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!!! STUDIJOS VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS !!!



Geografija ir kraštotvarka

Į Geografijos ir kraštotvarkos magistrantūrą 

priimami šių studijų krypčių absolventai:

gamtinė geografija, visuomeninė geografija, teritorijų 

planavimas, biologijos krypties šaka ekologija, 

aplinkotyra, geologija, ekonomika, sociologija, 

vadyba, verslas, istorija, archeologija, architektūra, 

miškininkystė, žemės ūkis, turizmas ir poilsis, 

komunikacija, pedagogikos krypties šaka dalyko 

pedagogika, bendrosios inžinerijos šakos aplinkos 

inžinerija ir statybos inžinerija, inžinerija, taip pat baigę 

pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus 

universitete Geografijos papildomųjų studijų programą

Studijos integruoja šių sričių pažinimą:

• Visuomenės raidos ir teritorinės 

organizacijos,

• Kultūrinio kraštovaizdžio sandaros ir 

evoliucijos,

• Teritorijų planavimo (krašto tvarkymo).

KUR DIRBTI BAIGUS:

•Valstybės valdymo struktūros: Aplinkos, 

Užsienio reikalų, Žemės ūkio ministerijos, 

įvairūs jų departamentai, tarnybos

•Saugomų teritorijų tarnyba

•Saugomų teritorijų administracijos

•Savivaldybės

•Rekreacijos ir turizmo sektorius

•Privatus sektorius
PROGRAMOS PRIVALUMAI:

-Platus kompleksinis (geografo ir planuotojo) išsilavinimas 

su visuomeninės geografijos kvalifikacija,

-Rūpestis gamta, kultūros paveldu, žmogumi, šalies ateitimi,

-Vadybos įgūdžiai 

https://www.youtube.com/watch?v=5hSOnmFIZ90

https://www.youtube.com/watch?v=5hSOnmFIZ90
https://www.youtube.com/watch?v=5hSOnmFIZ90
https://www.youtube.com/watch?v=5hSOnmFIZ90


Į šias studijas gali stoti 

absolventai turintys šių 

krypčių universitetinį 

bakalauro diplomą:

fizinių, biomedicinos, 

technologijos, socialinių, 

švietimo ir ugdymo.

Taip pat:

baigę pirmosios pakopos 

studijas kolegijoje ir baigę 

Vilniaus universitete Geografijos  

papildomųjų studijų programą.

Į GEOLOGIJOS STUDIJAS STOTI VERTA, NES:

 tai vienintelė II pakopos geologijos studijų programa Lietuvoje;

 galimybė studijuoti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis;

 apimamos visos geologijos sritys – suteikiamas platus srities pažinimas;

 numatyta galimybė rinktis specializacijas;

 teoriniai kursai derinami su laboratoriniais darbais ir pratybomis;

 suteikiama galimybė tęsti studijas III pakopos (doktorantūros) studijų

programoje;

 baigęs galėsi prisijungti prie vienos iš 150 įmonių Lietuvoje, kuriose

JAU DABAR trūksta specialistų.

Lietuvos geologijos tarnyba, Gamtos tyrimų centras, 

Geotestus, Geobaltic, Magma, Grota, Fugro Baltic ir 

daugelis kitų.  Turėsi galimybę jas aplankyti, atlikti ten praktiką, 

gerai užsirekomenduoti ir įsidarbinti.

KARJERA
Lietuvoje yra VIRŠ 150 valstybinių ir privačių inžinerinių geologinių,

hidrogeologinių ir geologinių įmonių: 

https://www.youtube.com/watch?v=n3D-ev2TmI

Geologija

https://www.youtube.com/watch?v=n3D-_ev2TmI
https://www.youtube.com/watch?v=n3D-_ev2TmI
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Į šias studijas gali stoti visų fizinių, biomedicinos ir 

technologijos mokslų krypčių, socialinių studijų krypčių 

grupės, švietimo ir ugdymo krypčių grupės, istorijos, 

archeologijos, filosofijos, architektūros krypčių pagrindinių 

universitetinių studijų programas baigę asmenys, gretutinių 

studijų meteorologija ir hidrologija programų absolventai.

Taip pat:

baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Vilniaus 

universitete Geografijos  papildomųjų studijų programą.

