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ĮVADAS
Savianalizę atliko 5 savianalizės grupės nariai, kurie šiam darbui pradėjo ruoštis nuo 2012 m.
lapkričio mėn. Doc. dr. E. Spiriajevas sudarė savianalizės bendrąją struktūrą, numatė trūkstamas
reikiamų savianalizei duomenų eilutes bei sudarė darbinį grafiką įvairioms savianalizės
veikloms atlikti. I dalį Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai ruošė E. Spiriajevas, D.
Verkulevičiūtė-Kriukienė, A. Pakamorienė, II dalį Programos sandara ruošė E. Spiriajevas, D.
Verkulevičiūtė-Kriukienė, III dalį Personalas ruošė E. Spiriajevas, A. Špelverytė, IV dalį
Materialieji ištekliai ruošė E. Spiriajevas, A. Špelverytė, V dalį Studijų eiga ir jos vertinimas
ruošė E. Spiriajevas, D. Verkulevičiūtė-Kriukienė, A. Pakamorienė, M. Beleckaitė, VI dalį
Programos vadyba ruošė E. Spiriajevas, D. Verkulevičiūtė-Kriukienė, A. Špelverytė.
Savianalizės grupės dalyviai nuolatos tarpusavyje bendravo, vyko darbiniai susitikimai, kurie
užfiksuoti katedros posėdžių protokoluose.
Savianalizės ruošime dalyvavo visi katedros dėstytojai, kurie pateikė duomenis ir
informaciją šiam darbui bei studijų programos studentai, kurie buvo apklausti programos
tobulinimo klausimais. Taip pat buvo atlikta programos socialinių partnerių apklausa, kurie
pateikė savo požiūrį į atnaujinamą studijų programą.
Paskutinį kartą programos išorinis vertinimas vyko 2011 m. spalio mėn., o 2012 m. sausio
mėn, buvo gautos programos išorinio vertinimo išvados. Su išvadomis buvo supažindinti
programos dėstytojai, KU administracija, bibliotekos darbuotojai, informacinių technologijų
administratoriai, studentai, programos socialiniai partneriai.
Šios suvestinės analizės laikotarpis apima periodą nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2013 m.
liepos 1 d., t.y. analizuojami pokyčiai, įvykę programoje per 2 metus. Kadangi programos
suvestinė išoriniam vertinimui turi būti pateikta Studijų kokybės vertinimo centrui iki 2013 m.
rugsėjo 1 d., tai po paskutinio išorinio vertinimo bus praėję 1 metai ir 10 mėnesių.
Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijos yra būdingos daugumai Europos
universitetų. Tai yra ne tik mokykloje pradėto pasaulio pažinimo natūralus tęsinys, bet ir
supratimo būdas, kaip pagrįsti kraštovaizdžio socialinius pertvarkymus (konstruktyvioji
geografija), analizuojantis kaip šiame procese dalyvauja visuomenė - sociumas, įvairūs jos nariai
ir jų grupės. Klaipėdos universitete Visuomeninės Geografijos krypties studijų programa buvo
kuriama vadovaujantis pirmiausia šiais tradiciniais motyvais ir tai nulėmė jos dalykų sudėtį.
1) Lietuvos pajūris vystymo ir valdymo aspektais yra ypatingas ,,mazgas“. Čia unikali gamta,
vertingiausi Lietuvos rekreacijos ištekliai, Baltijos jūros artumas, tarptautinės reikšmės uostas su
besiplečiančiu ūkiu sudaro palankiausias sąlygas prekybai, gamybai, transportui, ekonomikai ir
kultūrai vystyti tiek nacionaliniame, tiek ir tarptautiniame lygmenyje. Urbanistika, kurortinis ir
natūralus kraštovaizdis, uosto ūkis ir kitos pramonės šakos, kaimas su vis dar jame vyraujančia
agrarine veikla tarpsta vienoje erdvėje, arba būdami visiškai greta (kito tokio regiono Lietuvoje
nėra). Dėl tokio erdvinio glaudumo, bet kuris pokytis socialinėje srityje nedelsiant atsiliepia ir
gamtinėje. Socialinė veikla (pvz., Kuršių nerijoje, Klaipėdos ir Šventosios plėtra) čia sukelia
aštresnius prieštaravimus, negu kituose Lietuvos regionuose. Todėl dažnai iškyla specifinės,
nestandartinės regiono vystymo bei valdymo problemos (nors praktiškai jos tokiomis
nelaikomos). Šioms problemoms spręsti reikia specialistų, kurie gerai išmanytų regiono
geografines bei socialines ekonomines ypatybes, problemas ir mokėtų jas spręsti (dabar ekspertai
kviečiami iš Airijos, Suomijos, Švedijos ir kitų šalių). Klaipėdos universitetas galėtų tapti jų
mokykla.
2) Be to, regionas yra ypatingas geopolitiniu aspektu. Baltijos jūra suartina šalis, vienija
interesus ir sudaro prielaidas aktyvesniam Lietuvos dalyvavimui viso Baltijos regiono
ekonomikos ir kultūros vystyme. Ir tokiai misijai reikia specialiai ruošti Lietuvos jaunimą.
3) Lietuvoje (VU ir EDU) nuo seno dėstoma gamtinė geografija, kai tuo tarpu Vakarų šalyse
geografų dėmesys vis labiau krypsta į socialinę problematiką. Kompensuojant šį trūkumą,
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Geografijos katedra Klaipėdos universitete buvo įkurta ne Gamtos, bet Socialinių mokslų
fakultete, ir ilgainiui buvo pervadinta į Socialinės Geografijos katedrą, o programa pakreipta
visuomeninės geografijos linkme. Planuojant, kad pirmaisiais metais geografijos studentai, kartu
su politologijos, istorijos specialybių studentais, įgytų bendrojo lavinimo pagrindą, o antraisiais
metais pradėtų giliau studijuoti specialius visuomeninės geografijos krypties dalykus.
Klaipėdos universitetas (KU) įkurtas 1991 m., KU Senatas yra kolegialus universiteto
valdymo organas, kuris savo veikloje vadovaujasi KU Statutu. Universitetui vadovauja
Rektorius, Mokslo Prorektorius, Studijų Prorektorius ir Prorektorius infrastruktūrai ir plėtrai. KU
studijuoja 6500 studentų, dirba 1300 darbuotojų, iš kurių 600 dėstytojų (profesoriai, docentai,
lektoriai, asistentai). KU sudarytas iš 7 fakultetų (Gamtos mokslų, Pedagogikos mokslų,
Humanitarinių mokslų, Sveikatos mokslų, Jūrų technikos mokslų, Menų, Socialinių mokslų),
taip pat veikia Tęstinių studijų institutas, 3 mokslo institutai (Kranto tyrimų ir planavimo,
Baltijos archeologijos ir istorijos, Mechatronikos), 5 studijų ir mokslo centrai (Socialinių mokslų
fakultete yra Regioninės politikos ir planavimo centras). Tai pat KU yra Jūros mokslų ir
technologijų centras, laboratorijos, biblioteka, Nuotolinių studijų centras, Botanikos sodas,
leidykla, Karjeros centras.
Socialinės geografijos katedra įkurta 1995 m. KU Socialinių mokslų fakultete. 2013 m. buvo
paruošta 16 bakalaurų laida ir 13 magistrų laida.
* Savianalizės suvestinės tekstai pažymėti numeriais, pvz. 93, 95.1 ir pan. Siekiant kuo
išsamiau atlikti analizę ir atsakyti į metodikoje pateiktus klausimus, pagal šiuos punktus
pateikiama aktuali savianalizės informacija, kaip nurodyta Studijų programų vertinimo
metodikoje (2010 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-01-162).
I. PROGRAMOS TIKSLAS IR NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI
93. 2011 m. gegužės mėn. pateiktoje savianalizės suvestinėje buvo pateikti bakalauro
Visuomeninės geografijos studijų programos tikslai ir studijų programos rezultatai. 2011 m.
rudenį, KU studijų administravime buvo pradėta diegti Akademinės informacijos sistema, į kurią
palaipsniui reikėjo perkelti studijų programos aprašą pagal naują tvarką, todėl keitėsi studijų
programų rezultatų tipai (buvo 4, o pagal naujus reikalavimus jau 5), keitėsi ir pačių rezultatų
turinys.
2012 m. rudens semestre, atsižvelgiant į poreikius darbo rinkoje, studentų apklausas, studijų
programos socialinių partnerių rekomendacijas, ankstesnio tarptautinio vertinimo išvadas,
katedros dėstytojų atliktus tyrimus, siekiant stiprinti studijų programos konkurencingumą, buvo
nuspręsta atnaujinti Visuomeninės geografijos bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų
programas:
1) Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programos pavadinimas Visuomeninė geografija
pakeistas į Socialinė ekonominė geografija ir regionistika (pagal LR studijų sričių, krypčių ir
šakų klasifikatorių, 2009 m., 2010 m.), nekeičiant studijų programos valstybinio kodo.
2) Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programos apimtis kreditais sutrumpinta nuo
240 ECTS iki 210 ECTS (pagal KU studijų nuostatus, LR Švietimo įstatymus);
3) Sudarytas atnaujintas studijų programų tinklelis, kai kurie dėstomi sandai apjungti,
sukurti nauji sandai (pagal LR Geografijos studijų reglamentą, 2012 m.).
4) Atnaujinta bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų programa Socialinė ekonominė
geografija ir regionistika 2013 m. sausio mėn. registruota LR Studijų programų registre.
5) Įstojusieji 2010 m., 2011 m., 2012 m. studijuoja pagal anksčiau patvirtintus studijų
programos tinklelius, jiems pasikeitė tik studijų programos pavadinimas (buvo Visuomeninė
geografija, dabar Socialinė ekonominė geografija ir regionistika; programos pavadinimo
keitimui gauti visų studentų rašytiniai sutikimai).
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6) Įstojusieji 2013 m. studijuoja bakalauro programoje Socialinė ekonominė geografija ir
regionistika, studijų apimtis kreditais 210 ECTS, studijuoja pagal naujai sudarytą studijų
programos tinklelį.
Taigi, šioje savianalizės suvestinės dalyje bus pateikta informacija apie bakalauro studijų
programą Socialinė ekonominė geografija ir regionistika.
94. - Studijų programos tikslas - ruošti visuomenės geografijos specialistus, mokančius tirti,
analizuoti, valdyti, modeliuoti visuomenės ir ūkio socialines ekonomines problemas, nustatyti
problemų erdvines priežastis, jų sprendimuose taikyti darnios plėtros principus. Ruošti regionų
plėtros specialistus.
21. Studijų programa susieta su šiais studijų rezultatų tipais:
A) Žinios ir jų taikymas;
B) Gebėjimai atlikti tyrimus
C) Specialieji gebėjimai
D) Socialiniai gebėjimai
E) Asmeniniai gebėjimai
Studijų rezultatai
A) Žinios ir jų taikymas:
A1. Žinos ir įvertins gyventojų geodemografinę ir valstybių geopolitinę situaciją atspindinčius
rodiklius, veiksnius, įtakojančius visuomenės geodemografinę struktūrą Lietuvoje ir kitose
pasaulio šalyse bei regionuose. Analizuos ekonomines gyventojų veiklas, jų įvairovę ir
klasifikacijas, geografinio pasiskirstymo dėsningumus, ir šį pasiskirstymą lemiančius veiksnius
bei jų sąveikas su kitais socialiniais-demografiniais-kultūriniais visuomenės rodikliais, siekiant
darnios plėtros uždavinių.
A2. Supras gamtinių geosistemų sandarą ir komponentus, žinos kraštovaizdžio elementus ir
įvairias sąveikas, gamtinius išteklius, įskaitant atsinaujinančius ir neatsinaujinančius bei jų
racionalaus naudojimo būdus bei poveikį aplinkai, visuomenei, atskiriems regionams.
A3. Supras ir įvertins klasikines koncepcijas bei šiuolaikinius metodus, taikomus socialinių
mokslų ir ypač visuomenės geografijos tyrimuose, bei gautų rezultatų analizėje, palyginime,
praktiniame pritaikyme, sprendimų priėmime.
B) Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1. Supras ir žinos kiekybinių ir kokybinių visuomenės tyrimų metodologiją, nustatys
geografinių tyrimų metodų seką visuomenės tyrimams atlikti, nustatys visuomenės ir gamtinės
aplinkos procesų intensyvumą, priežastis, pasekmes, sąsajas, mokės atlikti gyventojų
sociologines apklausas, įvairius teritorinius kompleksinius tyrimus.
B2. Supras ir žinos mokslinės literatūros rinkimo ir analizės metodus, analizuos geoduomenų ir
statistinių duomenų šaltinius ir kitus informacijos šaltinius, interpretuos ir apibendrins
informaciją pagal konkrečią tematiką, analizuos mokslinius straipsnius paskelbtus duomenų
bazėse, įvertins jų aktualumą ir taikymą pagal tyrimų tematiką.
B3. Nustatys ir analizuos Lietuvos žmoniškųjų išteklių, ūkio šakų, žemėnaudos, miesto ir kaimo,
kraštovaizdžio, turizmo, visuomenės kultūros, paslaugų, ekonomines, socialines, teritorijų
administravimo problemas, įvertins ir sukurs visuomenės, ūkio ir sąveikoje su gamtine ir
socialine aplinka geografinių problemų sprendimo eigą, analizuos ir supras šių problemų
kiekybinius ir kokybinius atributus, ryšius, tipologijas, klasifikacijas, hierarchijas, priežastis ir
pasekmes.
B4. Žinos užsienio kalbos (Anglų k.) taikymo svarbą geografiniuose ir regioniniuose tyrimuose,
mokės bendrauti su užsienio šalių specialistais dalykinėje sferoje, žinos kelionių, tyrimų
ekspedicijų organizavimo principus dalyvaujant mokomojoje ir tolimojoje praktikose.
C) Specialieji gebėjimai:
C1. Supras ir žinos kaip taikyti dalykines žinias sprendžiant visuomenės geografijos kokybinius
ir kiekybinius uždavinius, dažnai turint tik ribotą ir (arba) prieštaringą informaciją, analizuos
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įvairias duomenų bazes, duomenų rinkinius, informacijos šaltinius, nustatys ir įvertins jų
patikimumą bei taikymo sąlygas geografiniams tyrimams.
C2. Nustatys ir analizuos naujas studijų srities problemas bei ieškos ir įvertins naujas sprendimų
strategijas, tyrimo metodus, supras teorijos ir praktikos elementų derinimo principus, jų
sutapimus ir prieštaravimus, išimtis ir palyginimus, žinos naujausias teorijas, jų modifikacijas,
socialinius ir geografinius tyrimo metodus bei jų taikymo sąlygas.
C3. Mokės naudotis informacinėmis technologijomos, supras skaitinius kompiuterinius metodus,
mokės dirbti su Geografinės informacijos sistemomis (GIS), Statistikos paketu socialiniams
mokslams (SPSS), sukurs geoduomenų bazes tyrimų atlikimui, supras kartografavimo metodų
taikymą, įvertins ir nustatys modeliuojamų procesų reikšmes visuomenės erdvinių procesų
analizėje.
D) Socialiniai gebėjimai:
D1. Mokės naudotis teisiniais dokumentais, suvoks dokumentų bei teisės aktų reikšmę
visuomenės geografijos tyrimuose, įvertins įvairių dokumentų poveikį socialiniams
ekonominiams procesams vietiniame, nacionaliniame (regioniniame) bei globaliniame
lygmenyse.
D2. Nustatys visuomenės raidos erdvinius procesus, prieštaringas ir sutampančias situacijas,
analizuos sąveiką tarp visuomenės ir aplinkos, ekonomikos, politikos, supras darnumo principų
svarbą ir jų taikymą sprendimų priėmime, alternatyvų sudarymui, pagrindimui, praktiniam
taikymui.
D3. Supras ir įvertins holistinio požiūrio svarbą geografinių problemų tyrimuose ir strateginių
sprendimų priėmime.
E) Asmeniniai gebėjimai:
E1. Mokės aiškiai, teisingai raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms
klausytojų auditorijoms, žinos tyrimų rezultatų pristatymo ir viešinimo principus, mokės
kompetentingai atsakyti į klausimus, įvertins geografinio požiūrio svarbą socialinių ekonominių
tyrimų rezultatų pagrįstumui, suvoks socialinės ekonominės geografijos svarbą regionų
tyrimuose.
E2. Mokės atlikti statistinius-matematinius skaičiavimus, mokės atlikti klaidų, palyginimo
statistinę-matematinę analizę, duomenų tikslumo ir patikimumo įvertinimą, žinos statistikos ir
matematikos taikymo principus socialinės ekonominės geografijos ir regionų tyrimuose.
E3. Mokės atlikti laiko planavimą ir darbo organizavimą, žinos profesinę geografijos mokslo
terminologiją, suvoks nacionalinės kultūros veiksnių reikšmę dalyvaujant tarptautiniuose
renginiuose, mokės susikalbėti keliomis užsienio kalbomis, žinos Lietuvai kaimyninių valstybių
geografiją ir įvertins juose vykstančius visuomenės geografijos procesus, žinos etikos ir
diplomatijos kodeksus, įvertins tolerancijos ir mandagumo reikšmę ugdant asmeninę profesinę
karjerą.
Studijų rezultatų taikymas praktikoje
Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų absolventas turi
socialinės ir ekonominės geografijos, regionistikos ir regioninių tyrimų metodų, demografijos,
Lietuvos geografijos, politinės geografijos ir geopolitikos, kraštotvarkos, teritorijų planavimo,
