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PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

Studijų programos pavadinimas Studijų programos kodas* 

PAPILDOMOSIOS GEOGRAFIJOS STUDIJOS  

 

Studijų programą įgyvendinantis VU padalinys 
Studijų programos 

vykdymo kalba (-os) 

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO KARTOGRAFIJOS CENTRAS Lietuvių 

 

Studijų sritis Studijų krypčių grupė Studijų kryptis (kodas) 
Studijų krypties šaka 

(kodas) 

Fiziniai mokslai 

Socialiniai mokslai 

Gamtos mokslai 

Socialinės studijos 

 

F800 Gamtinė geografija  

L700 Visuomeninė 

geografija 

F870 Kartografija 

F810 Aplinkos geografija 

L720 Socialinė geografija 

 

Studijų programos 

trukmė (metais) 

Studijų programos 

apimtis kreditais 

Visas klausytojo 

darbo krūvis 

(valandomis) 

Kontaktinio darbo 

valandos 

Savarankiško darbo 

valandos 

1 20 558 304 254 

 

Studijų programos tikslas 

Suteikti kolegijų studentams, kurių studijos susijusios su geografija ir kartografija, būtinas gamtinės ir visuomeninės  

geografijos krypčių žinias ir gebėjimus, kad jie galėtų tęsti studijas Vilniaus universiteto magistro programose 

„Kartografija“ ir „Geografija ir kraštotvarka“. Baigę šią programą gebės suprasti kraštovaizdžio bei visuomenės ir ūkio 

sistemų formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, bendrąsias tvaraus vystymo, 

kraštotvarkos, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas, reikalingas stojantiems į aukščiau išvardintas magistro studijų 

programas. 

 

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai) 

 

Bendrosios kompetencijos Studijų programos siekiniai 

1. Mokslinis, sisteminis mąstymas, problemų 

analizė ir sprendimų priėmimas 

1.1 Gebėti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti bei vertinti 

1.2 Gebėti integruoti žinias ir įžvalgas 

2. Komunikacijos įgūdžiai 2.1 Mokėti bendrauti raštu ir žodžiu perduodant idėjas, 

problemas ir sprendimus 

2.2 Gebėti ieškoti informacijos, naudotis bibliografine 

medžiaga ir mokslinių tyrimų rezultatais 

Dalykinės kompetencijos Studijų programos siekiniai 

3. Geosferų, visuomenės ir kraštovaizdžio 

struktūros bei sąveikos dėsningumų 

suvokimas 

3.1 Kraštovaizdžio gamtinės ir kultūrinės įvairovės erdvinės 

diferenciacijos dėsningumų ir kraštovaizdžio istorinės 

raidos žinojimas 

3.2 Įvairių geografinės analizės metodų kompleksinis 

naudojimas. 

4. Gebėjimas taikyti kartografinį metodą 

analizei, sprendimų priėmimui ir 

pristatymui.   

4.1 Teminio kartografavimo ir žemėlapių sudarymo 

pagrindinių bei svarbiausių nuostatų, principų, taisyklių 

žinojimas 

4.2 Gebėjimas atrinkti, apibendrinti, vizualizuoti geografinę 

informaciją 

5. Suvokti gamtos ir visuomenės santykį, 

visuomeninių procesų teritorinę 

sklaidą  

5.1 Suvokimas ir mokėjimas interpretuoti gamtinių bei 

visuomeninių geografinės aplinkos ir kraštovaizdžio 

elementų abipusius ryšius 

5.2 Miestų bei miestų sistemų formavimosi ir funkcionavimo, 

visuomeninių procesų mieste pažinimas, pagrindinių 

urbanizacijos keliamų problemų suvokimas 



5.3 Kaimo gyventojų ir jų ūkinės veiklos teritorinės sklaidos 

principų suvokimas, visuomeninių ir ekonominių reiškinių 

kaimiškose erdvėse supratimas 

6. Įgyti ekologinį sąmoningumą  6.1 Mokėti identifikuoti ir spręsti vystymo problemas  

6.2 Gebėti numatyti tvariosios plėtros priemones, įvertinti 

poveikį aplinkai 

 

Studijų metodai Vertinimo metodai 

Nuotolinės-sesijinės studijos Aktyvumo vertinimas 

Rašto darbai Rašto darbo vertinimas 

Projekto rengimas Projekto vertinimas 

Paskaitos Egzaminas 

 

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai Ankstesnio mokymosi pripažinimo galimybės 

Stoti gali asmenys, įgiję bakalauro arba jai prilyginamą 

kvalifikaciją  pagal žemiau išvardintas arba panašias programas: 

