, tvaraus ir 

subalansuoto miško ūkio 

organizavimo bei ekologinės 

miškininkystės ir 

kompleksinio miško ūkio 

koncepciją Lietuvoje 

Paskaitos, pratybos, 

diskusijos, komandinis 

darbas 

Komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, egzaminas 



 

 

 

 

Aplinkos monitoringas* 

Žinos  kraštovaizdžio, miškų 

būklės, vandens, oro 

dirvožemio kokybės 

stebėsenos metodus ir 

problemas 

Paskaitos, diskusija, 

referatas, seminarai, 

pratybos 

Probleminiai klausimai, 

referato pristatymas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Antropogeninės 

ekosistemos* 

Žinos antropogeninių 

ekosistemų tvarumo 

dinamiškumo priežastis 

Paskaitos, diskusijos, 

referatai, seminarai, 

probleminės užduotys 

Probleminiai klausimai, 

referato pateikimas, 

probleminės užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Darnus miško ūkio 

vystymasis* 

Žinos miško ekosistemų 

funkcionavimo principus, 

žmogaus poveikio miško 

ekosistemoms pobūdį, darnaus 

miškų ūkio vystymosi 

principus, kriterijus, miškų 

sertifikavimo principus ir 

kriterijus 

Paskaitos, pratybos, 

įžvalgų bei plėtros 

scenarijų kūrimas, 

pranešimo parengimas ir 

pristatymas pagal 

pasirinktą individualią 

užduotį, diskusijos 

Probleminiai klausimai,  

individualios užduoties 

rezultatų patikimas,  

probleminių užduočių 

sprendimo rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Biologinės įvairovės 

apsauga* 

Gebės apibūdinti pagrindines 

retas rūšis, europinės svarbos 

buveines bei kertines miško 

buveines, žinos biologinės 

įvairovės išsaugojimo miškų ir 

žemės ūkyje principus 

Paskaitos, pratybos, 

individuali užduotis, 

diskusija. Prieš paskaitas 

studentai pasiruošia dalį 

medžiagos savarankiškai 

Pagrindinių retų rūšių ir 

bendrijų apibūdinimas, 

klausimai, į kuriuos 

atsakoma atvirai 

naudojantis literatūros 

šaltiniais, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

testai, egzaminas 

Biotechnija urbanizuotoje 

aplinkoje* 

Išmanys naudingų ir žalingųjų 

gyvūnų biologinius, elgsenos 

urbanizuotoje aplinkoje 

ypatumus 

Paskaitos, dalis paskaitų 

medžiagos bus pakeičiama 

į savarankiškus skaitymus, 

studentų prezentacijų 

metodas, diskusijos, 

pratybos 

Trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai,  

probleminė užduotis, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, referato 

pateikimas, egzaminas 

Poveikio aplinkai 

vertinimas* 

Gebės apibūdinti planuojamos 

ūkinės veiklos poveikį 

aplinkai, sudėtinių dalių 

ryšius, funkcionavimą bei 

kaitą besikeičiančio 

antropogeninio poveikio 

aplinkos sąlygomis, 

planuojamos ūkinės veiklos 

taršos procesus  

Paskaitos, pratybos, minčių 

žemėlapis, probleminės 

užduotys, darbas grupėse 

 

Trumpų atsakymų 

reikalaujantys bei 

probleminiai klausimai, 

probleminių užduočių 

rezultatų pateikimas, 

komandinės užduoties 

rezultatų pristatymas, 

egzaminas 

 

Dekoratyvioji dendrologija* 

Įsisavins dekoratyvines 

medžių, krūmų, lianų veisles, 

jų bioekologines auginimo 

sąlygas, taikymo želdynuose ir 

jų priežiūros ypatumus  

Paskaitos, pratybos, 

seminaras, individuali 

užduotis 

Probleminiai klausimai, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Naudingieji augalai* Paskaitos, pratybos, Probleminiai klausimai, 



 

 

 

 

gebės pagrįsti želdinių rūšių 

pasirinkimą, sprendžiant 

aplinkos gerinimo problemines 

situacijas 

seminaras, individuali 

užduotis 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Projektų vadyba** 

Gebės parengti miško, 

želdynų, sumedėjusių želdinių 

priežiūros, tvarkymo 

investicinius projektus.  

Įgyvendinant projektus gebės 

juos administruoti ir tinkamai 

įsisavinti skirtas lėšas 

Paskaitos, diskusijos, 

atvejo studija, pratybos, 

darbas grupėse   

Probleminiai klausimai, 

komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

 

Gebės apdairiai 

taikyti vadybos ir 

socialinių mokslų 

šiuolaikiškas žinias 

derinant 

sumedėjusių augalų 

bendrijų ir 

visuomenės 

interesus 

Miesto ir želdynų sistemos 

vystymasis bei planavimas 

Gebės kritiškai vertinti 

potencialius suvaržymus ir 

galimybes miestų miškų, 

želdynų tvarkymo programose; 

Gebės pagrįsti miesto miškų, 

želdynų poreikį miesto 

gyventojų gyvenimo kokybei 

Paskaitos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

pasiskaito prieš paskaitas, 

diskusija, referatas apie 

istorinių miesto želdyno 

raidą, seminarai, grupinė 

užduotis „miesto miškų ir 

želdynų sistemos raidos 

perspektyvos (scenarijai)“ 

Probleminiai klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 

Aplinkos sociologija 

Gebės kritiškai vertinti miesto 

bendruomenės ir žalumos 

santykį; 

Gebės planuoti visuomenės 

dalyvavimą miesto miškų ir 

želdynų tvarkymo programų 

rengime 

Paskaitos, referatas 

visuomenės žalumos 

suvokimo tematika; 

seminarai, darbas grupėse, 

kviestiniai ekspertai, 

realios konsultavimo 

pratybos, dalyvavimas 

realiuose visuomenės 

įtraukimo renginiuose 

Probleminiai klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 

Rekreacinė miškininkystė 

Gebės prognozuoti 

rekreacinius poreikius, 

reguliuoti rekreacijos ir 

turizmo srautus 

Paskaitos, diskusijos, 

individuali užduotis taikant 

GIS, Google Skecthup, 

kadastrų duomenis, 

teritorijų planavimo 

dokumentų brėžinius 

Individualios užduoties 

pateikimas,  egzaminui 

pateikiami trumpų 

atsakymų ir mąstymo 

reikalaujantys 

probleminiai klausimai 

ir praktinės problemų 

sprendimo užduotys 

Darnus miesto miškų, parkų 

ir želdinių tvarkymas 

Gebės planuoti visuomenės 

dalyvavimą miesto miškų ir 

želdynų tvarkymo programų 

rengime 

Paskaitos, komandinis 

darbas, kviestiniai 

ekspertai, išvykos į miesto 

žalumos tvarkymo įstaigas 

 

