
 

MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS 

Antrosios pakopos studijų programa 

MIŠKININKYSTĖ 

Studijų programos valstybinis kodas  6211IX009 

Studijų krypčių grupė Žemės ūkio mokslai (I) 

Studijų kryptis  Miškininkystė (I03) 

Studijų pakopa Antroji (magistro) studijų pakopa 

Studijų programos vykdymo kalba Lietuvių kalba 

Suteikiama kvalifikacija  Žemės ūkio mokslų magistras 

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 120 kreditų, nuolatinė (2 metai), ištęstinė (iki 3 metų) 

Studijų programos vykdymo pradžios metai Miškininkystės universitetinių studijų ištakos siekia 

1922 m. Miškininkystės studijų programos 

magistrantūros studijos pradėtos vykdyti nuo 1995 

metų 

Akreditavusi institucija, akreditavimo metai SKVC, 2015 02 11, SV6-5, akredituota iki 2021 m. 

birželio 30 d. 

 

Studijų programos komitetas:  

 

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, profesorius 

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. Edgaras Linkevičius ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Miškotvarkos ir 

medienotyros instituto lektorius 

8 Donatas Dudutis Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktorius 

9 ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas 

* - komiteto pirmininkas 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Vienas iš valstybės misijos uždavinių, vykdant Lietuvos miško ūkio politikos strategiją (2002) yra užtikrinti 

miško mokslo potencialo išsaugojimą ir racionalų jo panaudojimą bei aukštos kvalifikacijos miško ūkio 

specialistų rengimą. Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto koordinuojama 

miškininkystės studijų antrosios pakopos programa - tai vienintelė Lietuvoje antrosios studijų pakopos programa 

skirta aukštosioms miškininkavimo universitetinio lygmens studijoms, kurias baigę absolventai įgyja 

miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį. Programos poreikį numato LR miškų įstatymo poįstatyminiai aktai, 

reglamentuojantys kvalifikacinius reikalavimus miško ūkio ir miško ūkį prižiūrinčių organizacijų (institucijų) 

specialistams, užimantiems vadovaujamas pareigas. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

- Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) miškininkystės krypties miškininkystės studijų programą;  

- Baigę kolegines (profesinio bakalauro) miškininkystės krypties studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo 

stažą po koleginių studijų ir baigė papildomąsias studijas pagal miškininkystės krypties programą. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Miškininkystės magistrai gali dirbti mokslinį, pedagoginį ir vadovaujamą darbą miškų urėdijose, Valstybinėje 

aplinkos apsaugos inspekcijoje, regioninėse aplinkos apsaugos agentūrose, Valstybinėje saugomų teritorijų 

tarnyboje, miško savininkų asociacijose, miško ūkį aptarnaujančiose ir medienos ruošos įmonėse, Valstybiniame 

miškotvarkos institute, Valstybinėje miškų tarnyboje, mokslo ir studijų institucijose, Aplinkos ministerijos 

Miškų departamente, Generalinėje miškų urėdijoje, taip pat kurti ir vadovauti privačioms miško verslo įmonėms. 

Atsižvelgiant į VĮ miškų urėdijų miškininkystės srities specialistų pareigybių specialiuosius kvalifikacinius 

reikalavimus miškininkystės magistras gali užimti miškų urėdo, miškų urėdo pavaduotojo (miškininkystei), 

vyriausiojo miškininko, miškų urėdo pavaduotojo (medienos ruošai), vyriausiojo inžinieriaus pareigas. 

Miškininkystės studijų programos antrosios studijų pakopos studentai turi galimybę studijuoti tarptautinėje 

magistrantūros studijų programoje „EUROFORESTER“, studijuoti atskirus dalykus užsienyje pagal ERASMUS 

programą, BOVA (Baltijos miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų tinklas) universitete. 

Miškininkystės magistrai gali tęsti studijas miškotyros (04A), ekologijos ir aplinkotyros (03B) ir kai kuriose 

kitose doktorantūros kryptyse. 

 

Studijų programos tikslas:  

Programos pagrindinis tikslas – rengti miškininkystės magistrus, turinčius metodologinius sisteminio mąstymo 

pagrindus, pažįstančius šiuolaikines miškininkavimo technologijas, miškotyros mokslo teorijas, metodus, 

gebančius kūrybiškai taikyti šias žinias analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje 

miškininkavimo veikloje, gebančius kurti laikmečio reikalavimus atitinkančias miško ūkio koncepcijas, 

strategijas bei programas, kūrybiškai spręsti tvaraus ir daugiatikslio miškininkavimo problemas, kritiškai vertinti 

teorines ir praktines naujoves, formuluoti mokslines idėjas ir pagrįsti išvadas, deramai jas pateikti sprendimų 

priėmėjams, suvokiančius priimamų sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos, pasirengusius tyrimais ir 

inovacijomis grįstai profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms. 

