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PAPILDOMŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS 

 

Fakultetas Chemijos ir geomokslų fakultetas 

Programos pavadinimas Geografija 

Programos tikslas Siekiama, kad kolegijų absolventai įgytų būtinas gamtinės ir visuomeninės 

geografijos žinias ir gebėjimus bei mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, leidžiančius 

tęsti studijas Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programose Kartografija, 

Geografija ir kraštotvarka ar Hidrometeorologija. Studentai baigę papildomųjų 

studijų programą Geografija gebės suprasti gamtos, visuomenės ir ūkio sistemų 

formavimosi ir raidos bei erdvės diferenciacijos pasaulyje ir Lietuvoje dėsningumus, 

bendrąsias tvariosios plėtros, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos nuostatas, taip pat 

erdvinės informacijos apdorojimo technologijas, reikalingas stojantiems į aukščiau 

išvardytas magistro studijų programas. 

Priėmimo sąlygos Gali stoti asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį iš žemiau išvardytų ar joms 

artimų studijų krypčių grupių ar krypčių:  

Matematikos mokslų, Informatikos mokslų, Fizinių mokslų, studijų krypčių 

grupių; 

Gyvybės mokslų studijų krypčių grupės Ekologijos krypties;  

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės Aplinkos inžinerijos, Matavimų 

inžinerijos, Statybos inžinerijos ir Transporto inžinerijos krypčių; 

Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės Gamtos išteklių technologijų krypties; 

Sveikatos mokslų studijų krypčių grupės Visuomenės sveikatos krypties; 

Žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupės Žemės ūkio ir Miškininkystės 

krypčių;  

Socialinių mokslų studijų krypčių grupės Politikos mokslų, Sociologijos, 

Antropologijos, Visuomeninės geografijos, Visuomenės saugumo, Komunikacijos, 

Leidybos ir Žurnalistikos krypčių;  

Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės Verslo, Vadybos bei Turizmo 

ir poilsio krypčių;. 

Humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės Lingvistikos, Regiono studijų, 

Istorijos, Archeologijos, Paveldo studijų ir Kultūros studijų krypčių; 

Menų studijų krypčių grupės Dizaino, Medijų meno,  Architektūros ir 

Kraštovaizdžio architektūros krypčių. 

Studijų apimtis kreditais 30 

Studijų trukmė 1 metai 

Studijų metinė kaina 800 EUR  

Išduodamas dokumentas Papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas 

Tolimesnių studijų galimybė Galimybė stoti į Vilniaus universiteto magistrantūros studijų programas Kartografija,  

Geografija ir kraštotvarka, Hidrometeorologija. 
 

Studijų dalykai (moduliai) 
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1 semestras     

Privalomieji dalykai 15 390 96 294 

Bendroji visuomeninė geografija 5 130 32 98 

Bendroji gamtinė geografija     

2 semestras     

Privalomieji dalykai 15 390 96 294 

Kartografija 10 260 64 196 

Aplinkosaugos pagrindai 5 130 32 98 

Iš viso programoje 30 780 192 588 



     

    

PRIĖMIMO SĄLYGOS 

Dokumentų pateikimo vieta VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas, 302 kab.; M. K. 

Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius 

Stojimo dokumentų sąrašas Dokumento originalai, kurie padarius kopijas, grąžinami pareiškėjui arba notaro 

patvirtinti nuorašai: 

 prašymas (užpildomas dokumentų priėmimo vietoje); 

 aukštojo mokslo diplomas ar kiti jam prilyginti dokumentai; 

 diplomo priedėlis;  

 pasas arba asmens tapatybės kortelė (jei pavardė pase arba asmens tapatybės 

kortelėje neatitinka pavardės diplome, būtina turėti dokumento, patvirtinančio 

pavardės keitimą, kopiją);  

 1 fotonuotrauka (3x4). 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Kontaktai dr. Linas Bevainis, tel. +370 676 31487, el. paštas linas.bevainis@gf.vu.lt  

prof. dr. Giedrė Beconytė , tel. +370 5 2398297, el. paštas giedre.beconyte@gf.vu.lt 

Kita papildoma informacija Prašymai į papildomąsias studijas priimami nuo liepos mėn. 1 d. iki rugsėjo mėn. 

10 d. Studijų pradžia rugsėjo 17 d.  

Daugiau informacijos apie papildomųjų studijų programą rasite čia: 

http://www.vu.lt/studijos/mvg-programos/siekiantiems-magistro ir 

http://kc.gf.vu.lt/?page_id=535 
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