vadybos, ekonomikos, politikos, sociologijos, teisės, viešojo administravimo žinių. Geba atlikti
socialinių ekonominių procesų kartografavimą, tiriamus reiškinius analizuoti GIS metodais,
atlikti situacijos ekspertinę analizę, atlikti gyventojų socialines apklausas, dirbti su statistinių
duomenų bazėmis, SPSS programa, susipažinęs su Lietuvai kaimyninių valstybių geografija.
Studijų metu įgytos žinios pritaikytos atliekant mokomąją, tolimąją ir specialiąją praktikas,
išlavinta profesinė anglų kalba.
Baigus studijas absolventas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose),
regionų plėtros agentūrose, nacionaliniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos
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skyriuose, aplinkosaugoje, gali būti geografijos mokytojais, dirbti kelionių agentūrose,
pardavimų vadybininkais, analitikais, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, konsultantais
įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius projektus. Gali tęsti studijas
antrosios pakopos studijose (magistrantūroje).
95.1 – Informacija apie studijų programos tikslą ir numatomus studijų rezultatus, studijų
programas (dėstomus dalykus), kvalifikaciją, karjeros galimybes pateikta šiuose pagrindiniuose
informacijos šaltiniuose:
1) KU tinklalapyje adresu: (www.ku.lt), kuriame yra Socialinės geografijos katedros atskiras
tinklapis adresu (http://www.ku.lt/smf/struktura/katedros/socialines-geografijos-katedra/).
2) KU Akademinės informacijos sistemoje adresu:
(https://web.liemsis.lt/kuis/stud_pr01$.startup), 2012 m., 2013 m.
3) LR Švietimo ir mokslo ministerijos studijų programų registre AIKOS 2011m., 2012 m., 2013
m. adresu:
(http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm?m=program&a=displayItem&id=61206P105).
4) KU pirmosios pakopos studijų programų aprašuose adresu: (http://www.ku.lt/wpcontent/uploads/2013/06/2013_pirm_stud_progr_2013_06_04.pdf).
5) Jaunimo portale Kur stoti? 2013 m. adresu: (http://www.kurstoti.lt/s/1282/naujos-iratnaujintos-studiju-programos-ku) ir adresu: (http://www.kurstoti.lt/s/1206/ku-socialinesgeografijos-studijos-ir-praktika).
6) Bendrojo priėmimo į universitetines studijas portale adresu: (http://www.lamabpo.lt), 2011m.,
2012 m., 2013 m.
7) KU studijų programų leidinyje, 2011 m., 2012m., 2013 m.
29. Kiekvienais metais lapkričio ir kovo mėn. studijų programa pristatoma KU Atvirų durų
dienos organizuojamose renginiuose, dalyvaujame susitikimuose su vidurinių mokyklų ir
gimnazijų moksleiviais, skleidžiama informacija apie studijas ir geografo specialybę, geografijos
mokslo reikšmę valstybei ir visuomenei, organizuojant kvalifikacinius seminarus Vakarų
Lietuvoje regiono geografijos mokytojams, pristatoma studijų programa, tikslai, numatomi
rezultatai, geografo karjeros galimybės. Apie studijų programą pateikta informacija užsienyje: I.
Kanto FB universitete (Rusija), Gdansko ir Torūnės universitetuose (Lenkija), Latvijos
universitete (Latvija).
95.2 2012 m. rudens semestre paskutinį kartą buvo peržiūrėti studijų rezultatai (atliktas
absolventų įsidarbinimo tyrimas, programos socialinių partnerių apklausa - savivaldos ir
privačios įmonės, organizacijos, agentūros, tarnybos, nacionaliniai parkai, kurie priima studentus
atlikti specialiąją praktiką. Pagal gautus apklausų rezultatus, studijų rezultatuose pageidaujama
daugiau viešojo administravimo, projektų vadybos žinių. Dauguma socialinių partnerių
pripažino, kad pageidauja specialisto mokančio gerai dirbti su GIS, taikantį sisteminį požiūrį
problemų sprendime, pageidauja specialisto žinančio Lietuvos kaimyninių valstybių geografiją,
gebančio atlikti rinkos tyrimus, mokančio dirbti su personalu, ruošti įmonės veiklos ataskaitas,
projektų paraiškas, galimybių studijas. Mokyklų vadovai pageidauja geografijos mokytojo,
mokančio dirbti su GIS, savivaldos institucijų darbuotojai pageidauja geografo, galinčio dirbti su
socialinėmis problemomis, žemėtvarkoje su GIS, privačios įmonės pageidauja geografo
ekonomisto, geografo vadybininko.
31. 2012 m. ir 2013 m. pavasario semestre organizuojami susitikimai su studijų programos
absolventais, dėstytojais ir studentais. Diskutuojama apie įsidarbinimo galimybes, privalumus,
sunkumus, apie įgytų žinių ir gebėjimų pritaikymą praktikoje, ar studijų rezultatai atitinka rinkos,
darbdavių poreikius.
95.3 Studijų programos rezultatai susieti su LR Geografijos studijų reglamentu. Nuo 2004 m.
buvo vadovautasi patvirtinta pirma redakcija, o 2012 m. parengtas naujas reglamento projektas ir
patvirtintas 2013 m. pavasarį. Studijų programos atnaujinimas buvo atliktas pagal naujai
patvirtintą LR Geografijos studijų reglamentą.
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95.4 Studijų programos rezultatai susieti su nacionaline ir regionine visuomenės geografijos
tyrimų tematika. Bakalauro studijos orientuotos į Lietuvos, Baltijos jūros regiono socialinės
ekonominės geografijos studijas ir regionistiką. Tyrimuose taikomi naujausi geografinių ir
tarpdalykinių tyrimų metodai. Tiriamos temos, jų aktualumas susietas su pasaulinėmis
visuomenės geografijos tyrimų tematikomis ir tendencijomis, pvz. nusikaltimų geografija,
visuomenės gerovės geografija, transporto darnios plėtros geografija, karinė, medicininė,
turizmo, žemės ūkio, miesto ir kaimo, paslaugų, globalinių problemų geografija, regionų plėtros
ir konkurencingumo geografija, tarptautinio bendradarbiavimo geografija, demografijos,
politinės geografijos ir geopolitikos temomis. Tokia tyrimų tematika aktuali nacionaliniame
lygmenyje, kai tyrimų metu gauti rezultatai lyginami su regioniniais, pasauliniais procesais,
tendencijomis. Geografinių problemų sisteminė tarpdalykinė analizė, problemų sprendimas
taikant darnios plėtros principus, regioninė lyginamoji analizė, geografinių tyrimų metodų
taikymas, darbas su GIS, SPSS, studijų ir tyrimų rezultatų praktinis taikymas, atitinka Europos ir
pasaulinės geografijos mokslo tendencijas, gautų rezultatų aktualumą Lietuvos, kaip mažos
valstybės, kontekste.
95.5 Profesinė veiklos sritys:
1) Akademinis geografijos dalykų mokymas;
2) Mokslinių geografijos tyrimų atlikimas;
3) Geografijos žinių taikymas praktikoje.
Šios sritys susijusios su programos prioritetais:
1) Paruošti plataus profilio geografus-specialistus, greitai susiorientuojančius dabarties ir ateities
darbo rinkoje, pagrindinį dėmesį skiriant įvairioms gyventojų bei įmonių socialinėms ir
ekonominėms veikloms bei jų erdviniam išdėstymui.
2) Išmanyti regionų plėtros procesus, problemas, mokėti kompleksiškai tirti regionus, teikti
pasiūlymus regionų darnios plėtros procesų planavimui bei įgyvendinti nacionalines bei ES
regionų plėtros programas.
3) Užtikrinti, kad absolventai įgytų reikiamą kiekį žinių, motyvaciją tolimesnėms studijoms ar
mokymuisi visą gyvenimą.
4) Užtikrinti tarptautinį studentų ir absolventų mobilumą.
Programos prioritetai susiję su studijų rezultatais:
1 prioritetas: A1, A2, B3, C2, D2, E2.
2 prioritetas: A3, B1, B2, C1, C3, D1.
3 prioritetas: B4, D3.
4 prioritetas: B4, E3.
Atnaujintos studijų programos rezultatai buvo sudaryti 2012 m. rudens semestre.
95.6 Socialinių mokslų krypties studijos Socialinė ekonominė geografija ir regionistika yra
vienintelės bakalauro studijos KU. Taip pat KU įgyvendinamos šios socialinių mokslų krypties
bakalauro studijų programos: Ekonomika, Vadyba, Politikos mokslai, Viešasis administravimas,
Žurnalistika, Rekreacija ir turizmas, Socialinis darbas bendruomenėje, Visuomenės sveikata.
1 lentelė
Programos tikslas ir studijų rezultatai
Stiprybės