Kauno kolegija – studijų programos „Geodezija“, 

„Nekilnojamojo turto matavimų inžinerija“, „Želdinamų 

teritorijų inžinerija“, „Želdiniai ir jų dizainas“ 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija – studijų 

programos  „Žemėtvarka“, „Miško ūkis", „Rekreacija“  

„Želdynų dizainas“  

Klaipėdos valstybinė kolegija – studijų programos 

„Kraštovaizdžio dizainas“, „Rekreacija ir turizmas“; 

 Kolpingo kolegija – studijų programos „Tarptautinis verslas“, 

„Ekoturizmas“; 

Panevėžio kolegija – studijų programa „Aplinkos apsauga“;  

Šiaulių valstybinė kolegija – studijų programos „Gamtotvarkos 

vadyba“ ir „Aplinkos apsauga“;  

Utenos kolegija – studijų programa „Aplinkos apsaugos 

inžinerija“;  

Vilniaus kolegija – studijų programos „Turizmo vadyba“ ir 

„Želdynai ir jų dizainas“; 

Vilniaus dizaino kolegija – studijų programos „Grafinių 

komunikacijų dizainas“ ir „Kūrybinės industrijos“;  

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – studijų programos 

„Geodezija ir kadastras“ ir „Grafinis dizainas“; 

Žemaitijos kolegija – studijų programos „Geodezija ir 

žemėtvarka“, „Turizmo ir laisvalaikio vadyba“, „Želdynai ir jų 

dizainas“. 

 

 

Tolesnių studijų galimybės 

Sėkmingai baigę šias studijas gali studijas tęsti Vilniaus universiteto magistro programose „Kartografija“ bei „Geografija ir 

kraštotvarka“. 

 

Studijų programa patvirtinta akademinio kamieninio padalinio taryboje 

 

 
Studijų metinė kaina* Kaina patvirtinta* 

  

 

Išduodamas dokumentas 

Studijų baigimo pažymėjimas 

 

Studijų programos komiteto pirmininkas Kontaktinis asmuo 

Prof. dr. Giedrė Beconytė 

GMF Kartografijos centras 

Tel. 8 5 2398298,  8 640 16583 

El. paštas giedre.beconyte@gf.vu.lt  

Dr. Linas Bevainis 

GMF Kartografijos centras 

Tel. 8 5 2398298,  8 676 31487 

El. paštas giedre.beconyte@gf.vu.lt 

 

_________________________________ 

* - pildo Studijų direkcija 

mailto:giedre.beconyte@gf.vu.lt
mailto:giedre.beconyte@gf.vu.lt


PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS  

(DALYKŲ (MODULIŲ) SĄSAJOS SU STUDIJŲ SIEKINIAIS) 

 

Studijų dalykai (moduliai) 

(pagal eiliškumą) 

 

(galima suskirstyti semestrais) K
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Studijų programos kompetencijos 

Bendrosios kompetencijos Dalykinės kompetencijos 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Pagrindiniai studijų siekiniai 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2    5.3 6.1 6.2 

I KURSAS 20 558 304 254              

1 SEMESTRAS 9                 

Bendroji gamtinė ir visuomeninė geografija 5 134 80 54 x x x x x x  x x   x  

Teminė kartografija 4 130 64 66 x x x x  x x x x     

2 SEMESTRAS 11                 

Miesto ir kaimo geografija 5 134 64 70 x x x x x x  x x x x x x 

Aplinkosaugos pagrindai 3 80 48 32 x x x x     x   x x 

Kraštotvarkos įvadas 3 80 48 32 x x x x x x  x x   x x 

 

Kartu su papildomųjų studijų programos aprašu pateikiami visi dalykų aprašai, kurie parengiami vadovaujantis Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. 

birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-4 patvirtinto (pakeisto Senato komisijos nutarimais 2013 m. sausio 31 d. Nr. SK-2013-2-3 ir 2013 m. spalio 24 d. Nr. 

SK-2013-12-14 patvirtintais pakeitimais ir papildymais) Vilniaus universiteto studijų programų reglamento 3 priede įtvirtintais reikalavimais1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vilniaus universiteto Senato komisijos 2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-4 patvirtintas Vilniaus universiteto studijų programų reglamentas (pakeistas Senato komisijos nutarimais 

2013 m. sausio 31 d. Nr. SK-2013-2-3 ir 2013 m. spalio 24 d. Nr. SK-2013-12-14 patvirtintais pakeitimais ir papildymais).  

Prieiga per internetą: < http://www.vu.lt/site_files/SD/Studiju_programu_reglamentas_2014_01_27.pdf > [žiūrėta 2014-02-13]. 

http://www.vu.lt/site_files/SD/Studiju_programu_reglamentas_2014_01_27.pdf

