
 

  
 

GEOGRAFIJA 
 
 
APIE PROGRAMĄ 
 
Geografijos bakalauro studijų programos paskirtis – parengti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį įgijusius, kvalifikuotus mokytojus, žinančius šiuolaikines ugdymo teorijas, 
įvaldžiusius modernius geografijos mokymo metodus ir gebančius kūrybiškai dirbti šalies bendrojo 
lavinimo ir profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose; sudaryti sąlygas sukaupti įvairių 
gamtinės ir visuomeninės geografijos sričių žinių pagrindus bei lavinti praktinio darbo įgūdžius, 
būtinus geografijos bakalauro laipsniui įgyti. Baigę šią studijų programą absolventai įgyja dalyko 
pedagogikos, gamtinės, visuomeninės geografijos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją. 
Geografijos programa svarbi tuo, kad ją baigusieji gali sėkmingai dirbti ne tik bendrojo ugdymo 
mokyklose, bet ir kitose švietimo, kultūros srityse, gimnazijose, kolegijose, gamtos apsaugos, 
teritorinio planavimo ir valdymo įstaigose, turizmo įmonėse. 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija 
Mokytojų rengimo institutas 
Grupė: Socialinio ugdymo programų grupė 
Valstybinis kodas: 612X13020 
Studijų sritis: Socialiniai mokslai 
Studijų kryptis: Pedagogika 
Studijų trukmė: NL - 4 metai, I - 5,5 metų, Nuotolinės studijos - 4 metai 
Programos apimtis kreditais: 240 studijų kreditų 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: dalyko pedagogikos, gamtinės, 
visuomeninės geografijos bakalauras, pedagogas 
 
 
  



STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (NL) 
 
 I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Sveikatos ugdymas PSD 3 
Bendroji ir raidos psichologija  PSD 3 
Specialybės užsienio kalba 1  BUD 3 
Įvadas į visuomeninę geografiją  1MD 4 
Biogeografija ir dirvotyra su lauko praktika  1MD 5 
Geologijos pagrindai su lauko praktika  1MD 6 
Geomorfologija su lauko praktika  1MD  6 
Iš viso:   30 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės užsienio kalba 2  BUD 3 
Specialybės kalba  BUD 3 
Topografija ir kartografija su lauko praktika  1MD 9 
Hidrologija su lauko praktika  1MD 4 
Gamta ir civilizacijos  1MD 4 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Meteorologija su lauko praktika 
2) Klimatologija su lauko praktika 

 PDF 5 

Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gamtinių geografinių tyrimų metodika 
2) Socialinių geografinių tyrimų metodika 

PDF 4 

Iš viso:   30 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Pedagogika  PSD 5 
 Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Geografinės informacinės sistemos 
2) Skaitmeninė kartografija 

 PDF 3 

Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gyventojų geografija su lauko praktika 
2) Gyvenviečių geografija su lauko praktika 

 PDF 5 

Visuomeninė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Vandenynų geografija 1MD 5 
Iš viso:   30  
  
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 



Ugdymo filosofija  BUD 3 
Edukacinė ir specialioji psichologija  PSD 5 
Pasirenkamasis dalykas 1 PDU 3 
Ekonominė statistika  1MD 3 
Pasaulio ūkio šakų geografija  1MD 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Kraštotyra su lauko praktika 
2) Turizmo geografija su lauko praktika 

 PDF 4 

Žemynų geografija  1MD 6 
Iš viso:   30  
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Geografijos didaktika PSD 4 
Pasirenkamasis dalykas 2 PDU 3 
Žemynų geografija 1MD 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Ekonomika 
2) Aplinkonauda 

 PDF 3 

Lietuvos gamtinė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Regioninė visuomeninė geografija 
2) Regionalistikos geografiniai pagrindai 

PDF  5 

Iš viso:   30 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Geografijos didaktika PSD 4 
Lietuvos visuomeninė geografija ir tolimoji lauko praktika  PDF 8 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gamtinės geografijos kursinis darbas 
2) Visuomeninės geografijos kursinis darbas 