Silpnybės

- Programos tikslas ir rezultatai atitinka šalies ūkio, verslo ir darbo rinkos
situaciją.
- Studijų rezultatuose atsispindi Lietuvos ir Europos geografijos mokslo
teorija ir praktika.
- Teigiami programos absolventų atsiliepimai.
- Studijų programos tikslas ir rezultatai nepakankamai žinomi programos
socialiniams partneriams.
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Perspektyvos

- Didėjant geografijos mokytojų, regionų valdymo specialistų poreikiui darbo
rinkoje, dalis studijų rezultatų gali būti koreguojami.
- Studijų programos poreikio tyrimas šalies regionuose, programos
absolventų, darbdavių apklausos padės nustatyti programos tikslo ir rezultatų
aktualumą praktiniam pritaikymui.

II. PROGRAMOS SANDARA
97.1 Nuolatinių ir ištęstinių studijų planas buvo atnaujintas 2012 m. lapkričio mėn. Keletas
dėstomų dalykų buvo apjungti, kelių dalykų buvo pakeisti pavadinimai ir turinys, keli dalykai
buvo papildyti, buvo sukurti ir nauji studijų programai aktualūs sandai.
Įstojusieji 2010 m. studijuoja pagal 2010 m. patvirtintą studijų programą, o įstojusieji 2011
m. ir 2012 m. studijuoja pagal 2011 m. patvirtintą studijų programą. Pagal KU studijų nuostatus,
studijų programas galima koreguoti, įvesti naujus dėstomus dalykus, atsisakyti dalykų, kurie
dubliuojasi su fakultetiniais privalomais dalykais. Pvz., 2010 m. programoje buvo dėstoma
Lietuvos politinė sistema 5 ECTS, ir 2011 m. pakeista į Viešojo administravimo įvadas 5 ECTS.
Įstojusieji 2013 m. studijuos pagal patvirtintą atnaujintos studijų programos planą, pagal kurį
įvyko šie pakitimai:
1) Nuolatinių studijų planas pagal KU studijų nuostatus sudaro 210 ECTS (7 semestrus, 30
ECTS vienam semestrui), o ištęstinių studijų 210 ECTS (9 semestrai, apie 24-20 ECTS vienam
semestrui).
2) Siekiant labiau studentus motyvuoti studijoms, jau pirmame semestre dėstomi sandai
Socialinės ekonominės geografijos įvadas, Socialinės ekonominės geografijos teorija ir tyrimų
metodai, Geografinių atradimų ir idėjų raida.
3) Atnaujintoje nuolatinių studijų programoje įvyko šie pakitimai: trečiame semestre sandai
Gamtinė geografija 1 ir Gamtinė geografija 2 apjungti į vieną sandą Geosferos ir gamtiniai
procesai; sandas Bendroji kartografija papildytas ir dėstomas kaip Bendroji kartografija ir
topografija, sandas Pasaulio visuomeninė geografija pervadintas į Pasaulio socialinė ekonominė
geografija, pakoreguotos paskaitų temos. Ketvirtame semestre įvestas naujas sandas Regionistika
ir regioninių tyrimų metodai, apjungtas naujas sandas Demografija ir gyvenviečių geografija,
sandas Visuomeninė geografija (ūkio šakos) tapo specializuotas ir pervadintas Ekonominė
geografija (ūkio šakos). Penktame semestre įvestas naujas sandas Regionų darnios plėtros
pagrindai ir modeliai. Šeštame semestre suplanuotas sandas Lietuvos socialinė ekonominė
geografija (buvo Lietuvos socialinė geografija 1 ir Lietuvos socialinė geografija 2). Iš
pasirenkamų specialybės dalykų į privalomus dalykus perkelti Transporto geografija ir
Komunikacijų geografija, ir bus dėstomas sandas Transporto ir komunikacijų geografija. Sandas
Biogeografija ir bioištekliai iš privalomųjų, perkeltas į specialybės pasirenkamuosius dalykus.
Sukurtas naujas pasirenkamas specialybės sandas Turizmo ir poilsio geografija.
4) Panašūs pakitimai buvo atlikti ir ištęstinių studijų programos plane.
97.2 Priedas Nr. 2. Studijų dalykų aprašai.
97.3 Studijų programa sudaryta vadovaujantis KU studijų nuostatais ir LR Geografijos
studijų reglamentu. Pagal Studijų nuostatus programoje dėstomi privalomi ir pasirenkami
specialybės dalykai, privalomi universitetinių studijų dalykai (Filosofija, Informacinės
technologijos, Specialybės kalba, Kūno kultūra (šis dalykas privalomas LR Švietimo ministro
įsakymu), dėstomi privalomi socialinių mokslų dalykai (Socialinė psichologija, Politikos mokslo
įvadas, Sociologija, Europos studijos, Socialinių mokslų tyrimų metodologija), privalomi
specializuoti dalykai (Taikomoji matematika su statistikos pagrindais, Ekonomika, Vadyba,
Viešojo administravimo įvadas). Pirmajame kurse nuo 1 semestro programoje dėstomi 3
specialybės dalykai ir privalomi universitetiniai bei socialinių mokslų dalykai. Nuo 2 kurso
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semestro dėstomi pasirenkami universitetiniai bendrojo lavinimo ir laisvai pasirenkami dalykai.
Priedas Nr. 3. Studijų programos tinklelis 2013/2016 m. m., 2011/2015 m. m 2009/2014 m.
m.
41. Pagal Geografijos studijų reglamentą, studijų programoje praktikoms turi būti skirta ne
mažiau kaip 15 ECTS: nuo 2013 m. programoje Mokomajai praktikai skirti 3 ECTS (buvo 5
ECTS), Tolimajai praktikai 3 ECTS (buvo 5 ECTS), Specialiajai praktikai 9 ECTS (buvo 5
ECTS). Ištęstinėse studijose Mokomajai praktikai skirti 3 ECTS (buvo 5 ECTS), Specialiajai
praktikai 12 ECTS (buvo 10 ECTS). Studijų programoje dėstomi privalomi ir rekomenduojami
geografiniai dalykai.
Programos studijų rezultatų, dalykų studijų rezultatų, studijų metodų sąsajos matomos dalykų
aprašuose, kurie sudaryti pagal KU Akademinės informacijos sistemos (AIS) reikalavimus.
Priedas Nr.2. Studijų dalykų aprašai.
AIS pateikti sandai pagal semestrus, studijų rezultatai susieti su dalyko rezultatais ir studijų
metodais. 2013 m. programos 3 – 7 semestro dalykai AIS su programos rezultatais bus susieti
2014 m. pavasario semestre. Kol kas AIS pateikia informaciją apie dalykų rezultatus ir tyrimo
metodus.
2 lentelė
Katedros dėstytojų sandų pateikimo sistema AIS
Programos
planas
Dalykų rezultatai
susieti su
programos
rezultatais ir
studijų metodais