Probleminiai klausimai, 

klausimai, į kuriuos 

atsakoma atvirai 

naudojantis literatūros 

šaltiniais, komandos 

(grupelės) parengto 

pranešimo pateikimas 

Žaliosios erdvės ir žmogaus 

sveikata 

Gebės derinti žmogaus santykį 

su gamta pagal įtaką sveikatai 

Paskaitos, diskusijos, 

komandinė užduotis, 

įžvalgų kūrimas. Dalį 

paskaitų medžiagos 

studentai pasiruoš prieš 

paskaitas 

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas, 

egzaminas 

Želdynų ir miško politikos 

teorija bei metodologija 
Žinos miško ūkio, želdynų 

Paskaitos, komandinė 

užduotis, diskusijos   

Trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai,  

probleminiai klausimai, 



 

 

 

 

valdymo, politikos teorijos ir 

metodologijos principus 

komandinės užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Miško socialinė ekonomika* 

Gebės įvertinti ir apibendrinti 

socialines vertes, sukuriamas 

sumedėjusių augalų bendrijose 

Interaktyvios paskaitos, į 

problemas orientuotos 

pratybų užduotys, darbas 

grupėse. 

Individualaus pranešimo 

pateikimas, praktinių 

darbų rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Profesijos edukologija** 

Suvoks profesijos, 

kompetencijos, ugdomų 

vertybių ideologinės sistemos 

metodologines koncepcijas, 

profesijų socializacijos 

procesus, darbo rinkos ir 

profesijų turinio kaitos 

tendencijas 

Interaktyvios paskaitos, 

diskusijos forumų metu, 

minčių žemėlapis, ekspertų 

metodas, Moodle sistemoje 

moderuojami seminarai 

Seminarų temų 

pristatymas ir forumų 

turinio vertinimas, 

egzaminas 

Konsultavimo 

metodologija** 

Žinos konsultavimo tarnybų 

struktūrą, veiklos sritis, 

uždavinius; taikomus paslaugų 

marketingo, pardavimo, 

teikimo, darbo su personalu ir 

kitus konsultanto veiklos 

principus bei konsultavimo 

metodus 

Paskaita, diskusija, 

komandinė užduotis, 

praktiniai darbai, refleksija, 

individuali užduotis 

Probleminiai klausimai, 

praktinių darbų 

rezultatų, komandinio 

darbo rezultatų 

pristatymas, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Projektų vadyba 

Išmanys projektų rengimo ir 

įgyvendinimo principus.  

Gebės šiuolaikiškai ir 

atsakingai rengti investicinius 

projektus, suderinant 

sumedėjusių augalų bendrijų ir 

visuomenės interesus 

Paskaitos, diskusijos, 

atvejo studija, pratybos, 

darbas grupėse   

Probleminiai klausimai, 

komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

 

Remiantis 

naujausiomis 

miškotyros mokslo 

žiniomis bei 

vykdant mokslinius 

tyrimus gebės 

originaliai ir 

kompleksiškai 

spręsti problemines 

situacijas, formuos 

novatoriškus 

sprendimus, kuriant 

naujus ir tvarkant  

esamus miškus, 

želdynus ir 

želdinius 

urbanizuotose bei 

kaimiškose 

teritorijose 

GIS miestų ir rekreacinėje 

miškininkystėje 

Žinos realaus pasaulio objektų 

bei jame vykstančių procesų 

struktūrizavimo ir 

atvaizdavimo skaitmeniniuose 

tikrovės modeliuose principus; 

Supras GIS kaip 

geoinformatikos mokslo esmę 

ir paskirtį miesto bei 

rekreacinėje miškininkystėje 

konkrečiai bei miesto 

taikymuose bendrai, taip pat 

susijusiose srityse 

Paskaitos, pratybos, 

referatas, komandos 

užduotis 

Pratybų užduočių 

įvykdymo ataskaitų 

gynimas, referato bei 

komandos užduoties 

pristatymas, egzaminas 

Miesto ir želdynų sistemos 

vystymasis bei planavimas 

Gebės kritiškai vertinti teisinį 

teritorijos, želdinių naudojimo 

reglamentavimą ir planavimo 

politiką, atsižvelgiant į 

želdinius, kraštovaizdį, 

Paskaitos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

pasiskaito prieš paskaitas, 

diskusija, referatas apie 

istorinių miesto želdyno 

raidą, seminarai, grupinė 

užduotis „miesto miškų ir 

Probleminiai klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 



 

 

 

 

ekologiją ir gamtos apsaugą želdynų sistemos raidos 

perspektyvos (scenarijai)“, 

kviestiniai lektoriai, išvyka 

į miesto savivaldybę (pvz.: 

Utenos miesto 

savivaldybę) 

Rekreacinė miškininkystė 
gebės išskirti rekreacijos 

teorinio organizavimo 

sistemos ir aplinkos tvarkymo 

problemas, pasiūlant 

sprendimus joms spręsti 

Paskaitos, diskusijos, dalis 

paskaitų medžiagos 

pasirengiama prieš 

paskaitas, referatas, 

seminarai, individuali 

užduotis taikant GIS, 

Google Skecthup, kadastrų 

duomenis, teritorijų 

planavimo dokumentų 

brėžinius 

Individualios užduoties 

pateikimas,  referato 

pateikimas, pranešimo 

seminarų metu 

pateikimas.  Egzaminui 

pateikiami trumpų 

atsakymų ir mąstymo 

reikalaujantys 

probleminiai klausimai 

ir praktinės problemų 

sprendimo užduotys 

Darnus miesto miškų, parkų 

ir želdinių tvarkymas 

Gebės planuoti sistemingą, 

integruotą miesto miškų, 

želdynų, želdinių tvarkymo 

veiklą, spręsti kompleksinio 

tvarkymo problemas 

Paskaitos, komandinis 

darbas, kviestiniai 

ekspertai, išvykos į miesto 

žalumos tvarkymo įstaigas 

 