 PDF 3 

Iš viso:   30  
  
 
 
 
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pasirenkamasis dalykas 3 PDU 3 
Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 



Pedagoginių studijų baigiamasis darbas  BD 3 
Geografinė sfera  1MD 3 
Bakalauro baigiamojo darbo metodika  1MD 3 
Politinė geografija 1MD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Vilniaus miesto geografija 
2) Gemologija 
3) Žemės gelmių tyrimai 

PDF 3 

Iš viso:   30  
  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Baigiamasis darbas  BD 12 
Aplinkosauga  1MD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gamtinės globalinės problemos 
2) Visuomeninės globalinės problemos 

 PDF 3 

Lietuvos gyventojų ir gyvenviečių geografija  1MD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Kraštovaizdžio geografija 
2) Kraštovaizdžio tyrimai 

 PDF 3 

Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Edukacinių programų rengimo ir vedimo metodika  
2) Lietuvos geografijos istorija 
3) Aktyvūs geografijos mokymo metodai 
4) Lietuvos geologija 

 PDF 3 

Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Baltijos jūros geografija 
2) Žemė-žmonijos buveinė 
3) Integruoto geografijos mokymo pagrindai 

 PDF 3 

Iš viso:   30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STUDIJŲ PROGRAMOS DALYKAI (I) 
 
I semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Sveikatos ugdymas PSD 3 
Specialybės užsienio kalba 1  BUD 3 



Biogeografija ir dirvotyra su lauko praktika  1MD 5 
Geologijos pagrindai su lauko praktika  1MD 6 
Geomorfologija su lauko praktika  1MD  6 
Iš viso:   23 
  
II semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Specialybės užsienio kalba 2  BUD 3 
Specialybės kalba  BUD 3 
Topografija ir kartografija su lauko praktika  1MD 9 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Meteorologija su lauko praktika 
2) Klimatologija su lauko parktika 

 PDF 3 

Gamta ir civilizacijos 1MD 4 
Iš viso:   22 
  
III semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Bendroji ir raidos psichologija  PSD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gamtinių geografinių tyrimų metodika 
2) Socialinių geografinių tyrimų metodika 

 PDF 4 

Įvadas į visuomeninę geografiją  1MD 4 
Hidrologija su lauko praktika  1MD 4 
Vandenynų geografija 1MD 5 
Iš viso:   20 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Edukacinė ir specialioji psichologija  PSD 5 
Visuomeninė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gyventojų geografija su lauko 
2) Gyvenviečių geografija su lauko praktika 

 PDF 5 

Geografijos pasirenkamas dalykas:  PDF 3 



1) Geografinės informacinės sistemos 
2) Skaitmeninė kartografija 
Pasaulio ūkio šakų geografija 1MD 6 
Iš viso:   25 
  
V semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagogika PSD 5 
Ugdymo filosofija  PUD 3 
Ekonominė statistika  1MD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Kraštotyra su lauko praktika 
2) Turizmo geografija su lauko praktika 

 PDF 4 

Žemynų geografija  1MD 6 
Iš viso:   21 
  
VI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pasirenkamasis dalykas 1 PDU 3 
Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika  PSD 3 
Žemynų geografija  1MD 6 
1) Lietuvos gamtinė geografija su lauko praktika  1MD 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Ekonomika 
2) Aplinkonauda 

 PDF 3 

Geografinė sfera  1MD 3 
Iš viso:   24 
  
 
 
 
 
 
 
 
VII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pasirenkamasis dalykas 2 PDU 3 
Lietuvos valstybingumo ir kultūros istorija  BUD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Regioninė visuomeninė geografija 
2) Regionalistikos geografiniai pagrindai 

 PDF 5 

Geografijos didaktika PSD 4 
Visuomeninė geografija su lauko praktika  1MD 8 
Iš viso:   23 



  
VIII semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Pedagogo asistento praktika  PP 6 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gamtinės geografijos kursinis darbas 
2) Visuomeninės geografijos kursinis darbas 

 PDF 3 

Geografijos didaktika  PSD 4 
Bakalauro baigiamojo darbo metodika  1MD 3 
Aplinkosauga  1MD 3 
Politinė geografija  1MD 3 
Iš viso:   22 
  