I kursas: 1 ir 2
semestrai
2013 m.

II kursas: 3 ir 4
semestrai
2012 m.

III kursas: 5 ir 6
semestrai
2011 m.

IV kursas: 7 ir 8
semestrai
2010 m.

1. Socialinės
ekonominės
geografijos įvadas
2. Geografinių
atradimų ir idėjų
raida
3. Socialinės
ekonominės
geografijos teorija
ir tyrimų metodai

1. Socialinė
geografija (teorija)
2. Bendroji
kartografija
3. Geografinių
tyrimų metodai
4. Demografija
5. Visuomeninė
geografija (ūkio
šakos)
6. Mokomoji
praktika
7. Kursinis darbas

1. GIS studijos
2. Pasaulio
visuomeninė
geografija 1
3. Politinė
geografija ir
geopolitika
4. Gamtinė
geografija 1
5. Lietuvos
socialinė
ekonominė
geografija 1
6. Pasaulio
visuomeninė
geografija 2
7. Gamtinė
geografija 2
8. Tolimoji
praktika
9. Kursinis darbas

1. Kraštovaizdžio
geografija ir
kraštotvarka
2. Lietuvos
gamtinė geografija
3. Lietuvos
socialinė
ekonominė
geografija 2
4. Specialioji
praktika
5. Biogeografija ir
bioištekliai
6. Rekreacinė
geografija
7. Gyventojų ir
gyvenviečių
geografija
8. Teritorijų
planavimas
9. Baigiamasis
darbas

Studijų programoje iš viso dėstomi 50 dalykų, iš kurių 6 – bendrieji universitetinių studijų
dalykai (12 proc.), 13 – specialaus lavinimo dalykų (26 proc.), 31 – programos pagrindų dalykas
(62 proc.). Prie pagrindų dalykų siūlomi 8-9 pasirenkamieji specialybės dalykai.
97.4 2011 m. rudens semestre buvo atnaujinti reikalavimai studentų baigiamiesiems
darbams, suformuotas el. leidinys ir patalpintas katedros tinklalapyje adresu:
(http://www.ku.lt/smf/files/2012/12/Vaitekūnas-S.-Bučienė-A.-2011.-Metodiniai-nurodymaisavarankiškų-kursinių-baigiamųjų-darbų-rašymui-ir-ruošimui.pdf). 2013 m. pavasario semestre
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metodiniai nurodymai buvo publikuoti KU leidykloje su atnaujintu programos pavadinimu
(metodinių nurodymų turinys nesikeitė). Nuo 2012 m. rudens, ruošiant baigiamuosius darbus
reikalaujame, kad visi studentai savo darbuose cituotų straipsnius iš mokslinių duomenų bazių.
3 lentelė
Programos sandara
Stiprybės

Silpnybės

Perspektyvos

- Vienintelė tokios sandaros programa Lietuvoje.
- Programa orientuota į socialinės ir ekonominės geografijos dėstymą, regionų
studijas, geografijos mokslo praktinį taikymą.
- Programa kurta pagal Švedijos, Čekijos, Kanados universitetų analogiškų
programų pavyzdžius, Lietuvos poreikius.
- Programos I ir II kursuose dėstomi privalomi bendrieji dalykai, daugiau
specialybės dalykų dėstoma vyresniuose kursuose.
- Dalis specialybės dalykų yra pasirenkamieji, o ne privalomi.
- Atsisakyti bendrųjų dalykų: kūno kultūros, informacinių technologijų,
Europos studijų dėstymo, juos priskirti prie pasirenkamųjų dalykų.
- Daugiau specialybės dalykų: kultūrų geografija, kaimo geografija, paslaugų
geografija, turizmo ir laisvalaikio geografija, priskirti prie privalomų dalykų.

III. PERSONALAS
99.1 Studijų programoje iš viso dėsto 31 dėstytojas, kurie dėsto 50 dalykų. Katedrai
priklauso 11 dėstytojų, kurie dėsto 27 studijų pagrindų ir specialaus lavinimo dalykus.
Vidutiniškai vienas katedros dėstytojas programoje dėsto 2 dalykus, o keletas dėstytojų dėsto 3
dalykus.
Priedas Nr. 4. Programoje dėstančių dėstytojų sąrašas.
Nuo 2011 m. iki 2013 m. Socialinės geografijos dėstytojų skaičius programoje nežymiai kito.
Vienas darbuotojas (Asist. A. Batuchina išėjo motinystės atostogų, o vietoje jos buvo pakviesta
dirbti katedros absolventė asist. J. Jonaitienė). Iš viso programoje dėsto 5 katedros absolventai:
1) Doc. dr. Eduardas Spiriajevas
2) Asist. Angelė Pakamorienė
3) Asist. Dalia Umantaitė-Vaivadienė
4). Asist. Jurgita Jonaitienė
5) Asist. Gintaras Jarašiūnas (nuo 2013 m. rudens semestro dirbs katedros absolventas asist.
Laimonas Beteika).
99.2 Katedros dėstytojų ir kitų dėstytojų (iš kitų katedrų) dėstančių programoje veiklos
aprašymai (CV) Priedas Nr. 5.
99.3 Katedros dėstytojai dalyvavo šiuose mokslo projektuose, veiklose, atliko taikomuosius
tyrimus susijusius su programa:
Doc. dr. Eduardas Spiriajevas
Veikla 2012 –
2013 m.
Mokslo projektas
2010 – 2012 m.
Mokslo ir plėtros
projektas 2012 –
2014 m.

Klaipėdos miesto strateginio plano 2014-2020 m. ruošimo grupės ekspertas.
Klaipėdos raida 1990–2010: nuo sovietinio industrinio uosto iki lietuviško
multikultūrinio miesto“. LMT finansuojamas projektas pagal „Nacionalinę
lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Vienas projekto tikslų – paruošta
kolektyvinė monografija.
Lagūnos kaip kryžkelės gyventojų ir jų turizmo veiklos sąveikai Pietryčių Baltijos
regione: nuo istorijos iki dabarties. Lietuvos-Lenkijos-Rusijos bendradarbiavimo
abipus sienos programa 2007–2013 m. Katedra projekto partneriu dalyvauja kartu
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Mokslo projektas
2013 – 2016 m.

