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• Tai žemės gamtinių ir žmogiškųjų (ekonominių,

apgyvendinimo ir kt.) reiškinių kitimą erdvėje tiriantis

mokslas.

• Programa yra parengta atsižvelgiant į Europos šalių ir

Lietuvos aukštojo mokslo plėtros tendencijas ir krašto

tvarkymo poreikius.

• Programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų

darbui su geografija ir krašto tvarkymu susijusiose

srityse, ir išugdyti plačią erudiciją, kūrybišką ir kritišką

mąstymą.



Bendrieji duomenys



Priėmimo sąlygos



Integruotų geografijos studijų programa apima dvi studijų kryptis.

Gamtinė geografija – pagrindinė kryptis supažindina studentus su

Žemės geologine sandara, reljefo ypatumais, dirvožemio danga,

hidrologijos ir klimatologijos pagrindais, biogeografijos dėsningumais,

kraštovaizdžio samprata.

Visuomeninė geografija – gretutinė studijų kryptis suteikia

demografijos, urbanistinės ir agrarinės bei politinės ir kultūros

geografijos pagrindus.

Geografijos studijose daug dėmesio skiriama ekologinėms žinioms,

aplinkosaugos ir kraštotvarkos nuostatų įtvirtinimui, kartografinių

įgūdžių formavimui. Vasarą, 3-4 savaites, vyksta mokomosios

praktikos – taip studentai įtvirtina geografijos žinias ir mokosi

mokslinio tyrimo metodų. Atskirų dalykų dėstymo metu rengiamos

pažintinės ekskursijos.



Studijų programos tikslas

Suteikti studijuojantiems integruotą geografinę

kompetenciją, suteikti žinių ir gebėjimų,

reikalingų ekologinio aplinkosauginio mąstymo

paradigmai formuoti, ugdyti kritinį požiūrį ir

pilietinės atsakomybės už Žemę ir savo šalį

jausmą, skatinti studentų domėjimąsi aktualiomis

tarpdisciplininėmis akademinėmis problemomis.



Studijų programos siekiniai

data VU, fakultetas



Studijų planas
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I kursas

data





II kursas

data



III kursas

data

TibetieTibetieččiai Indijojeiai Indijoje

Karnatakos valstija 



III kurso ekskursijos ir praktikos

data VU, fakultetas



data VU, fakultetas



IV kursas

data



Tolimesnės perspektyvos

• Įgijus dvigubą kvalifikacinį laipsnį (gamtinės ir visuomeninės

geografijos bakalauras), galima dirbti įvairiose aplinkosauginėse,

administracinėse, teritorijų planavimo, ūkinėse struktūrose ir

pan., taip pat studijuoti geografijos ir kraštotvarkos, kartografijos,

ekologijos, aplinkotyros ir aplinkotvarkos, aplinkos inžinerijos,

rekreacijos ir turizmo magistrantūros studijose.

• Geografijos ir kraštotvarkos katedra siūlo studijuoti Geografijos

ir kraštotvarkos magistro programoje, kurios absolventai įgyja

Visuomeninės geografijos magistro laipsnį su teritorijų

planavimo specializacija.



Kviečiame studijuoti mylinčius 

Žemę, jos gamtą bei žmones ir 

savo kraštą!
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