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Studijų programos komitetas:  

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1 Dr. Aida Stiklienė* ASU Miškų ir ekologijos fakulteto prodekanė, Aplinkos ir 

ekologijos instituto lektorė 

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

miškininkystės instituto profesorius. Lietuvos miškininkų sąjungos 

prezidentas 

3 Dr. Laima Česonienė ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos 

instituto direktorė, profesorė 

4 Dr. Anželika Dautartė ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos 

instituto docentė 

5 Dr. Vitas Marozas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos 

instituto profesorius 

6 Dr. Valdas Paulauskas ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, Aplinkos ir ekologijos 

instituto profesorius 

7 Andrius Kairys Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 

direktoriaus pavaduotojas Andrius Kairys 

8 ASU Miškų ir ekologijos fakulteto studentų atstovybės deleguotas studentų atstovas 

* komiteto pirmininkas 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Aplinkos apsauga yra labai svarbi Europos Sąjungos politikos dalis. Lietuvai, tapusiai Europos Sąjungos nare, 

keliami dideli aplinkosaugos reikalavimai. Vykdant aplinkos apsaugos pertvarką, išauga specialistų, dirbančių 

aplinkos apsaugos srityje, poreikis. Aplinkos apsaugai didelį dėmesį skiria ir Lietuvos programiniai dokumentai. 

Juose numatytiems siekimams įgyvendinti reikalingi aukštos kvalifikacijos plataus išsilavinimo specialistai, 

gebantys kūrybiškai dirbti besikeičiančiomis sąlygomis. Lietuvos visuomenės aplinkosauginio švietimo 

strategijos vienas prioritetų yra kvalifikuotų aplinkosaugos ir kitų sričių specialistų rengimas, atsižvelgiant į 

besikeičiančią situaciją šalyje, aplinkosaugos vadybos ir technologijų naujoves pasaulyje. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Minimalus išsilavinimas - vidurinis išsilavinimas 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Ekologijos bakalaurai gali dirbti Aplinkos ministerijos padaliniuose, Valstybinėje aplinkos apsaugos 

inspekcijoje, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje (nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose), Aplinkos 

apsaugos agentūroje, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, savivaldybių aplinkos apsaugos 

skyriuose, miško įmonėse, konsultacinėse įmonėse užimant pareigybes, kurioms nereikia magistro kvalifikacinio 

laipsnio. 

Ekologijos bakalaurai gali studijuoti antrojoje pakopoje (magistrantūroje). Universiteto studentai turi galimybę 

studijuoti atskirus dalykus užsienyje pagal ERASMUS programą. 

 

Studijų programos tikslas:  

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

profilio ekologijos bakalaurus, turinčius ekologijos ir aplinkosaugos sričių žinių bei gebėjimų ir gebančius šias 

žinias bei gebėjimus pritaikyti profesinėje veikloje besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis 

 

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 – 

ugdyti humanistinės 

orientacijos, 

kritiškai 

mąstančius, 

gebančius laisvai 

bendrauti ir 

atsakingai rinktis 

vertybes, pilietiškai 

aktyvius 

absolventus 

Lietuvos ūkiui, 

mokslui ir kultūrai 

Žinios ir jų 

taikymas 

Išsiaiškinti visuomenės formavimosi, ūkio 

raidos, valstybės funkcionavimo principus ir 

dėsningumus, šalių kultūrinius skirtumus. 

Visuomenės raida 

Suvokti nuolatinio tobulinimosi svarbą 

besikeičiančios besivystančios 

informacinės visuomenės sąlygomis. 

Filosofija; 

Psichologija 

Pažinti ir tinkamai vartoti specialiąją 

terminologiją lietuvių kalba, taikyti 

užsienio verslo kalbos normas. Įgijus 

lingvistinių, sociakultūrinių ir 

tarpkultūrinių žinių veiksmingai ir 

lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir 

profesiniais tikslais (C1). 

Specialybės kalba; 

Specialybės užsienio kalba; 

Verslo užsienio kalbos 

pagrindai 

Specialieji 

gebėjimai 

Aiškiai formuluojant mintis bendrauti, 

dalyvauti diskusijose ir rengti 

pranešimus žodžiu bei raštu tiek lietuvių, 

tiek užsienio kalbomis, esant įvairioms 

klausytojų auditorijoms. 