Probleminiai klausimai, 

klausimai, į kuriuos 

atsakoma atvirai 

naudojantis literatūros 

šaltiniais, komandos 

(grupelės) parengto 

pranešimo pateikimas, 

egzaminas 

Želdinių būklės priežiūra 

Gebės kritiškai vertinti 

patologinių veiksnių įtaką 

želdinio stabilumui, vertinti 

grybų, kenkėjų pažaidų plitimą 

ir jų įtaką želdinio stabilumui 

Paskaitos, diskusijos, 

praktiniai darbai, atvejo 

studija, grindžiama medžio 

būklės tyrimais, kviestiniai 

lektoriai 

Probleminiai klausimai, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, želdinio 

būklės vertinimo 

rezultatų ir priežiūros 

rekomendacijų  

pateikimas, egzaminas 

Saugomų ir rekreacinių 

teritorijų miškotvarka  

Sugebės profesionaliai parinkti 

reikiamas ūkines priemones, 

kirtimų būdus saugomose ir 

rekreacinėse teritorijose 

Paskaitos, pratybos, 

diskusijos, komandinis 

darbas 

Komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas 

Aplinkos monitoringas* 

Gebės taikyti bioindikacinius 

metodus aplinkos kokybės 

stebėsenai  

Paskaitos, diskusija, 

referatas, seminarai, 

pratybos 

Probleminiai klausimai, 

referato pristatymas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Gamtotvarka* 

Gebės pasiūlyti šiuolaikines 

įvairių tipų vertingų gamtinių 

buveinių tvarkymo ir valdymo 

priemones,  spręsti 

problemines situacijas  

Paskaitos, seminarai, 

diskusijos, pratybos, atvejo 

studija, realių problemų 

sprendimas, plėtros 

scenarijų kūrimas, išvykos 

į vertingas buveines. Dalį 

paskaitų medžiagos 

studentai pasiskaitys prieš 

paskaitas 

Individualios užduoties 

pristatymas, pristatymas 

seminarų metu, 

probleminiai klausimai, 

egzaminas  

Biologinės įvairovės 

apsauga* 

Gebės nustatyti saugomų 

Paskaitos, pratybos, 

diskusijos, individuali 

užduotis 

Probleminiai klausimai, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas  



 

 

 

 

teritorijų bei objektų apsaugos 

priemones 

Biotechnija urbanizuotoje 

aplinkoje* 

Gebės kryptingai parinkti  

naudingų gyvūnų pritraukimo, 

apsaugos, žalingų gyvūnų 

gausos reguliavimo 

urbanizuotoje aplinkoje 

priemones  

Paskaitos, dalis paskaitų 

medžiagos bus pakeičiama 

į savarankiškus skaitymus, 

studentų prezentacijų 

metodas, diskusijos, 

pratybos 

Trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai,  

probleminė užduotis, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, referato 

pateikimas, egzaminas 

Invazinė ekologija* 

Žinos globalias ir lokalias 

invazinių rūšių plitimo 

priežastis, pasekmes, 

perspektyvas, svetimžemių 

rūšių poveikio kontrolės 

priemones 

Paskaitos, referatas, 

seminarai, diskusijos, 

pratybos, atvejo studija 

Referato pateikimas, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Ekonominis miško ir želdynų 

išteklių vertinimas* 
Gebės prognozuoti ir vertinti 

miškų, želdinių ir želdynų 

vertės dinamiką bei jos ryšį su 

priimamais ūkiniais 

sprendimais 

Interaktyvios paskaitos, į 

problemas orientuotos 

pratybų užduotys, darbas 

grupėse 

Individualaus pranešimo 

pateikimas, praktinių 

darbų rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Baigiamasis darbas 

Gebės integruoti atskirus 

studijų programos rezultatų 

aspektus baigiamajame darbe, 

sprendžiant miestų ir 

rekreacinės miškininkystės 

problemas 

Konsultacijos, tarpiniai 

atsiskaitymai, gynimas 

Baigiamojo darbo etapų 

rezultatų pristatymas 

Gebės formuluoti 

hipotezes, 

analizuoti, sintetinti 

miestų ir 

rekreacinės 

miškininkystės 

studijoms, 

mokslinei, 

profesinei veiklai ir 

naujovių diegimui 

reikalingus tyrimų 

duomenis 

Mokslinių tyrimų 

metodologija 

Žinos mokslinio tyrimo 

metodologinius principus, 

gebės parengti eksperimento 

programą 

Paskaitos, pratybos, atvejo 

studija, studentų 

prezentacijų metodas, 

diskusija, straipsnių analizė 

Trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai, 

probleminė užduotis, 

egzaminas 

GIS miestų ir rekreacinėje 

miškininkystėje 

Gebės taikyti erdvinės analizės 

ir modeliavimo metodus,  

rinkti ir apdoroti, interpretuoti, 

analizuoti bei atvaizduoti 

geografinius duomenis 

šiuolaikinėmis GIS bei 

nuotolinių tyrimų 

technologijomis  

Paskaitos, pratybos, 

komandos užduotis 

Pratybų užduočių 

įvykdymo ataskaitų 

gynimas, komandos 

užduoties pristatymas, 

egzaminas 

Miesto ir želdynų sistemos 

vystymasis bei planavimas  
Gebės vertinti kraštovaizdžio 

potencialą, želdinių, želdynų ir 

miesto miškų vaidmenį 

atskiruose urbanizuotų 

teritorijų užstatymo tipuose 

Paskaitos, grupinė užduotis 

„miesto miškų ir želdynų 

sistemos raidos 

perspektyvos (scenarijai)“ 

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas 



 

 

 

 

Rekreacinė miškininkystė 

Gebės atlikti tyrimus ir 

kraštovaizdžio bei atskirų jo 

komponentų (miško, vandenų, 

gamtos ir kultūros paveldo 

objektų) tinkamumo 

rekreacijai ir būklės vertinimą 

Referatas, seminarai, 

individuali užduotis taikant 

GIS, Google Skecthup, 

kadastrų duomenis, 

teritorijų planavimo 

dokumentų brėžinius 

Individualios užduoties 

pateikimas,  referato 

pateikimas, pranešimo 

seminarų metu 

pateikimas 

Saugomų ir rekreacinių 

teritorijų miškotvarka  

Sugebės apdoroti, interpretuoti 

bei analizuoti miškotvarkinę 

informaciją 

Pratybos, komandinis 

darbas 

Komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas 

Mokslinių tyrimų 

planavimas ir 

organizavimas** 

Gebės taikyti specializuotus 

miško ekosistemų, želdynų, 

visuomenės poreikių tyrimų 

metodus, parenkant  

optimalius tyrimo metodus, 

apskaičiuojant 

reprezentatyvias tyrimų 

apimtis ir numatant tyrimų 

vietas 

Paskaitos ir diskusijos 

ieškant realių problemų 

sprendimo, seminaro metu 

pristatoma parengta 

mokslinė publikacija. 