 

Studijų programos dalinių tikslų, studijų rezultatų (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos: 

Studijų 

programos 

daliniai tikslai 

Siekinių 

rūšys 

Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas – 
pagilinti 

miškininkystės 

kompetencijas, 

įgytas per 

pirmosios 

pakopos 

Žinios ir jų 

taikymas 

Pažinti naujausias miškotyros mokslo 

krypties  teorijas, metodus ir 

technologijas, jų taikymo ypatumus 

Miškotyros metodologija;  

GIS miškotyroje  

 

Pagilinti bakalauro miško medžių 

genetikos, miško atkūrimo, medynų 

formavimo įvairiems tikslams, miško 

ekosistemų tvarumo, miško ekonomikos 

efektyvumo analizės žinias, pritaikyti 

Miško našumas; 

Miško atkūrimo ekologizacija; 

Taikomoji genetika ir 

biotechnologijos miškininkystėje; 

Pelkėtyra;  



miškininkystės 

studijas – 

susipažinti su 

šiuolaikinėmis 

miškotyros 

mokslo 

teorijomis, 

metodais ir 

technologijomis, 

kūrybiškai 

taikyti šias 

žinias 

savarankiškai 

plėtojant 

mokslines 

idėjas, 

sprendžiant 

darnaus miško 

ūkio problemas 

 

šias žinias aiškinant miškininkystės, 

miško ūkio dėsningumams, problemų 

sprendimo pasiūlymams 

Miško ekosistemų dinaminis 

tvarumas; 

Miškų politika 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Parinkti tinkamus miškotyros tyrimo ir 

rezultatų apibendrinimo metodus 

problemai, tyrimų hipotezei ar 

dėsningumams pagrįsti 

Miškotyros metodologija;  

Matematinių statistinių metodų 

taikymas miškotyroje; 

GIS miškotyroje; 

Baigiamasis darbas  

Specialieji 

gebėjimai 

Taikyti šiuolaikinius miškotyros metodus 

analitinių gebėjimų, inovacijos ir žinių 

integracijos reikalaujančioje 

miškininkavimo veikloje nuolat 

kintančios aplinkos kontekste 

Miškotyros metodologija; 

Miško atkūrimo ekologizacija; 

Gamtotvarka 

Antrasis dalinis 

tikslas 

– formuoti 

pasirinktos 

dalykų grupės 

kompetencijas, 

gilinti magistrui 

reikalingas 

specializuotas 

profesinės 

veiklos žinias ir 

gebėjimus 

Žinios ir jų 

taikymas 

Paaiškinti pasirinktos srities 

(specialiosios miškininkystės, 

medžioklėtyros, miško ekonomikos, 

miškanaudos ir logistikos) šiuolaikines 

mokslines teorijas, specialiąją 

metodologiją 

Pasirinktos studijų dalykų grupės 

(Specialiosios miškininkystės,  

Medžioklėtyros, Miško 

ekonomikos ar  

Miškanaudos ir logistikos) 

studijų dalykai 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Parinkti specializuotos srities mokslinių 

tyrimų, rezultatų interpretavimo metodus 

specializuotoje srityje, pristatyti 

rezultatus mokslo visuomenei  

Pasirenkami dalykai: 

„Miškotyros tyrimų planavimas ir 

organizavimas“; 

„Daugiamatės statistikos metodų 

taikymas miškotyroje“ 

Specialieji 

gebėjimai 

Pritaikyti pasirinktos srities 

(Specialiosios miškininkystės, 

Medžioklėtyros, Miško ekonomikos, 

Miškanaudos ir logistikos) teorijas, 

metodologinius gebėjimus darnaus 

miško ūkio veiklos nuolat kintančios 

aplinkos sąlygomis  

Pasirinktos studijų dalykų grupės 

(Specialiosios miškininkystės,  

Medžioklėtyros, Miško 

ekonomikos ar  

Miškanaudos ir logistikos) 

studijų dalykai; 

Pasirenkami dalykai: „Inovacijų 

praktika miškų ūkyje“;  

„Konsultavimo metodologija“; 