Studijų projektas
2012-2014 m.

su Rusijos Baltijos Federaciniu I. Kanto universitetu. Projekto tikslas – tirti Kuršių
marių ir Aistmarių pakrančių regionus, jų istorinę raidą, kultūros paveldą ir turizmo
plėtros galimybes, formuojant integruotą kultūrinį-turistinį regioną.
Kultūros ir gamtos paveldas arktiniuose ir subarktiniuose regionuose įgyvendinant
turizmo plėtrą tarpkultūriniais ir darnios valorizacijos procesais Sibire, Laplandijoje
ir Patagonijoje. 7th Framework Programme, Marie Curie veiklos: Žmonės:
Mokslininkų tarptautiniai mainai. Projekto partneriu dalyvauja kartu su KTU
Architektūros ir Kraštotvarkos katedra. Projekto tikslas – įgyvendinti tarptautinius
tyrėjų mainus, analizuojant turizmo plėtros galimybes taikant tarpkultūrinės darnios
valorizacijos principus.
Jungtinės studijų programos „Sveikatingumo paslaugų vadyba“ sukūrimas ir
įgyvendinimas. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa: Mokymasis visą
gyvenimą: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas. Projekto tikslas –
paruošti jungtinę tarptautinę studijų programą „Sveikatingumo paslaugų vadyba“.
Paruošti metodines mokomąsias priemones „Tarptautinis turizmas“, „Tarptautinis
svetingumo verslas“.

Prof. dr. Angelija Bučienė
Mokslo ir plėtros
projektas 2012 –
2014 m.

Mokslo projektas
2004-2012 m.

Parama kaimo verslams ir jų plėtra: nuo patirties iki bendradarbiavimo abipus
sienos. Lietuvos-Lenkijos-Rusijos bendradarbiavimo abipus sienos programa 2007–
2013 m. Katedra projekto partneriu dalyvauja kartu su Rusijos Baltijos Federaciniu
I. Kanto universitetu. Projekto tikslas – skatinti ir remti verslus Lietuvos ir
Karaliaučiaus krašto pasienio regionų kaimo vietovėse.
Paruošta ir publikuota knyga „Sustainable agriculture“.
Atliktas tyrimas: Ekosistemų sveikata ir tausojantis žemės ūkis.

Mokslo projektas
2004-2012 m.

Ecosystem Health and Sustainable Agriculture“ (EHSA). Baltijos universiteto
programa. Paruošta ūkininkų ūkių mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse

Mokslo projektas
2011 – 2013 m.

Prof. habil. Dr. Stasys Vaitekūnas
Intrenationall Academic Network „Human Potential Development in Central
and Eastern EU States“. Atliktas tyrimas: Žmoniškieji ištekliai mažoje ES
valstybėje.

Prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė

Plėtros projektas
2012-2013 m.

agrarinė ir socialinė studija ir atlikti Lietuvos kaimiškumo laipsnio tyrimai.

Lekt. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė
Projekto „Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos
universitete“ dvejose darbo grupėse:
- Studijų procesų valdymas
- Profesinio orientavimo ir karjeros valdymas.

Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo,
dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas.
Lekt. Rolandas Norvaišas
Mokslo ir plėtros
projektas 20112013 m.

„Klaipėdos skulptūrų prakas ir jo tapatumo iššūkiai“. Miesto gyventojų apklausa.
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Asist. Aleksandra Batuchina
Mokslo projektas
2012 m.

Rupšienė L., Batuchina A. (2012). Lietuvos darbo migrantų pagalba savo
mokyklinio amžiaus vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje užsienyje.

Mokslo ir plėtros
projektas 20112013 m.

„Klaipėdos skulptūrų prakas ir jo tapatumo iššūkiai“. Miesto gyventojų apklausa.

Asist. Dalia Umantaitė-Vaivadienė
Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo,
dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas.

Nuo 2011 m. vasaros iki 2013 m. pavasario iš 11 katedros darbuotojų 6 dalyvavo
tarptautiniuose projektuose, atliko mokslinius ir taikomuosius tyrimus susijusius su programa
pagal sekančias tematikas:
1) Nusikaltimų geografijos tyrimai Klaipėdos mieste 1990 – 2010 m.
2) Vandens turizmo maršrutų sudarymas ir jų įtaka Lietuvos pasienio su Rusija socialiniam
ekonominiam periferiškumui mažinti.
3) Turizmo geografijos sąveika su medicinos geografija Klaipėdoje Lietuvos kontekste.
4) Kuršių marių regiono gamtos ir kultūros paveldo darnus pritaikymas pažintiniam turizmui:
problemos ir strategija.
5) Metodologijos kūrimas turizmo išteklių valorizacijai pagal darnumo principus.
6) Ūkininkavimas ir vandens kokybės problemų sprendimai agrariniame kraštovaizdyje
7) Tausojantis miškingumas ir jo plėtros problemos.
8) Dirvožemio tausojantis naudojimas ir tyrimai įvairių agroekosistemų lygmenyje.
9) Kaimo gyventojų užimtumo, verslumo ir darnios plėtros problemų sprendimų būdai.
10) Ūkininkų ūkių mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse agrarinė ir socialinė studija,
Lietuvos kaimiškumo laipsnio tyrimai.
11) Klaipėdos uosto krovinių teritorinė analizė ir uosto įtakos zonos nustatymo klausimai.
12) Lietuvos darbo migrantų pagalba savo mokyklinio amžiaus vaikams prisitaikyti naujoje mokykloje
užsienyje.
13) Žmoniškųjų išteklių raida Lietuvoje.
14) Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir

mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas.
99.4 Studijų programoje iš viso dėsto 31 dėstytojas. Katedrai priklauso 11 dėstytojų.
4 lentelė
Studentų skaičiaus ir dėstytojų skaičiaus santykis programoje
Studentų skaičius
Katedros dėstytojų
skaičius
Kitų katedrų dėstytojų
skaičius
Bendras dėstytojų
skaičius
Vienam katedros
dėstytojui tenka:
Vienam programos
dėstytojui tenka iš viso:

2010/2011 m. m.
124
12

2011/2012 m. m.
111
11

2012/2013 m. m.
86
11

20

20

20

32

31

31

10,3 studento

10,1 studento

7,8 studento

3,9 studento

3,6 studento

2,8 studento
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Studentų skaičiaus mažėjimas vyksta dėl šių priežasčių:
1) Dėl demografinės šalies situacijos mažėja gyventojų (1992 – 1994 m. šalyje prasidėjo
gimstamumo mažėjimas, todėl po 20 metų matomas ir stojančiųjų skaičiaus mažėjimas).
2) 2012 m. geografijos egzaminas vidurinėse mokyklose tapo valstybinis A lygio egzaminas.
Tais metais mažiau abiturientų laikę geografijos valstybinį egzaminą, todėl ir mažiau įstojo į
programą.
99.5 Programos dėstytojai dalyvauja Erasmus mainų programoje. Išvykimas akademiniams
mainams priklauso nuo katedros darbuotojų darbo rezultatų, paskaitų dėstymo ir akademinio
darbo su užsienio studentais.
5 lentelė
Atvykusių ir išsiųstų katedros dėstytojų skaičiaus santykis
pagal Erasmus mainų programą
Išvykusių katedros
dėstytojų skaičius
Bendras išvykusių
fakulteto dėstytojų
skaičius
Atvykusių dėstytojų
skaičius į katedrą
Bendras atvykusių
dėstytojų skaičius į
fakultetą