Pratybų metu aptariamos 

išanalizuotų publikacijų 

stipriosios ir silpnosios 

pusės 

Probleminiai klausimai, 

įvairių mokslo darbų 

recenzavimas, parengto 

mokslinio pranešimo 

pristatymas, mokslinio 

straipsnio rankraščio 

pateikimas, egzaminas 

Paukščių ir žinduolių tyrimo 

metodologija** 

Gebės taikyti bendruosius ir 

specializuotus paukščių ir 

žinduolių, jų elgsenos tyrimų 

metodus, apskaičiuojant 

reprezentatyvias tyrimų 

apimtis ir numatant tyrimų 

vietas 

Paskaitos, video medžiaga, 

diskusijos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

įsisavina savarankiškai bei 

perteikia kitiems 

prezentacijų metu. Pratybų 

metu yra planuojamas 

pasirinktų gyvūnų rūšių 

monitoringas specialia 

stebėjimo įranga, seminaro 

metu  pristatoma mokslinių 

straipsnių apžvalga  

Probleminiai klausimai, 

įvairių mokslo darbų 

analizė, gyvūno 

stebėsenos  rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Profesijos edukologija** 

Gebės sisteminti, analizuoti ir 

tyrinėti suaugusiųjų mokymosi 

motyvacinius veiksnius ir juos 

identifikuoti projektuojant 

profesinio mokymo turinį 

Interaktyvios paskaitos,   

diskusijos forumų metu 

Moodle sistemoje, 

moderuojami seminarai, 

darbas porose, tiriamasis 

darbas 

Seminarų temų 

pristatymas ir forumų 

turinio vertinimas, 

tiriamojo darbo 

pristatymas 

Baigiamasis darbas 

Gebės išsamiai apibrėžti 

sprendžiamą mokslinę 

problemą, tyrimo procesus ir 

metodus 

Konsultacijos, tarpiniai 

atsiskaitymai, gynimas 

Baigiamojo darbo etapų 

rezultatų pristatymas 

Projektų vadyba** 

Gebės naudoti mokslinius, 

teisinius ir kitus spec. 

informacijos šaltinius,  juos 

atsirinkti,  sisteminti, vertinti ir 

pritaikyti rengiant - kuriant 

naujus ir tvarkant  esamus 

miškus, želdynus ir želdinius 

Paskaitos, diskusijos, 

atvejo studija, pratybos, 

darbas grupėse   

Probleminiai klausimai, 

komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

 



 

 

 

 

urbanizuotose ir kaimiškose 

teritorijose investicinius 

projektus 

Gebės kritiškai 

vertinti, 

interpretuoti miestų 

ir rekreacinės 

miškininkystės 

tyrimų rezultatus, 

priimti sprendimus, 

įvertinus 

alternatyvius 

sprendimo 

variantus 

Mokslinių tyrimų 

metodologija 

Gebės kritiškai taikyti 

statistinius metodus, 

interpretuoti statistinės 

analizės rezultatus 

Paskaitos, pratybos, 

įtraukimas į diskusijas, 

situacijų analizė,  

literatūros analizė 

Probleminė užduotis, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, darbo 

recenzijos pateikimas 

Aplinkos sociologija 

Gebės kritiškai vertinti 

potencialią naudą 

visuomeninių renginių, susietų 

su miestų žaluma 

Paskaitos, darbas grupėse, 

kviestiniai ekspertai, 

realios konsultavimo 

pratybos, dalyvavimas 

realiuose visuomenės 

įtraukimo renginiuose 

Probleminiai klausimai,  

komandos parengto 

pranešimo pateikimas 

Želdynų ir miško politikos 

teorija bei metodologija 

Gebės kurti želdynų ir miško 

politikos scenarijus 

 

Paskaitos, diskusijos, 

pratybos. Pratybų metu 

duodamos užduotys 

panaudojant realias 

situacijas 

Pratybų užduočių gautų 

rezultatų pateikimas,  

probleminiai klausimai 

Invazinė ekologija* 

Gebės vykdyti ekosistemų 

dinamikos priežasčių ir 

stabilumo sąlygų tyrimus, 

analizuojant invazinių rūšių 

plitimą ir poveikį urbanizuotos 

ir rekreacinės aplinkos 

ekosistemų tvarumui, 

biologinei įvairovei, pasiūlyti 

optimalius ekosistemų 

tvarumo sprendimus 

Paskaitos, referatas, 

seminarai, diskusijos, 

pratybos, atvejo studija 

Referato pateikimas, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas 

Poveikio aplinkai 

vertinimas* 

Gebės įvertinti planuojamos 

ūkinės veiklos ekosistemų 

apsaugos priemones, nustatyti 

ekosistemų taršos planuojamos 

ūkinės veiklos prevencijos 

priemones bei parinkti 

alternatyvas planuojamai 

ūkinei veiklai 

Paskaitos, pratybos, 

probleminės užduotys, 

kviestiniai lektoriai 

 

Trumpų atsakymų 

reikalaujantys bei 

probleminiai klausimai, 

probleminių užduočių 

rezultatų pateikimas 

 

Mokslinių tyrimų 

planavimas ir 

organizavimas** 

Gebės susisteminti, 

apibendrinti bei interpretuoti 

tyrimų duomenis, taikant 

šiuolaikinius statistinės 

analizės metodus 

Paskaitos ir diskusijos 

ieškant realių problemų 

sprendimo, seminaro metu 

pristatoma parengta 

mokslinė publikacija. 