„Profesijos edukologija“ 

Socialiniai ir asmeniniai 

gebėjimai 

Kritiškai vertinti teorines ir praktines 

naujoves, efektyviai veikti tokiomis 

aplinkybėmis, kai stokojama išsamios 

informacijos bei instrukcijų, gebėti 

pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai 

pateikti įvairaus išsilavinimo 

suinteresuotiems asmenims 

Visi studijų dalykai 

Vertybinės nuostatos Siekis nuolatos mokytis, rengtis gyventi 

informacinės visuomenės sąlygomis 

Visi studijų dalykai 

Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas 

prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir 

sprendimus 



Teigiamas požiūris į kūrybingą, 

rūpestingai planuojamą, kokybiškai 

atliekamą darbą 

Mokslinės etikos normų laikymasis  

 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Miškininkystės studijų programos planas 

Eil. 

Nr. 
Studijų dalykai 

Apimtis Semestras 

ECTS 

kreditais 
valandomis 

Nuolatinės 

formos 

Ištęstinės 

formos 

STUDIJŲ KRYPTIES AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI 

(84 KR.)  

I.1. Privalomi studijų dalykai (60 kr.)  

1.  Matematinių statistinių metodų 

taikymas miškotyroje  

6  160  1  1  

2.  Miškotyros metodologija  6  160  1  1  

3.  GIS miškotyroje  6  160  1  1  

4.  Taikomoji genetika ir biotechnologijos 

miškininkystėje  

6  160  1  1  

5.  Miško atkūrimo ekologizacija  6  160  1  2  

6.  Miško našumas  6  160  2  2  

7.  Miško sanitarinė apsauga  6  160  2  3  

8.  Miškų politika  6  160  2  2  

9.  Gamtotvarka  6  160  2  3  

10.  Miško ekosistemų dinaminis tvarumas  6  160  4  3  

Viso:  60 1600 x  x 

I.2. Pasirenkami dalykai (24 kr.)  

I.2.1. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Specialioji miškininkystė“  

1.  Miško ekologinė - evoliucinė genetika  6  160  3  5  

2.  Rekreacinė miškininkystė  6  160  3  5  

3.  Maksimaliai produktyvių medynų 

formavimas 

6  160  3  4  

4.  Aplinkos monitoringas  6  160  3  4  

Viso:  24 640 x  x 

I.2.2. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Medžioklėtyra“  

1.  Paukščių ir žinduolių tyrimo 

metodologija  

6  160  3  4  

2.  Gyvūnų ekologija ir etologija  6  160  3  4  

3.  Medžioklinė teriologija, ornitologija, 

kinologija  

6  160  3  5  

4.  Laukinių gyvūnų populiacijų 

tvarkymas ir medžioklės ūkio 

produktyvumas  

6  160  3  5  

Viso:  24 640 x  x 

I.2.3. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Miško ekonomika“  

1.  Miško socialinė ekonomika  6  160  3  4  

2.  Miško ūkio apskaita ir komercija  6  160  3  4  

3.  Miško įmonių ekonomika  6  160  3  5  

4.  Miško ūkio valdymo teorija ir 

metodologija  

6  160  3  5  

Viso:  24  640  x  x  

I.2.4. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Miškanauda ir logistika“  



1.  Miško logistika  6  160  3  4  

2.  Medienos ruošos ekonomika ir darbų 

organizavimas 

6  160  3  4  

3.  Miško bioenergetika  6  160  3  5  

4.  Miškininkavimo ekonominė analizė  6  160  3  5  

Viso:  24  640  x  x  

Iš viso:  84  2240  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.  Miškotyros tyrimų planavimas ir 

organizavimas  

6  160  4  4  

2.  Daugiamatės statistikos metodų 

taikymas miškotyroje  

6  160  4  4  

II. 2. Studijų dalykai, skirti pasirengti profesinei veiklai  

1.  Profesijos edukologija  6  160  4  4  

2.  Konsultavimo metodologija  6  160  4  4  

3.  Inovacijų praktika miškų ūkyje  6  160  4  4  

Iš viso:  6  160  x  x  

III. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.)  

1.  Baigiamasis darbas 1  6  160  2  3  

2.  Baigiamasis darbas 2  6  160  3  5  

3.  Baigiamasis darbas 3  18  480  4  6  

Iš viso:  30  800  x  x  

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis 

studijų programoje:  

30  x  x x  

Iš viso apimtis studijų programoje:  120  3200  x  x  

 

 