Specialybės kalba; 

Specialybės užsienio kalba; 

Verslo užsienio kalbos 

pagrindai 

Antrasis dalinis 

tikslas –  

suformuoti teorinių 

gyvosios ir 

negyvosios gamtos, 

ekosistemų 

Žinios ir jų 

taikymas Žinoti ir taikyti matematinius, fizikinius ir 

cheminius metodus, informacines 

technologijas, sprendžiant aplinkos 

apsaugos problemas. 

Bendroji chemija; 

Aplinkos chemija ir 

toksikologija; 

Specialioji fizika;  

Dirvotyra;  

Aukštoji matematika ir 



pažinimo žinių 

sistemą, lavinti 

matematinių 

metodų bei 

informacinių 

technologijų 

pritaikymo, atskirų 

gamtos komponentų 

vertinimo ir 

apsaugos  

priemonių taikymo 

gebėjimus 

 

tikimybių teorija;  

Informatika; 

GIS pagrindai 

Įgyti žinių apie atskirų gamtos elementų 

struktūrą, savybes, ekosistemoje esančių 

organizmų sistemines grupes, biologines ir 

ekologines savybes, žmogaus ir aplinkos 

santykį. 

Biogeografija;  

Augalų biologija;  

Mikrobiologija;  

Bestuburių zoologija;  

Mikologija ir augalų 

patologija;  

Dendrologija;  

Stuburinių gyvūnų biologija;  

Laukinių gyvūnų populiacijų 

tvarkymas;  

Hidrobiologija;   

Ekologinė genetika;  

Bendroji ekologija;  

Ekosistemų ekologija;  

Žmogaus ekologija; 

Biologinės įvairovės apsauga;  

Aplinkos kokybė ir 

vertinimas; 

Kraštovaizdžio ekologija ir 

kraštotvarka 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Planuoti mokslinius ar technologinius 

tyrimus, interpretuoti statistinės analizės 

rezultatus. 

Mokslinės ir technologinės 

kūrybos pagrindai;  

Aukštoji matematika ir 

tikimybių teorija; 

Integruojant teorines žinias nagrinėjama 

tema, identifikuoti pasirinktą tyrimo 

problemą, analizuoti anksčiau atliktus 

atitinkamos temos darbus, pritaikyti 

metodiką tyrimams bei projektiniams 

sprendimams atlikti ir formuluoti išvadas 

bei galimus problemų sprendimo būdus. 

Poveikio aplinkai vertinimas 

ir stebėsena; 

Aplinkos kokybė ir 

vertinimas; 

Aplinkosauginiai projektai; 

Mokslinės ir technologinės 

kūrybos pagrindai;  

Biologinės įvairovės apsauga; 

Kraštovaizdžio ekologija ir 

kraštotvarka 

Specialieji 

gebėjimai 

Išskirti žolinius ir sumedėjusius augalus, 

mikroorganizmus, grybus, vabzdžius, 

paukščius ir žvėris, dirvožemio tipus, 

miško tipus bei ekologines savybes. 

Augalų biologija;  

Mikrobiologija;  

Bestuburių zoologija;  

Mikologija ir augalų 

patologija;  

Dendrologija; 

Dirvotyra; 

Stuburinių gyvūnų biologija;  

Laukinių gyvūnų populiacijų 

tvarkymas;  

Hidrobiologija;  

Ekosistemų ekologija;  

Biologinės įvairovės apsauga; 

Augalų biologijos ir 

dendrologijos mok. praktika;  

Ekologijos kompleksinė 



praktika 1;  

Ekologijos kompleksinė 

praktika 2; 

Profesinės veiklos praktika 

Taikyti informacines technologijas, 

vertinant ir sprendžiant ekologines 

problemas. 

Aukštoji matematika ir 

tikimybių teorija; 

Informatika;  

GIS pagrindai; 

Kraštovaizdžio ekologija ir 

kraštotvarka 

Įvertinti oro, dirvožemio, vandens būklę 

bei aplinkos veiksnių poveikį žmogaus 

sveikatai, parinkti taršos prevencijos, 

biologinės įvairovės apsaugos priemones, 

pritaikyti poveikio aplinkai vertinimo bei 

stebėsenos sistemas. 