IX semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Pedagoginė praktika globojant mentoriui  PP 12 
Pasirenkamas dalykas 3  PDU 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Vilniaus miesto geografija 
2) Gemologija 
3) Žemės gelmių tyrimai 

 PDF 3 

Lietuvos gyventojų ir gyvenviečių geografija  1MD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Gamtinės globalinės problemos 
2) Visuomeninės globalinės problemos 

 PDF 3 

Iš viso:   24 
  
 
 
 
 
 
 
X semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
 Savarankiška pedagoginė praktika  PP 12 
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas BD 3 
Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Kraštovaizdžio geografija 
2) Kraštovaizdžio tyrimai 

 PDF 3 

Geografijos pasirenkamas dalykas: 
1) Edukacinių programų rengimo ir vedimo metodika 
2) Lietuvos geografijos istorija 
3) Aktyvūs geografijos mokymo metodai 
4) Lietuvos geologija 

 PDF 3 



Iš viso:   21 
  
XI semestras 
Pavadinimas Kodas Kreditai 
Geografijos pasirenkamas dalykas:  
1) Baltijos jūros geografija 
2) Žemė - žmonijos buveinė 
3) Integruoto geografijos mokymo pagrindai 

 PDF 3 

Baigiamasis darbas  BD 12 
Iš viso:   15 
 
Geografijos programos paskirtis 
 
1) parengti kvalifikuotus mokytojus, žinančius šiuolaikines ugdymo teorijas, įvaldžiusius modernius 
geografijos mokymo metodus ir gebančius kūrybiškai dirbti šalies bendrojo lavinimo ir profesinėse 
mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose ir papildomo ugdymo įstaigose pagal formaliojo ir 
neformaliojo švietimo programas. 
2) sudaryti sąlygas sukaupti įvairių gamtinės ir visuomeninės geografijos sričių žinių pagrindus bei 
lavinti praktinio darbo įgūdžius, būtinus geografijos bakalauro laipsniui įgyti. 
3) ugdyti specialistus, aktyvius visuomenės narius ir jos švietėjus, kritiškai mąstančius ir profesionaliai 
veikiančius besikeičiančioje socialinėje aplinkoje, gebančius aktyviai dalyvauti šalies ugdymo 
politikos formavime ir įgyvendinime, pasirengusius mokytis ir tobulintis visą gyvenimą. 
 
Geografijos programa sudaro sąlygas studijuojantiems tapti aukštos kvalifikacijos universitetinio 
išsilavinimo specialistais: sėkmingai baigę programą studentai įgyja šiuolaikines mokslo pasiekimais 
pagrįstas pedagogikos, psichologijos, filosofijos, gamtos ir geografijos mokslų žinias, geba jas taikyti 
praktinėje veikloje ir savarankiškai plėtoti, toliau gilindamiesi į savo profesinės veiklos sritį ir 
atlikdami pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimus. Būsimi pedagogai susiformuoja šiuolaikinę tautos 
vertybėmis grįstą geografijos mokslo sampratą, ugdosi geografijos mokytojo darbui reikalingas 
specialiąsias kompetencijas ir gebėjimą tobulinti jas per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi. 
 
Studijuodami Geografiją įgysite dalyko pedagogikos gamtinės, visuomeninės geografijos bakalauro 
laipsnį, pedagogo kvalifikaciją. 
 
Turėsite plačias įsidarbinimo galimybes ne tik švietimo, bet ir administravimo bei turizmo srityse. 
 
Ko išmoksiu? Ką galėsiu daryti? 
 
Universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijusius, šiuolaikinės kūrybingos 
visuomenės poreikius atitinkančius kompetentingus geografijos pedagogus, kurie, šiuolaikinėje 
visuomenėje gebėtų profesionaliai atlikti geografinio ugdymo(si) vaidmenį: gebėtų užtikrinti 
kokybišką jaunuomenės geografinį ugdymą(si) ir kurti naujas jo galimybes, plėtoti asmeninę, 
socialinę, pažinimo ir kultūrinę ugdytinių ir savo kompetencijas; gebėtų vadovautis įgytomis 
kompetencijomis savarankiškoje pedagoginėje veikloje ir tolesniame mokymesi. 
 
