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SPECIALIZACIJOS

Mažoji želdynų architektūra
Dekoratyvinė sodininkystė

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ

Nuolatinės studijos – 3 metai
Ištęstinės studijos – 4 metai

STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS

180

STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI

- Gebės dirbti pavieniui ir komandoje, bendraus profesine
lietuvių bei užsienio kalba.
- Analizuos esamą situaciją, vertins gautus rezultatus ir
priims sprendimus.
- Naudosis moksline literatūra bei teisės aktais, analizuos
tyrimų rezultatus ir taikys praktinėje veikloje.
- Žinos augalų biologines savybes, vystymosi
dėsningumus.
- Įvertins augalų augimo sąlygas bei parinks augalų
dauginimo, auginimo ir priežiūros technologijas.
- Veikloje taikys kraštotvarkos žinias.
- Analizuos kraštovaizdį, saugos kraštovaizdžio vertybes.
- Perteiks idėjas ir sprendimus piešimo technikomis bei
kompiuterinės grafikos programomis.
- Suplanuos funkcionalius estetiškus meniškus
priklausomuosius ir atskiruosius želdynus. Kurdamas
želdyną istoriniame-urbanistiniame kontekste taikys
urbanistikos, architektūros bei kraštovaizdžio
architektūros stilistinę raidą.
- Suplanuos želdyno apšvietimą ir laistymą.
- Organizuos ir vykdys želdyno tvarkymo veiklas.
- Pagal projektus įrengs atskiruosius ir priklausomuosius
želdynus.
- Organizuos įmonės (padalinio) veiklą.
Specializacija Mažoji želdynų architektūra
- Sukurs originalų darniai tinkamo kontekste architektūros
stiliaus, krypties mažosios kraštovaizdžio architektūros
statinį.
- Taikys nesudėtingų statinių statybos projektavimą
reguliuojančių teisės aktų reikalavimus, nuostatas,
sąvokas.
- Taikys gatavą darniai tinkamo kontekste architektūros

stiliaus mažosios kraštovaizdžio architektūros statinį.
- Parengs mažosios kraštovaizdžio architektūros statinio
statybos projektą.
- Taikys nesudėtingų statinių statybos technologijas
projektuojant ir statant mažuosius kraštovaizdžio
architektūros statinius.
Specializacija Dekoratyvinė sodininkystė
- Sudarys dekoratyvinių augalų ar šiltnamio ūkių,
medelynų asortimentą, auginimo ir dauginimo
technologijas.
- Vertins dekoratyvinių augalų ūkio veiklos procesus,
rezultatus bei priims strategijas ir modelius.
- Vykdys dekoratyvinių ir sodo augalų sodmenų auginimo
technologijas.
(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus, išskirstytos
pagal įstojimo metus, jeigu skiriasi):

STUDIJŲ PLANAI

Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
Ištęstinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Galėsi dirbti projektavimo, statybos ir aplinkotvarkos veiklą
vykdančiose įmonėse, savivaldybėse ir jų įmonėse,
valstybiniuose parkuose, botanikos soduose, užsiimti
individualia veikla, teikti konsultavimo paslaugas arba tęsti
studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.
Mūsų socialiniai partneriai: UAB „Floralita dizainas“, UAB
„Herbela“, UAB „HORTUS ET DOMUS“, UAB „Stebulė“,
UAB „Jūsų sodui“, VšĮ „Vilniaus miesto parkai“, UAB
„IDG Service“, VU Botanikos sodas, SĮ „Vilniaus planas“,
UAB „Želmita“, UAB „Rudista“, UAB „BONA TERRA“,
Lietuvos gėlininkų sąjunga, Aplikotyros klubas „Medumėlė“,
UAB agrofirma „Sėklos“, UAB „Husqvarna Lietuva“, UAB
„Sodo bitės“, Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų
augintojų asociacija, VšĮ „Arboristikos centras“,
Mocevičiaus įmonė „Ginalas“, UAB „Sodo bitės
medelynas“, UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“,
ŽŪB „DAMSAL gėlės apželdinimui“, UAB „Žaliasis rojus“,
Sigitos Kairienės ūkis, UAB „Aplink sodybą“.

