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Studijų programa – VISUOMENĖS GEOGRAFIJA 

IR GEOINFORMACINIŲ SISTEMŲ TAIKYMAS 

 

Kam šios studijos skirtos? 

Programos tikslas − ruošti aukštos kvalifikacijos 

visuomeninės geografijos specialistus, ugdant jų 

kompetencijas orientuotas į žinių ekonomiką, tirti 

Lietuvos visuomenės ir ūkio plėtros problemas, taikyti 

darnumo principus erdvinių problemų sprendimuose 

Baltijos jūros regiono ir ES valstybių kontekste. 

Studijos suteiks žinių apie: 

 Kiekybinių ir kokybinių visuomenės tyrimų 

metodologiją, geografinių tyrimų metodiką 

visuomenės tyrimams atlikti, visuomenės ir 

gamtinės aplinkos procesų intensyvumą, 

priežastis, pasekmes, sąsajas, gyventojų socialinių 

apklausų organizavimą, įvairius teritorinius 

kompleksinius tyrimus. 

 ES regioninės politikos tikslus ir uždavinius 

Lietuvai, Baltijos jūros regionui, įvairius 

socialinius ekonominius procesus, Europos 

valstybių (regionų) konkurencingumą, regionų 

plėtros problemas ir alternatyvas. 

 Geografinės informacijos sistemas (GIS), 

Statistikos paketą socialiniams mokslams (SPSS), 

geoduomenų bazių tyrimus, kartografavimo 

metodų taikymą, modeliuojamų procesų reikšmes 

visuomenės erdvinių procesų analizėje, GIS 

nuotolinio atpažinimo metodus erdvinių 

(teritorinių) procesų analizėje. 

 Valstybių ekonominių ryšių, tarptautinės prekybos 

intensyvumą, socialinės ekonominės raidos 

indeksus, konkurencingumą, globalizacijos 

poveikį valstybių socialinėms ekonominėms 

sistemoms, valstybių (regionų) raidos scenarijus. 

 Strateginio požiūrio formavimą sprendimų 

priėmimui. 

 Naujausias plėtros tendencijas urbanistikoje, jūrų 

transporto, rekreacijos ir turizmo ūkio sektoriuose, 

erdvinės plėtros problemas, konfliktus, 

alternatyvas, visuomenės geografijos svarbą 

problemų sprendimui. 

 Naujausias studijų srities mokslinių 

tyrimų problemas, teorijos ir praktikos elementus, 

naujausių visuomenės ir ūkio raidos procesų 

problematiką.  

Studijų programos pagrindų dalykai: 

Visuomenės geografijos teorija ir metodologija,  

Erdvinė statistika, Pasaulio ekonomika ir tarptautiniai 

ryšiai, Europos Sąjungos geografija, Jūrų ūkio 

geografija, Urbanizacija ir miestų geografija, 

Rekreacijos ir turizmo geografija, Regioninės plėtros 

projektų ruošimas, Visuomenės kokybinių tyrimų 

studijos, Sveikatos geografija, Globalizacijos 

pagrindai,  Darbas su GIS: analizė ir žemėlapių 

sudarymas, Aplinkos ir visuomenės procesų 

modeliavimas su GIS. 

Kas dėsto? 

Studijų programoje dėsto Lietuvos geografai 

mokslininkai ir specialistai,  tai pat geografijos 

profesoriai iš Prancūzijos Le Havro, Vokietijos 

Tiubingeno, Lenkijos Gdansko, Bulgarijos Plovdivo 

universitetų. 

Kur studentas gali išvykti dalinių studijų į 

užsienį? 

Studijų metu studentai gali dalyvauti KU 

Erasmus+ programos konkurse ir studijuoti 

visuomeninės geografijos dalykus užsienio 

universitetuose, su kuriais yra sudarytos Erasmus+ 

programos bendradarbiavimo sutartys: 

 Lenkijos Gdansko universitete 

 Rumunijos Oradijos universitete 

 Turkijos Uludago universitete 

 Suomijos Turku ir Joensuu universitetuose 

 Vokietijos Greifsvaldo ir Tiubingeno 

universitetuose 

 Italijos Triesto universitete 

 Prancūzijos Le Havre universitetas 

 Bulgarijos Plovdivo universitete 

Studentai gali atlikti praktiką užsienio įmonėje, 

kompanijoje, dalyvauti mokslo renginiuose, išvykose. 

Į kokias veiklas gali įsijungti studentai? 

 

Studentai galės įsitraukti į Geografų klubo 

veiklas. 

Kas yra KUGeo? 

Atvira, inovatyvi, besiveržianti į priekį 

bendruomenė, kurią vienija viena aistra – 

geografija! 

Kokios yra studentų profesinės karjeros 

galimybės? 

Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose, 

regioninės plėtros agentūrose, nacionaliniuose 

parkuose, užimtumo ir socialinės rūpybos tarnybose, 

aplinkosaugoje, geografijos mokytojais, kelionių 

agentūrose, pardavimų vadybininkais, analitikais, 

finansų, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, 

personalo, rinkodaros vadybininkais, rinkos analitikais, 

regioninės plėtros ekspertais, regioninės plėtros 

projektų vadovais, mokymo įstaigose ir mokslo 

institutuose, GIS specialistais, geoduomenų bazių 

sudarytojais, erdvinės analizės specialistais. Gali tęsti 

studijas Geografijos doktorantūroje. 

Kokie yra absolventų atsiliepimai apie studijas? 

Laimonas Beteika – visuomeninės geografijos 

studijos buvo įdomios, šiuolaikiškos ir vertingos. 

Praktiškumas pasireiškė mokslo taikyme realioms 

problemoms spręsti ir puikiose sąlygose studijuoti, 

konsultuotis ir reikšti savo iniciatyvą paskaitų bei 

seminarų metu. Draugiškas ir kompetentingas dėstytojų 

mokslininkų kolektyvas, darbinga ir kūrybiška 

atmosfera bei inovatyvių idėjų generavimas paliko 

tikrai labai teigimą įspūdį apie šias studijas. Didelis 

dėkui KU Socialinės geografijos ir regionistikos studijų 

centro dėstytojams geografams. 

Kristina Ramanauskaitė − Visuomeninės 

geografijos magistro studijos leido labiau pagilinti 

geografines žinias įgytas bakalauro studijose, taip pat 

susipažinti su naujomis programomis, kurias galima 

pritaikyti ateityje. Kaip itin teigiamą aspektą vertinu 

magistro trukmę, t.y. pusantrų metų ir Visuomenės 

geografijos studijų susiejimą su GIS technologijomis. 
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