Pratybų metu aptariamos 

išanalizuotų publikacijų 

stipriosios ir silpnosios 

pusės 

Probleminiai klausimai, 

įvairių mokslo darbų 

recenzavimas, parengto 

mokslinio pranešimo 

pristatymas, mokslinio 

straipsnio rankraščio 

pateikimas, egzaminas 

Daugiamatės statistikos 

metodologija** 

Gebės statistiškai pagrįsti 

dėsningumus, ryšius 

Paskaitos, pratybos, 

individuali užduoti 

Probleminiai klausimai, 

pratybų užduočių, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 



 

 

 

 

daugiakriterijinės aplinkos 

kontekste – taikyti faktorinę, 

kanoninę, klasterinę ir kitas 

daugiakriterijines analizes, 

įgyjant specializuotų statistinės 

analizės programų valdymo 

įgūdžius 

egzaminas 

Paukščių ir žinduolių tyrimo 

metodologija** 

Gebės apibendrinti paukščių ir 

žinduolių tyrimų specifinės 

aplinkos sąlygomis rezultatus  

Paskaitos, video medžiaga, 

diskusijos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

įsisavina savarankiškai bei 

perteikia kitiems 

prezentacijų metu. Pratybų 

metu yra planuojamas 

pasirinktų gyvūnų rūšių 

monitoringas specialia 

stebėjimo įranga 

Probleminiai klausimai, 

gyvūno stebėsenos  

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Baigiamasis darbas 

Gebės kritiškai vertinti ir 

interpretuoti rezultatus, 

palyginti gautus rezultatus su  

kitų tyrėjų rezultatais 

mokslinėje tematikoje 

Konsultacijos, tarpiniai 

atsiskaitymai, gynimas 

Baigiamojo darbo etapų 

rezultatų  pristatymas 

Gebės pritaikyti 

esamas ir jomis 

remiantis rengti 

naujas 

technologines, 

metodologines, 

organizacines-

vadybines miestų ir 

rekreacinės 

miškininkystės 

žinias, diegti 

naujoves einamoms 

miškų, želdynų ir 

želdinių tvarkymo 

miesto bei 

kaimiškose 

teritorijose 

problemoms spręsti 

GIS miestų ir rekreacinėje 

miškininkystėje 

Gebės planuoti ir diegti GIS 

technologijų naudojimą 

konkretiems taikomiesiems 

uždaviniams spręsti 

Paskaitos, pratybos, 

referatas, komandos 

užduotis 

Pratybų užduočių 

įvykdymo ataskaitų 

gynimas, komandos 

užduoties pristatymas 

Rekreacinė miškininkystė 

Gebės taikyti naujausias 

rekreacinės aplinkos tvarkymo 

(estetinių ir sanitarinių-

higieninių savybių gerinimo, 

ekosistemų tvarumo didinimo) 

technologijas 

 

Paskaitos, diskusijos, dalis 

paskaitų medžiagos 

pasirengiama prieš 

paskaitas, referatas, 

seminarai, individuali 

užduotis taikant GIS, 

Google Skecthup, kadastrų 

duomenis, teritorijų 

planavimo dokumentų 

brėžinius 

Individualios užduoties 

pateikimas,  referato 

pateikimas, pranešimo 

seminarų metu 

pateikimas.  Egzaminui 

pateikiami trumpų 

atsakymų ir mąstymo 

reikalaujantys 

probleminiai klausimai 

ir praktinės problemų 

sprendimo užduotys 

Darnus miesto miškų, parkų 

ir želdinių tvarkymas 

Gebės kritiškai vertinti miesto 

miškų, želdynų ir želdinių 

inventorizacijos ir žemėlapių 

sudarymo metodus; 

Gebės kritiškai vertinti ir 

taikyti IT technologijas 

želdinių priežiūroje 

Paskaitos, komandinis 

darbas, kviestiniai 

ekspertai, išvykos į miesto 

žalumos tvarkymo įstaigas 

 

Probleminiai klausimai,  

klausimai, į kuriuos 

atsakoma atvirai 

naudojantis literatūros 

šaltiniais, komandos 

(grupelės) parengto 

pranešimo pateikimas 

Želdinių būklės priežiūra 

Gebės integruoti želdinių 

būklės vertinimo technologijas 

želdinių inventorizacijos, 

stebėsenos procese 

Paskaitos, diskusijos, 

praktiniai darbai,  atvejo 

studija, grindžiama medžio 

būklės tyrimais 

Probleminiai klausimai, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, želdinio 

būklės vertinimo 

rezultatų ir priežiūros 

rekomendacijų  



 

 

 

 

pateikimas 

Aplinkos monitoringas* 

Gebės parinkti taršos 

prevencijos, biologinės 

įvairovės apsaugos priemones, 

pritaikyti stebėsenos sistemas, 

pritaikyti socio-ekonomines 

reguliavimo priemones 

aplinkosaugoje 

Paskaitos, diskusija, 

referatas, įžvalgų kūrimas,  

pratybos 

Probleminiai klausimai, 

referato pristatymas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas 

Gamtotvarka* 

Gebės rengti gamtotvarkos 

planus saugomoms 

teritorijoms 

Paskaitos, diskusijos, 

pratybos, atvejo studija, 

realių problemų 

sprendimas, plėtros 

scenarijų kūrimas, išvykos 

į vertingas buveines.  

Individualios užduoties 

pristatymas, 

probleminiai klausimai 

Želdynų ir kraštovaizdžio 

modeliavimas* 

Lavins erdvinio mąstymo 

įgūdžius, įgis kompiuterinės 

grafikos taikymo želdynų ir 

kraštovaizdžio modeliavime 

įgūdžius, braižant 

kraštovaizdžio tvarkymo 

želdynų projektų planus, 

pjūvius, erdvines 

perspektyvas, atliekant 

aplinkos tvarkymo sprendinių 

fotomontažą 

Paskaitos, pratybos, 

diskusijos, specializuotų 

kompiuterinių programų 

taikymas, individuali 

užduotis 

Probleminiai klausimai, 

individualios užduoties 

ir praktinių užduočių 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Priklausomųjų želdynų 