Aplinkos kokybė ir 

vertinimas; 

Žmogaus ekologija; 

Biologinės įvairovės apsauga; 

Poveikio aplinkai vertinimas 

ir stebėsena; 

Kraštovaizdžio ekologija ir 

kraštotvarka 

Trečiasis dalinis 

tikslas – 

formuoti atskirų 

aplinkos 

komponentų bei 

žmogaus ūkinės 

veiklos valdymo 

žinių sistemą bei 

gebėjimus priimti 

aplinkos apsaugos 

valdymo 

sprendimus 

Žinios ir jų 

taikymas 

Susipažinti su tvaraus miškininkavimo, 

agrotechnologijų įtaką agroekosistemoms, 

vandens išteklių naudojimo ir jų apsaugos 

priemonėmis bei aplinkos inžinieriniais 

sprendimais, žmogaus saugos 

priemonėmis profesinėje aplinkoje. 

Tvarioji miškininkystė; 

Vandens išteklių naudojimas 

ir apsauga; 

Agroekosistemos ir aplinkos 

apsauga; 

Aplinkos inžinerija ir atliekų 

tvarkymas; 

Žmogaus sauga 

Susipažinti su ekologinėmis etikos 

pagrindinėmis normomis, aplinkos 

ekonomikos, vadybos ir teisės sistemomis 

bei priemonėmis. 

Aplinkos vadyba; 

Aplinkos teisė; 

Aplinkos ekonomika; 

Ekologinė etika ir darnus 

vystymasis 

Specialieji 

gebėjimai 

Įvertinti atskirų ekosistemų gamtos išteklių 

naudojimo technologijas bei inžinerinius 

aplinkosauginiu požiūriu sprendimus. 

Tvarioji miškininkystė; 

Vandens išteklių naudojimas 

ir apsauga; 

Agroekosistemos ir aplinkos 

apsauga; 

Aplinkos inžinerija ir atliekų 

tvarkymas; 

Žmogaus sauga; 

Rekreacinių teritorijų 

planavimas 

Pritaikyti socialines ir ekonomines 

aplinkosaugos reguliavimo priemones.  

Aplinkos vadyba; 

Aplinkos teisė; 

Aplinkos ekonomika; 

Ekologinė etika ir darnus 

vystymasis; 

Verslumo ugdymo praktika 

aplinkosaugoje 

Socialiniai 

gebėjimai ir 

ameniniai 

gebėjimai 

Dirbti savarankiškai ir kolektyve, puoselėti 

kūrybines galias, kurti ir telkti aplinkinius 

bendrai veiklai. 

Taikyti visuminį požiūrį brandinant idėjas, 

vertinant nuomones, priimant sprendimus. 

Visi studijų dalykai 



Suprasti specializuotus tekstus ir 

techninius terminus, dalyvauti dalykinėse 

diskusijose, rengti ir pristatyti pranešimus. 

Naudoti mokslinius, teisinius ir kitus spec. 

informacijos šaltinius, juos atsirinkti, 

sisteminti, vertinti ir pritaikyti praktikoje. 

Gebėti argumentuotai ir aiškiai raštu arba 

žodžiu pateikti informaciją įvairioms 

klausytojų auditorijoms. 

Vertybinės nuostatos Pagarba materialinės ir dvasinės kultūros 

vertybėms, kuriamoms rūpestingai 

suplanuotu, organizuotu ir kokybiškai 

atliekamu darbu Visi studijų dalykai 

Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas 

prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir 

sprendimus 

 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Taikomosios ekologijos studijų programos planas  

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras 

ECTS 

kreditais 

valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms  

(I) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (15 KR.) 

1. Specialybės kalba 3 80 2 3 

2. Užsienio kalba 6 160 1 1 

3. Užsienio kalba 6 160 2 2 

Iš viso 15 400 x x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, 

BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI (166 KR.) 