Karjeros galimybės 
 
Šiuolaikinio švietimo kontekste Geografijos studijų programa atvers ją baigusiems absolventams 
plačias karjeros galimybės. Galės dirbti geografijos mokytojais progimnazijose, bendrojo lavinimo 



mokyklose, gimnazijose, licėjuose, kolegijose, gamtos apsaugos, teritorinio planavimo ir valdymo 
įstaigose, turizmo įmonėse, taip pat įvairiose Lietuvos papildomo ugdymo įstaigose. 
 
Kita svarbi absolventų veiklos sritis būtų dalyvavimas (vadovavimas) nevyriausybinėse pilietinės 
iniciatyvos organizacijose. Tokios galimybės numatomos LR Vyriausybės nutarime dėl 
nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos nutarime (2010), Bendruomenių NVO veiklos 
galimybių Lietuvoje tyrime (BG-consultin, 2012), Participatory Citizenship in the European Union 
Institute of Education (Europos Komisija, 2012) ataskaitoje stiprinant bendruomenių potencialą ir 
resursus per socialinį švietimą ir tokių specialistų rengimą. 
 
Absolventai galės studijuoti humanitarinių bei socialinių mokslų srities magistrantūrų programose ir 
įgyti papildomas specializacijas. 
 
Praktikos 
 
Mokomosios lauko praktikos yra svarbi geografų rengimo dalis. Jos būtinos teorinėms žinioms ir 
praktiniams įgūdžiams įtvirtinti. Po pirmo kurso atliekamos geologijos, geomorfologijos, topografijos, 
meteorologijos, dirvožemių geografijos ir biogeografijos ir dirvožemių geografijos mokomosios 
praktikos. Po antrojo kurso atliekamos visuomeninės ir gyventojų bei gyvenviečių geografijos 
praktikos. Po šešto semestro vyksta kompleksinių vietovės tyrimų, pažintinė Lietuvos ir tolimoji 
kompleksinė (užsienio valstybėse) praktikos. Tolimosios geografijos praktikos metu siekiama teorines 
žinias bei praktinius įgūdžius pritaikyti kitų valstybių teritorinių kompleksų pažinimui bei tyrimams, 
analizuojamas vertikalusis geografinis zoniškumas, horizontalių geografinių zonų kaita, valstybių 
įvairaus ūkinio įsisavinimo rajonai, gamtos ir kultūros paminklai. Tolimosios geografijos praktikos 
metu tobulinami geografinės informacijos rinkimo ir apibendrinimo įgūdžiai, įgyjama kelionių 
organizavimo patirtis. 
  
Nuo antro kurso studentai turi pedagogines praktikas. Antrame kurse – pedagogo asistento praktika. 
Trečiame kurse – pedagoginė praktika vadovaujant mentoriui ir ketvirtame kurse savarankiška 
pedagoginė praktika. 
 
 
 
 
Studijos užsienyje 
 
Erasmus programa, padedanti siekti europinių studijų standartų. Ji veikli yra ir tiems studentams, kurie 
tiesiogiai nedalyvauja mainuose: grįžę iš studijų užsienyje kolegos periodiškai rengia gerosios patirties 
sklaidos, studijų užsienyje analizės seminarus, į studentų pastabas atsižvelgia dėstytojai 
organizuodami studijas. Vieši studentų patirties pristatymai yra viena efektyviausių studentų 
mobilumo skatinimo priemonių. Viena pagrindinių mobilumą ribojančių priežasčių yra silpnos 
studentų užsienio kalbos žinios. Problemą spręsti padeda specializuotas užsienio kalbos kursas. 
 
Studentai pagal ERASMUS mainų programą gali studijuoti Lenkijos, Ispanijos, Vokietijos, 
Portugalijos, Turkijos, Čekijos, D. Britanijos universitetuose taip pat ir intensyviosiose programose.  
 