projektavimas* 

Gebės taikyti gyvenamųjų 

teritorijų, visuomeninės 

paskirties teritorijų želdynų 

kūrimo principus rengiant 

želdynų projektus 

Paskaitos, praktiniai 

darbai, realių problemų 

sprendimas studentų 

projektuose, želdyno 

sutvarkymo eskizo 

rengimas 

Probleminiai klausimai, 

želdyno 

sutvarkymo/rekonstrukci

jos  projekto stendinis 

pranešimas, egzaminas 

Atskirųjų želdynų 

projektavimas* 

Gebės taikyti parkų, skverų, 

kitų atskirųjų želdynų kūrimo 

principus rengiant želdynų 

projektus 

Paskaitos, praktiniai 

darbai, realių problemų 

sprendimas studentų 

projektuose, želdyno 

sutvarkymo eskizo 

rengimas 

Probleminiai klausimai, 

želdyno 

sutvarkymo/rekonstrukci

jos  projekto stendinis 

pranešimas, egzaminas 

Gebės kritiškai 

analizuoti 

sumedėjusių augalų 

išteklių miesto ir 

kaimiškose 

teritorijose 

valdymo-tvarkymo 

strategijas, 

išryškinant jų 

silpnybes ir  

stiprybes, galimas 

pasekmes 

Miesto ir želdynų sistemos 

vystymasis bei planavimas 

Gebės kūrybiškai ir efektyviai 

taikyti SSGG analizę, kuriant 

sumedėjusių augalų bendrijų 

tvarkymo strategijas, 

programas 

Paskaitos, diskusija, 

seminarai, įžvalgų bei 

plėtros scenarijų kūrimas, 

grupinė užduotis  

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas 

Aplinkos sociologija 

Gebės kurti ir įgyvendinti 

tinkamas, išsamias visuomenės 

įtraukimo strategijas vietos 

savivaldos žalumos 

programose 

darbas grupėse, kviestiniai 

ekspertai, realios 

konsultavimo pratybos, 

dalyvavimas realiuose 

visuomenės įtraukimo 

renginiuose 

Probleminiai klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 



 

 

 

 

Rekreacinė miškininkystė 

Gebės rengti rekreacijos 

plėtros gamtoje projektus, 

organizuoti specializuotą 

rekreacinės aplinkos tvarkymą 

Paskaitos, diskusijos, dalis 

paskaitų medžiagos 

pasirengiama prieš 

paskaitas, individuali 

užduotis taikant GIS, 

Google Skecthup, kadastrų 

duomenis, teritorijų 

planavimo dokumentų 

brėžinius 

Individualios užduoties 

pateikimas.  Egzaminui 

pateikiami trumpų 

atsakymų ir mąstymo 

reikalaujantys 

probleminiai klausimai 

ir praktinės problemų 

sprendimo užduotys 

Darnus miesto miškų, parkų 

ir želdinių tvarkymas 

Gebės kritiškai vertinti vietos 

savivaldos žalumos strategijas 

ir programas 

Paskaitos, referatas, 

seminarai, komandinis 

darbas, kviestiniai 

ekspertai, išvykos į miesto 

žalumos tvarkymo įstaigas 

 

Probleminiai klausimai,  

klausimai, į kuriuos 

atsakoma atvirai 

naudojantis literatūros 

šaltiniais, komandos 

(grupelės) parengto 

pranešimo pateikimas, 

referato pateikimas 

Želdinių būklės priežiūra 

Gebės kritiškai vertinti 

pažeidimų vertinimo sistemas, 

želdinio būklės priežiūros 

scenarijus, strategijas  

Paskaitos, diskusijos, 

praktiniai darbai,  atvejo 

studija, grindžiama medžio 

būklės tyrimais, kviestiniai 

lektoriai 

Probleminiai klausimai, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, želdinio 

būklės vertinimo 

rezultatų ir priežiūros 

rekomendacijų  

pateikimas, egzaminas 

Žaliosios erdvės ir žmogaus 

sveikata 

Gebės taikyti  psichosocialinių 

veiksnių savianalizę 

Komandinė užduotis, 

įžvalgų kūrimas 

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas 

Saugomų ir rekreacinių 

teritorijų miškotvarka 

Geba nustatyti kirtimų normą 

bei projektuoti miško kirtimus 

saugomose teritorijose 

Pratybos, diskusijos, 

komandinis darbas 

Komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas 

Antropogeninės 

ekosistemos* 

Gebės vertinti antropogeninių 

ekosistemų daromą įtaką 

miesto, kaimiškų regionų 

tvarumui 

Paskaitos, diskusijos, 

referatai, seminarai, 

pratybos, probleminės 

užduotys 

Probleminiai klausimai, 

referato pateikimas, 

probleminės užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Darnus miško ūkio 

vystymasis*  

Gebės atlikti ūkinės veiklos 

poveikio miškui, miško 

biologinės įvairovės rodiklių, 

sertifikavimo sistemų kriterijų 

analizės, daugiatikslio  

ūkininkavimo miškuose 

gairėms ir priemonėms  

nustatyti 

Paskaitos, pratybos 

nurodytomis tematikomis, 

pranešimo parengimas ir 

pristatymas pagal 

pasirinktą individualią 

užduotį, diskusijos 

Probleminiai klausimai,  

individualios užduoties 

rezultatų patikimas,  

probleminių užduočių 

sprendimo rezultatų 

pateikimas 

Ekonominis miško ir želdynų 

išteklių vertinimas* 

Gebės taikyti miško ir želdynų 

išteklių vertinimo metodus 

Interaktyvios paskaitos, į 

problemas orientuotos 

pratybų užduotys, darbas 

grupėse 

Individualaus pranešimo 

pateikimas, praktinių 

darbų rezultatų 

pateikimas 



 

 

 

 

Gebės aiškiai, 

argumentuotai 

perteikti 

apibendrintą 

informaciją ir 

diskutuoti su 

miškininkystės, 

želdininkystės, 

kraštovaizdžio 

architektūros, 

žemėtvarkos ir kitų 

sričių specialistams, 

susijusiems su 

miškų, želdynų 

Mokslinių tyrimų 

metodologija 

Gebės apibendrinti, 

išdiskutuoti tyrimų rezultatus, 

parengti mokslinį pranešimą 

pagal mokslinio darbo 

rengimo ir publikavimo 

reikalavimus 

Atvejo studija, įtraukimas į 

diskusijas, pratybos, 

probleminis dėstymas, 

situacijų analizė, 

diskusijos, literatūros 

analizė 

Individualaus pranešimo 

pateikimas, stendinis 

pranešimas  

GIS miestų ir rekreacinėje 

miškininkystėje 

Geba sekti GIS technologijos 

ir mokslo vystymąsi ir sugeba 

prisitaikyti prie nuolatinio jų 

tobulėjimo ir atsinaujinimo 

Paskaitos, pratybos, 

referatas, komandos 

užduotis 

Pratybų užduočių 

įvykdymo ataskaitų 

gynimas, komandos 

užduoties pristatymas 

Miesto ir želdynų sistemos 

vystymasis bei planavimas 

Gebės sistematiškai vertinti 

miesto miškų, želdynų ir 

želdinių priežiūros institucijų, 

organizacijų veiklos progresą 

Paskaitos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

pasiskaito prieš paskaitas, 

diskusija, grupinė užduotis 

„miesto miškų ir želdynų 

sistemos raidos 

perspektyvos (scenarijai)“, 

kviestiniai lektoriai, išvyka 

į miesto savivaldybę (pvz.: 