2010/2011 m. m.
2

2011/2012 m. m.
2

2012/2013 m. m.
2

7

7

7

1

1

5

6

6

11

2010/2011 m. m. Erasmus mainų vizitams vyko: Prof. dr. Angelija Bučienė – į Saragosos
universitetą, doc. dr. Eduardas Spiriajevas – į Valensijos universitetą. Atvyko: prof. habil. dr.
Sebastien Gadal (Versalio universitetas).
2011/2012 m. m. vyko prof. dr. Angelija Bučienė – į Saragosos universitetą, prof. habil. dr.
Stasys Vaitekūnas – į Parmos universitetą. Atvyko prof. habil. dr. Sebastien Gadal (Versalio
universitetas).
2012/2013 m.m. vyko prof. habil. dr. Stasys Vaitekūnas – į Saragosos universitetą, doc. dr.
Eduardas Spiriajevas – į Triesto universitetą. Atvyko prof. dr. Sebastian Kinder (Tiubingeno
universitetas), doc. dr. Arnaud Serry (Orleano universitetas), doc. dr. Secil Senyurt (Uludago
universitetas), doc. dr. Emin Atasoy (Uludago universitetas), doc. dr. Maciej Tarkowski
(Gdansko universitetas).
100.1 Katedros personalas atitinka LR darbo teisės aktų reikalavimus. Atitikties stebėseną
teisės aktų reikalavimams atlieka fakulteto administracija ir KU personalo skyrius. Tokia tvarka
taikoma ir kitų katedrų dėstytojams dirbantiems programoje. Visi katedros darbuotojai turi
geografo kvalifikacinius laipsnius. Yra baigę geografijos studijas Vilniaus universitete, Vilniaus
pedagoginiame universitete, (dabar Lietuvos Edukologijos universitetas), Klaipėdos universitete,
Nijmegeno universitete (Olandija).
100.2 2011/2012 m.m . ir 2012/2013 m. m. laikotarpyje buvo tokia katedros dėstytojų kaita:
1) Asist. A. Batuchina vieneriems metams išėjo vaiko priežiūros atostogų, vietoj jos buvo
pakviesta dirbti katedros absolventė asist. J. Jonaitienė.
2) 2012/2013 m. m. katedroje dirbo asist. G. Jarašiūnas, nuo 2013 m. rudens jį pakeis katedros
absolventas asist. L. Beteika.
3) Kitų katedrų dėstytojai studijų programoje nesikeitė.
100.3 Nuo 2012 m. Socialinės geografijos katedra vysto naują tradiciją ir kartą metuose
organizuoja tarptautinius mokslinius-praktinius seminarus, kuriuose dalyvauja geografai, jauni
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mokslininkai, doktorantai iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Ukrainos, Didžiosios
Britanijos universitetų.
2012 m. kovo mėn. buvo organizuotas tarptautinis seminaras „Places, Actions and Practice
of Cross-Border Cooperation: Assessment of Sustainability“ (20 dalyvių, 12 pranešimų).
2013 m. balandžio mėn. buvo organizuotas tarptautinis seminaras „Regional and Territorial
Research Methods: Theory, Practice and Interdisciplinary Approach“ (32 dalyviai, 18
pranešimų).
Seminarų dalyviai pranešimų temomis paruoštus straipsnius publikuoja KU, Socialinių
mokslų fakulteto moksliniame leidinyje „Regional Formation and Development Studies“
(EBSCO duomenų bazė).
Katedros dėstytojai periodiškai dalyvauja mokslinėse konferencijose, seminaruose,
stažuotėse:
Doc. dr. Eduardas Spiriajevas
2011 m. birželio
mėn.
2011 m. rugsėjo
mėn.
2011 m. lapkričio
mėn.
2012 m. vasario
mėn.
2012 m. balandžio
mėn.
2012 m. rugsėjo
mėn.
2012 m. spalio
mėn.
2012 m. lapkričio
mėn.
2013 m. balandžio
mėn.

Stažuotė pagal Comenius programą Atėnuose (Graikija) „GIS and Spatiality“.
Kursus organizavo EUROGEO.
Tarptautinė konferencija (KU, Klaipėda) „ Urban and Regional Development in
Global Context“.
Stažuotė UAB Hnit-Baltic kompanijoje (Vilnius) Esri kursai „Building
Geodatabases“.
Tarptautinė konferencija Latvijos universitete (Rygoje) „Territories, Resources and
Planning“.
Erasmus parengiamasis vizitas į Uludago universitetą (Turkiją). Pasirašyta Erasmus
mainų bendradarbiavimo sutartis.
Tarptautinė konferencija (KU, Klaipėda) „Sustainable Development in Regions:
Challenges and Perspectives“.
Tarptautinė konferencija „East Link“ (Palanga, Lietuva).

2011 m. spalio
mėn.
2011 m. spalio
mėn.

Tarptautinis simpoziumas „3rd International Symposium on Environmental
Management. Towards Sustainable Technologies“ (Zagreb university, Croatia).
Tarptautinis seminaras „Sustainable Agriculture in The Baltic Sea Region with
focus on climate change“ (Uppsala, Švedija).
Tarptautinė konferencija Latvijos universitete (Rygoje) „Territories, Resources and
Planning“.
Tarptautinė konferencija (KU, Klaipėda) „ Sustainable Development in Regions:
Challenges and Perspectives“.
5-oji Jono Aleksos tarptautinė konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“ (Kaunas).

Stažuotė UAB Hnit-Baltic kompanijoje (Vilnius) Esri kursai „Creating and
Publishing Maps with ArcGIS“.
Tarptautinė konferencija (I. Kanto universitetas, Rusija) „Political and Economic
Dialogue: EU and Russia“.

Prof. dr. Angelija Bučienė

2012 m. vasario
mėn.
2012 m. rugsėjo
mėn.

2012 m. rugsėjo
mėn.
2013 m.
balandžio mėn.

14-oji tarptautinė konferencija (Jelgava, Latvijos žemės ūkio universitetas)
„Economic Science for Rural Development“.

Prof. habil. dr. Marija Eidukevičienė
2012 m. vasario
mėn.

Tarptautinė konferencija Latvijos universitete (Rygoje) „Territories, Resources and
Planning“.
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Prof. habil. Dr. Stasys Vaitekūnas
2012 m. birželio
mėn.

Tarptautinė konferencija Mateja Bela universitete (Slovakija) “Human Potential
Development in Central and Eastern EU States“.

2012 m. spalio
mėn.

Tarptautinė konferencija (Kaunas, Lietuva) „Pasaulio lietuvybės idėja: šiuolaikinės
migracijos patirtys“.

Lekt. dr. Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė

Lekt. Rolandas Norvaišas
2012 m. vasario
mėn.
2012 m. spalio
mėn.
2012 m. lapkričio
mėn.
2012 m. rugsėjo
mėn.
2012 m. lapkričio
mėn.

Tarptautinė konferencija Latvijos universitete (Rygoje) „Territories, Resources and
Planning“.
Kursai „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“ (Klaipėda).
Metodinė konferencija „Mokymo ir mokymosi šaltiniai „ (Klaipėda).
Respublikinė geografijos mokytojų konferencija „Šiuolaikiniai mokymo ir
mokymosi metodai geografijos pamokose " skaitytas pranešimas "Studijuojančiųjų
socialinę geografiją KU pažangumo rezultatų kaita baigus bendrojo lavinimo
mokyklą“.
Miesto geografijos mokytojų metodinė konferencija „Mokymo ir mokymosi
šaltiniai“ skaitytas pranešimas: „KU ir mokyklų bendradarbiavimo patirtis ir
perspektyva“.

Asist. Aleksandra Batuchina
2011 m. gruodžio
mėn.
2012 m. vasario
mėn.
2012 m. kovo
mėn.
2012 m. birželio
mėn.
2012 m. birželio
mėn,

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija (KU, Klaipėda) "Socialinio ugdymo
kokybė kaip lygių galimybių ir socialinės sanglaudos stiprinimo veiksnys“.

Kvalifikacijos kėlimo kursai pagal projektą VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-018
„Klaipėdos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas“.
Erasmus IP (Sakarya universitetas, Turkija) „Using Schools for Development of
European Citizenship“.
Meninio ugdymo koliokviumas (Lietuvos Edukologijos universitetas, Vilnius)
„Meninio ugdymo tyrimų tendencijos“.
Tarptautinis seminaras (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas) „Tarpdisciplininė
tyrimų metodologijos laboratorija“.

Asist. Dalia Umantaitė-Vaivadienė
2012 m. vasario
mėn.
2012 m. lapkričio
mėn.

Tarptautinė konferencija Latvijos universitete (Rygoje) „Territories, Resources and
Planning“.
Lietuvos geografijos mokytojų forumas (Lietuvos Edukologijos universitetas,
Vilnius).

Asist. Angelė Pakamorienė
2011 m. lapkričio
mėn.
2012 m. vasario
mėn.
2012 m. spalio
mėn.
2012 m. lapkričio
mėn.