Studijų dalykai 

1. Bendroji chemija 4 106 1 1 

2. Aplinkos chemija ir toksikologija  6 160 5 7 

3. Specialioji fizika  4 107 3 3 

4. Dirvotyra (su 1,0 kr. mokomąja praktika) 6 160 2 2 

5. Kraštovaizdžio ekologija ir kraštotvarka  6 160 7 9 

6. Biogeografija  3 80 6 11 

7. Aukštoji matematika ir tikimybių teorija  4 106 1 1 

8. Informatika  3 80 1 4 

9. GIS pagrindai  5 134 4 4 

10. Augalų biologija  9 240 1 1 

11. Mikrobiologija  3 80 5 4 

12. Bestuburių zoologija  5 133 3 6 

13. Mikologija ir augalų patologija  4 107 3 4 

14. Dendrologija  6 160 2 2 

15. Stuburinių gyvūnų biologija  5 133 4 5 

16. Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas  3 80 5 8 

17. Hidrobiologija   3 80 4 3 

18. Ekologinė genetika  3 80 8 9 

19. Bendroji ekologija  6 160 3 5 



20. Ekosistemų ekologija  9 240 4 6 

21. Žmogaus ekologija 6 160 5 6 

22. Biologinės įvairovės apsauga  6 160 6 9 

23. Aplinkos kokybė ir vertinimas 9 240 6 8 

24. Poveikio aplinkai vertinimas ir stebėsena 5 133 7 10 

25. Mokslinės ir technologinės kūrybos 

pagrindai  

5 133 5 8 

26. Aplinkosauginiai projektai 3 80 7 12 

Viso: 131 3493 x x 

Praktikos 

1. Augalų biologijos ir dendrologijos mok. 

praktika  

5 134 2 2 

2. Ekologijos kompleksinė praktika 1  5 133 4 8 

3. Ekologijos kompleksinė praktika 2 4 106 6 8 

4. Profesinės veiklos praktika 6 160 7 10 

Viso: 20 533   

Baigiamasis atsiskaitymas 

1. Baigiamasis darbas 15 400 8 12 

Iš viso: 166 4426 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI KITOS STUDIJŲ KRYPTIES 

(GAMTOS IŠTEKLIŲ TECHNOLOGIJOS) DALYKAI (43 KR.)  

Universiteto nustatyti privalomi kitos studijų krypties  dalykai (15 kr.) 

1. Žmogaus sauga 3 80 5 12 

2. Aplinkos inžinerija ir atliekų tvarkymas 6 160 8 11 

3. Aplinkos teisė  6 160 8 6 

Gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos pasirenkami studijų dalykai (18 kr.) 

1. Vandens išteklių naudojimas ir apsauga 

 (su 0,5 kr. mokomąja praktika) 

6 160 4-6 5, 7 

2. Agrotechnologijos ir aplinkos apsauga 6 160 4-6 5, 7 

3. Tvarioji miškininkystė 6 160 4-6 5, 7 

4.  Rekreacija 6  160 4-6 5, 7 

Gamtos išteklių vadybos pasirenkami studijų dalykai (10 kr.) 

1. Ekologinė etika ir darnus vystymasis 4 107 7 3, 9, 10 

2. Aplinkos ekonomika  3 80 7 3, 9, 10 

3. Aplinkosaugos vadyba  3 80 7 3, 9, 10 

4.  Verslumo ugdymo praktika aplinkosaugoje 4 107 7 3, 9, 10 

Iš viso: 43 1147 x x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (16 KR.)  

1. Laisvai pasirenkamas dalykas Filosofija 4 107 1-2 1-2 

2. Laisvai pasirenkamas dalykas Psichologija 

(Kalbų mokymosi grupės studijų dalykas) 

4 107 1-2 1-2 

3. Laisvai pasirenkamas dalykas Visuomenės 

raida 

4 107 1-2 1-2 

4. Laisvai pasirenkamas dalykas  4 107 3 3 

5. Laisvai pasirenkamas dalykas 4 107 4 7 

Iš viso: 16 427 x x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje su 

mokomosiomis praktikomis, integruotomis į 

studijų dalykus): 

21 (20) 560 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje: 

15 400 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje: 240 6400 x x 

 