Į HIDROMETEOROLOGIJOS 

STUDIJAS STOTI VERTA, NES:

 tai vienintelė tokia studijų programa

Lietuvoje;

 suteikiamas platus teorinis-praktinis

išsilavinimas, jungiantis mokslus apie

atmosferą ir hidrosferą;

 teorinės žinios derinamos su praktiniais

darbais – eksperimentais laboratorijose

ir gamtoje;

 galima specializuotis meteorologijoje

arba hidrologijoje pasirenkant tiriamojo

ir baigiamojo darbo temą.

KARJERA

Mokslinis ir kūrybinis-praktinis darbas aukštosiose mokyklose bei universitetuose, mokslo 

institutuose, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje, Aplinkos bei Krašto pasaugos ministerijų 

padaliniuose, vandens ūkio projektavimo įstaigose, oro ir jūrų uostuose, jūrų ūkio ir krantotvarkos

organizacijose, žiniasklaidoje, studijos doktorantūroje ir kt.

https://www.youtube.com/watch?v=oDAQjUFZnC8

Hidrometeorologija

1,5 metų trukmės 

valstybės 

finansuojamos 

studijos

https://www.youtube.com/watch?v=oDAQjUFZnC8
https://www.youtube.com/watch?v=oDAQjUFZnC8
https://www.youtube.com/watch?v=oDAQjUFZnC8


Lietuvoje pagal specialybę 

dirbantys kartografijos magistro studijų 

programos absolventai praėjus 1 metams 

po studijų baigimo.

Dirbantys ne pagal specialybę ar 

išvykę į užsienį.

Kartografija

Į šias studijas gali stoti absolventai 

turintys šių krypčių universitetinį 

bakalauro diplomą:

Gamtinės geografijos, geologijos, 

aplinkotyros, informatikos, edukologijos, 

informacijos sistemų, ekologijos, 

aplinkos inžinerijos, matavimų 

inžinerijos, visuomenės geografijos, 

turizmo ir poilsio, archeologijos. Taip 

pat baigę pirmosios pakopos studijas 

kolegijoje ir baigę Vilniaus universitete 

Geografijos  papildomųjų studijų 

programą.

Į KARTOGRAFIJOS STUDIJAS STOTI VERTA, NES:

 tai vienintelė Lietuvoje ir labai perspektyvi tokio pobūdžio programa;

 moksliniams tyrimams naudojame unikalią įrangą (bepiločiai orlaiviai ir kt.)

 „U. S. News“ reitingų lentelėje kartografija užėmė pirmąją vietą tarp

geriausių inžinerijos srities darbų;

 didžioji dauguma Kartografijos magistro studijų absolventų dirba pagal

specialybę (žiūrėti diagramą);

 sėkmingai baigusiems studijas Nacionalinė žemės tarnyba suteiks galimybę

įgyti matininko kvalifikacijos pažymėjimą.

https://www.youtube.com/watch?v=PAv4VtIu4HU

Architektūros ir projektavimo įmonės Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Aplinkos apsaugos agentūra prie LR AM

Individualios įmonės

Kultūros paveldo departamentas prie LR KM

VĮ „Žemės ūkio informacijos ir 

verslo centras“ 
Savivaldybės

Geodezijos įmonės
Lietuvos kariuomenės Karo 

kartografijos centras

Nacionalinė žemės tarnyba prie LR ŽŪM

Leidybos įmonės

UAB „Hnit – Baltic“

VĮ „GIS – centras“

https://www.youtube.com/watch?v=PAv4VtIu4HU
https://www.youtube.com/watch?v=PAv4VtIu4HU
https://www.youtube.com/watch?v=PAv4VtIu4HU


Papildoma informacija

Geografija ir

kraštotvarka

Darijus Veteikis

8 5 2398288

darijus.veteikis@gf.vu.lt

http://www.chgf.vu.lt/struktura/geomokslu-institutas

Rašykite Skambinkite Užeikite

VU CHGF Geomokslų instituto tinklalapis

Geologija

Petras Šinkūnas

8 5 2398272

petras.sinkunas@gf.vu.lt

Kartografija

Algimantas Česnulevičius

8 5 2398296

algimantas.cesnulevicius@gf.vu.lt

Hidrometeorologija

Arūnas Bukantis 

8 5 2398293

arunas.bukantis@gf.vu.lt

Mus rasite čia
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