Utenos miesto 

savivaldybę) 

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas 

Rekreacinė miškininkystė 
Gebės derinti visuomenės 

skirtingų interesų grupių 

socialines, ekologines ir 

ekonomines reikmes 

Paskaitos, diskusijos, dalis 

paskaitų medžiagos 

pasirengiama prieš 

paskaitas, referatas, 

seminarai, individuali 

užduotis taikant GIS, 

Google Skecthup, kadastrų 

duomenis, teritorijų 

planavimo dokumentų 

brėžinius 

Individualios užduoties 

pateikimas,  referato 

pateikimas, pranešimo 

seminarų metu 

pateikimas.  Egzaminui 

pateikiami trumpų 

atsakymų ir mąstymo 

reikalaujantys 

probleminiai klausimai 

ir praktinės problemų 

sprendimo užduotys 

Saugomų ir rekreacinių 

teritorijų miškotvarka 

Gebės sekti teisinių 

dokumentų susijusių su 

miškotvarkiniu projektavimu 

pasikeitimus ir atsinaujinimus 

bei gebės  prie jų prisitaikyti 

Paskaitos, pratybos, 

diskusijos, komandinis 

darbas 

Komandos darbo 

rezultatų pateikimas, 

praktinių darbų rezultatų 

pateikimas, egzaminas 

Miško socialinė ekonomika* 

Gebės pagrįsti miškų ir 

želdynų tvarkymo sprendimus, 

derinant  daugialypes 

ekonomines, socialines ir 

ekologines vertes 

Interaktyvios paskaitos, į 

problemas orientuotos 

pratybų užduotys, darbas 

grupėse 

Individualaus pranešimo 

pateikimas, praktinių 

darbų rezultatų 

pateikimas 

Želdynų  ir kraštovaizdžio 

modeliavimas* 

Gebės parengti efektyvius 

želdynų ir kraštovaizdžio 

tvarkymo idėjų/sprendinių 

pristatymo maketus, animaciją, 

Paskaitos, pratybos, 

diskusijos, specializuotų 

kompiuterinių programų 

taikymas, individuali 

užduotis 

Probleminiai klausimai, 

individualios užduoties 

ir praktinių užduočių 

rezultatų pateikimas, 

želdyno, kraštovaizdžio 

maketo, animacijos 



 

 

 

 

pagrįsti kraštovaizdžio 

sprendinių galimą poveikį 

kraštovaizdžio vizualinei 

kokybei 

pristatymas 

Priklausomųjų želdynų 

projektavimas* 

Gebės argumentuotai pagrįsti 

priklausomųjų  (gyvenamųjų 

teritorijų, visuomeninės 

paskirties teritorijų ir kt.) 

želdynų erdvių kompozicinius, 

techninius sutvarkymo/ 

rekonstrukcijos sprendimus  

Paskaitos, praktiniai 

darbai, želdyno 

sutvarkymo eskizo 

rengimas 

Probleminiai klausimai, 

želdyno 

sutvarkymo/rekonstrukci

jos  projekto pristatymas 

Atskirųjų želdynų 

projektavimas* 

Gebės argumentuotai pagrįsti 

atskirųjų (parkų, skverų irk t.) 

želdynų erdvių kompozicinius 

sprendimus derinant 

visuomenės, estetinius, 

funkcinius, ekologinius 

interesus  

Paskaitos, praktiniai 

darbai, želdyno 

sutvarkymo eskizo 

rengimas 

Probleminiai klausimai, 

želdyno 

sutvarkymo/rekonstrukci

jos  projekto pristatymas 

Dekoratyvioji dendrologija* 

Gebės argumentuotai parinkti 

atskiroms teritorijoms 

dekoratyvines veisles, 

atsižvelgiant į jų paskirtį, 

aplinkos sąlygas, pateikti 

rekomendacijas šių veislių 

priežiūrai ir jų dekoratyvinių 

savybių išryškinimui 

Paskaitos, pratybos, 

seminaras, individuali 

užduotis 

Probleminiai klausimai, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Mokslinių tyrimų 

planavimas ir 

organizavimas**  
Gebės raštu apibendrinti bei 

pateikti visuomenei mokslinio 

pranešimo, straipsnio formoje 

tyrimų medžiagą 

Paskaitos ir diskusijos, 

ieškant realių problemų 

sprendimo, seminaro metu 

pristatoma parengta 

mokslinė publikacija 

Probleminiai klausimai, 

įvairių mokslo darbų 

recenzavimas, parengto 

mokslinio pranešimo 

pristatymas, mokslinio 

straipsnio rankraščio 

pateikimas 

Baigiamasis darbas 

Gebės argumentuotai pristatyti 

baigiamojo darbo mokslinių 

tyrimų rezultatus 

Konsultacijos, tarpiniai 

atsiskaitymai, gynimas 

Baigiamojo darbo etapų 

rezultatų  pristatymas 

Gebės priimti 

atsakomybę už savo 

ir pavaldžių 

darbuotojų veiklos 

kokybę ir jos 

vertinimą, užimant 

lyderio pozicijas 

Aplinkos sociologija 

Gebės organizuoti 

visuomeninius santykius ir 

vietinį finansavimą remiant 

miesto žalumos projektus ir 

programas 

Paskaitos, referatas 

visuomenės žalumos 

suvokimo tematika; 

seminarai, darbas grupėse, 

kviestiniai ekspertai, 

realios konsultavimo 

pratybos, dalyvavimas 

realiuose visuomenės 

įtraukimo renginiuose 

Probleminiai klausimai, 

individualaus pranešimo 

pateikimas, komandos 

parengto pranešimo 

pateikimas, egzaminas 

Baigiamasis darbas 

Gebės kūrybiškai ir atsakingai 

vykdyti originalius tyrimus, 

Konsultacijos, tarpiniai 

atsiskaitymai, gynimas 

Baigiamojo darbo etapų 

rezultatų  pristatymas 



 

 

 

 

laikantis mokslinės etikos 

normų  

Projektų vadyba** 

Gebės administruoti miško, 

želdynų, sumedėjusių želdinių 

priežiūros, tvarkymo 

investicinius projektus, 

tinkamai įsisavinti skirtas lėšas 

Paskaitos, diskusijos, 

atvejo studija, pratybos, 

darbas grupėse   

Probleminiai klausimai, 

komandos darbo 

rezultatų pateikimas 

 

Bus pasirengęs 

savarankiškai 

profesinei veiklai, 

galintis priimti 

inovatyvius 

sprendimus, 

suvokdamas 

moralinę 

atsakomybę už savo 

veiklos ir jos 

rezultatų poveikį 

visuomenės 

gyvenamosios 

aplinkos kokybei 

Žaliosios erdvės ir žmogaus 

sveikata 

Gebės kolektyvinėje aplinkoje 

suderinti požiūrį į žmogaus 

asmenybę ir sprendžiamas 

ekologines problemas 

Paskaitos, diskusijos, 

komandinė užduotis, 

įžvalgų kūrimas. Dalį 

paskaitų medžiagos 

studentai pasiruoš prieš 

paskaitas 

Probleminiai klausimai, 

komandos parengto 

pranešimo pateikimas 

Profesijos edukologija** 

Gebės taikyti individualumo ir 

socialumo ugdymo 

metodologines idėjas 

projektuojant profesinio 

ugdymo turinį, identifikuoti 

asmenybės profesinės raiškos 

permanentiškumo ir mokymosi 

visą gyvenimą saviugdos 

prielaidas ir jas tyrinėti; 

Gebės vertinti asmenybės 

profesinės raiškos 

meistriškumo kaitą ir lygius, 

karjeros planavimo 

koncepcijas bei modelius, juos 

analizuoti andragogikos 

principų kontekste 

Interaktyvios paskaitos, 

minčių žemėlapis,  

diskusijos forumų metu 

Moodle sistemoje, 

moderuojami seminarai, 

tiriamasis darbas 

Seminarų temų 

pristatymas ir forumų 

turinio vertinimas, 

tiriamojo darbo 

pristatymas 

Konsultavimo 

metodologija** 

Gebės parinkti tinkamus 

konsultavimo metodus, 

suteikti reikalingų paslaugų 

kompleksą iškylančioms 

problemoms spręsti bei 

konsultavimui panaudoti 

specializuotas kompiuterines 

programas bei priemones 

Paskaita, diskusija,  

komandinė užduotis, 

praktiniai darbai, refleksija, 

individuali užduotis 

Probleminiai klausimai, 

praktinių darbų 

rezultatų, komandinio 

darbo rezultatų 

pristatymas, 

individualios užduoties 

rezultatų pateikimas, 

egzaminas 

Kiti studijų dalykai Savarankiško darbo 

metodai  

Savarankiško darbo 

rezultatų pateikimas 

Gebės 

savarankiškai 

vykdyti originalius 

tyrimus miestų ir 

rekreacinės 

miškininkystės 

tematika 

Mokslinių tyrimų 

planavimas ir 

organizavimas** 

Gebės praktikoje ar 

tolimesnėse studijose 

savarankiškai taikyti 

specializuotus miško, želdynų 

ekosistemų tyrimų metodus 

Paskaitos ir diskusijos 

ieškant realių problemų 

sprendimo, seminaro metu 

pristatoma parengta 

mokslinė publikacija, 

pratybos 

Probleminiai klausimai, 

įvairių mokslo darbų 

analizė, parengto 

mokslinio pranešimo 

pristatymas, mokslinio 

straipsnio rankraščio 

pateikimas 

Paukščių ir žinduolių tyrimo 

metodologija** 

Gebės praktikoje ar 

Paskaitos, video medžiaga, 

diskusijos, dalį paskaitų 

medžiagos studentai 

Probleminiai klausimai, 

įvairių mokslo darbų 

analizė, gyvūno 



 

 

 

 

tolimesnėse studijose 

savarankiškai taikyti 

specializuotus paukščių ir 

žinduolių specializuotus 

tyrimo metodus miestų, miškų, 

rekreacinės paskirties teritorijų 

aplinkoje  

įsisavina savarankiškai bei 

perteikia kitiems 

prezentacijų metu. Pratybų 

metu yra planuojamas 

pasirinktų gyvūnų rūšių 

monitoringas specialia 

stebėjimo įranga, seminaro 

metu  pristatoma mokslinių 

straipsnių apžvalga  

stebėsenos  rezultatų 

pateikimas 

Baigiamasis darbas 

Gebės sudaryti tyrimų 

programą nuo savarankiškų 

tyrimų iki apibendrintų tyrimų 

rezultatų pristatymo 

Konsultacijos, tarpiniai 

atsiskaitymai, gynimas 

Baigiamojo darbo etapų 

rezultatų pristatymas 

 Kiti studijų dalykai Savarankiško darbo 

metodai  

Savarankiško darbo 

rezultatų pateikimas 

  * Studijų krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio studento pasirenkami studijų 
dalykai, skirti studijų krypties (šakos) gilesnėms ir platesnėms studijoms; 

** Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms, 
praktinei veiklai. 

 

Profesinės veiklos galimybės: 

Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrai galės 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, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose, teritorijų planavimo ir projektavimo 

įstaigose, aplinkos apsaugos institucijose.  

Miestų ir rekreacinės Miškininkystės bakalaurai 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, Nr. 12-414), nurodyta tvarka. 

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 užimti miškų urėdo, miškų urėdo pavaduotojo 

(miškininkystei), vyriausiojo miškininko, miškų urėdo pavaduotojo (medienos ruošai), vyriausiojo 

inžinieriaus pareigas. 

Tolesnių studijų galimybės: 

Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistrai galės tęsti studijas miškotyros (04A), ekologijos ir 

aplinkotyros (03B) bei kai kuriose kitose doktorantūros kryptyse. 

 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Miestų ir rekreacinės miškininkystės studijų programos planas 

Eil. Nr. Studijų dalykai  

 

Apimtis  Semestras 

kreditais valandomis 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 želdynų sistemos 

vystymasis 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 6 160 2 2 



 

 

 

 

tvarkymas  

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 4 5 

Viso: 60 1600 x x 

I.2. Pasirenkami dalykai* (24 kr.) 

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 5 

2. Daugiamatės statistikos 

metodologija 

6 160 4 5 

3. Paukščių ir žinduolių tyrimo 

metodologija 

6 160 4 5 

II. 2. Studijų dalykai, skirti pasirengti profesinei veiklai 

1. Profesijos edukologija 6 160 4 5 

2. Konsultavimo metodologija 6 160 4 5 

3. Projektų vadyba 6 160 4 5 

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 

Iš viso apimtis studijų programoje: 120 3200 x x 
* Studijų krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio studento pasirenkami studijų 

dalykai, skirti studijų krypties (šakos) gilesnėms ir platesnėms studijoms 