Tarptautinė konferencija „Jūros ir krantų tyrimai“ (KU, Klaipėda).
Tarptautinė konferencija Latvijos universitete (Rygoje) „Territories, Resources and
Planning“.
Tarptautinė konferencija „East Link“ (Palanga, Lietuva).
Lietuvos geografijos mokytojų forumas (Lietuvos Edukologijos universitetas,
Vilnius).
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Taip pat katedros dėstytojai, bendradarbiaujant su pedagogų kvalifikacijos švietimo centrais,
2012 m. lapkričio mėn. ir 2013 m. balandžio mėn. organizavo kvalifikacinius seminarus Vakarų
Lietuvos regiono geografijos mokytojams, pravedė seminarų ciklą „Geografijos mokslas
universitete, GIS ir praktinis jų taikymas“.
Informacija apie katedros dėstytojų dalyvavimą mainų programose pateikta 99.5 dalyje.
100.4 Dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose, seminaruose, mokymuose yra privalomas
dėstytojams pagal KU Studijų nuostatus. Kiekvienas dėstytojas domisi kursais, seminarais pagal
savo profesinį įdirbį, specializaciją. KU, Socialinių mokslų fakulteto administracija, pilnai
apmoka dalyvavimo išlaidas kvalifikaciniuose seminaruose tais atvejais, jeigu seminarai vyksta
Lietuvoje, jų tematika susijusi su dėstomais dalykais, katedros tyrimais. Iš dalies apmokamas
dalyvavimas kvalifikaciniuose seminaruose, jeigu jie yra labai brangūs ir reikia vykti į užsienį.
Pagal įprastą praktiką, įrodžius konferencijos, seminaro naudą katedros personalui, studijų
procesui, fakultetui, skiriamas finansavimas. Tokia galimybe naudojasi kiekvienas darbuotojas.
Kai kurie dėstytojai dalyvauja seminaruose užsienyje pagal ES įgyvendinamų projektų lėšas.
100.5 Kiekvienais metais iš 11 katedros darbuotojų 7-8 darbuotojai kelia kvalifikaciją
dalyvaudami įvairiuose renginiuose: konferencijose, seminaruose, stažuotėse, mokymuose.
2011/2012 m. kvalifikaciją kėlė 7, o 2012/2013 m. m. – 8 darbuotojai.
Kvalifikacijos kėlimo sritys:
1) GIS metodai ir jų taikymas visuomenės geografijos tyrimuose.
2) Regioninės plėtros projektų vadyba.
3) Vaizdinių priemonių naudojimas geografijos ugdyme.
4) Visuomeninės geografijos turinio nuoseklumas.
5) Mokslo ir verslo bendradarbiavimas.
6) Bendrųjų administravimo gebėjimų tobulinimas.
7) Žmogiškųjų išteklių panaudojimas globalizacijos situacijoje ES šalyse.
8) Tautinių valstybių išlikimas globalizacijos procese.
9) Gyventojų senėjimo problemos. Įvairaus amžiaus žmogiškųjų išteklių panaudojimas.
100.6 Akademinio personalo struktūra pagal amžiaus grupes 2012/2013 m. m.:
6 lentelė
Dėstytojų amžius
Dėstytojo vardas, pavardė
Eduardas Spiriajevas
Angelija Bučienė
Stasys Vaitekūnas
Marija Eidukevičienė
Saulius Bučas
Daiva Verkulevičiūtė –
Kriukienė
Rolandas Norvaišas
Dalia Umantaitė – Vaivadienė

Amžius (metais)
38
60
72
66
60
41
42
35
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Angelė Pakamorienė

41

Jurgita Jonaitienė

37

Gintaras Jarašiūnas
Dėstytojų amžiaus vidurkis:

26
47 metai.

Studijų procese, dėstytojai tarpusavyje bendradarbiauja, pvz. paskaitas veda profesorius (60
m.), o seminarus asistentas (41 m.), paskaitas veda docentas (38 m.), o seminarus asistentas (26
m.), paskaitas veda lektorius (41 m.), o seminarus asistentas (35 m.).
100.7 Katedros dėstytojų darbo krūvis 2011/2012 m. m. ir 2012/2013 m. m.:
7 lentelė
Dėstytojų darbo krūvis
Dėstytojo vardas, pavardė
Doc. dr. Eduardas Spiriajevas
Prof. dr. Angelija Bučienė
Prof. habil. dr. Stasys
Vaitekūnas
Prof. habil. dr. Marija
Eidukevičienė
Lekt. dr. Daiva Verkulevičiūtė
- Kriukienė
Dr. Saulius Bučas
Lekt. Rolandas Norvaišas
Asist. Angelė Pakamorienė
Asist. Dalia Umantaitė Vaivadienė
Asist Aleksandra Batuchina
Asist. Jurgita Jonaitienė
Asist. Gintaras Jarašiūnas

Darbo krūvis (etatais)
2011/2012 m. m.
1,0 (pedagoginis krūvis)
0,5 (fakulteto mokslo
darbuotojo krūvis)
1,1 (pedagoginis krūvis)
0,5 (pedagoginis krūvis)
1,0 (katedros mokslo
darbuotojo krūvis)

Darbo krūvis (etatais)
2012/2013 m. m.
1 (pedagoginis krūvis)
0,5 (fakulteto mokslo
darbuotojo krūvis)
0,9 (pedagoginis krūvis)
0,5 (pedagoginis krūvis)
1,0 (katedros mokslo
darbuotojo krūvis)

0,8 (pedagoginis krūvis)

0,65 (pedagoginis krūvis)

0,5 (pedagoginis krūvis)
1,0 (prodekano pareigos)
0,3 (pedagoginis krūvis)
1,0 (pedagoginis krūvis)
0,45 (pedagoginis krūvis)

0,5 (pedagoginis krūvis)
1,0 (prodekano pareigos)
0,05 (pedagoginis krūvis)
0,75 (pedagoginis krūvis)
0,4 (pedagoginis krūvis)

0,45 (pedagoginis krūvis)

0,35 (pedagoginis krūvis)

0,4 (pedagoginis krūvis)
-

Motinystės atostogose
0,35 (pedagoginis krūvis)
0,2 (pedagoginis krūvis)

Doc. dr. E. Spiriajevas ir asist. A. Pakamorienė dėsto dalyką „Ekonominė geografija“
Ekonomikos bakalauro studijų programoje. Prof. S. Vaitekūnas ir asist. Jonaitienė dėsto dalyką
„Politinė geografija ir geopolitika“ politikos mokslų bakalauro studijų programoje.
Visumoje, pedagoginei veiklai tenka apie 2/3 darbo laiko, o mokslinei veiklai 1/3 darbo
laiko. Esant tendencijai, kad ateityje visose studijų programose mažėja studentų skaičius, ateityje
apie pusę darbo laiko turėtų sudaryti mokslinis tiriamasis darbas, darbas su mokslo projektais, ir
pusę viso laiko skirta pedagoginiam darbui (paskaitoms, studentų konsultavimui ir pan.).
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8 lentelė
Personalas
Stiprybės

Silpnybės

Perspektyvos

- Studijų programos personalas yra kvalifikuotas ir profesionalus.
- Dauguma dėstytojų dirba nuo katedros įkūrimo.
- Maža katedros dėstytojų kaita.
- Programoje dirba 4 dėstytojai, kurie yra katedros absolventai.
- Nemažai programos dalykų dėsto du dėstytojai: vyresnis ir jaunesnis.
- Ne visiems dėstytojams pavyksta suderinti dalykų dėstymą ir mokslinį darbą,
dažniau dalyvauti kvalifikaciniuose kursuose, mokymuose.
- Jauni dėstytojai dirba individualiai savo tyrimų tematikoje, nesijungia į
mokslininkų grupes.
- Jaunus katedros dėstytojus įtraukti į mokslinė veiklą, mokslo ir plėtros
projektus.
- Daigiau dalyvauti kvalifikaciniuose kursuose ir užsienyje.
- Ruošti bendrus mokslinius straipsnius.

IV. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI
102.1 Programos reikmėms naudojamos fakulteto patalpos, auditorijos, kitų fakultetų
auditorijos bei „Studlend‘o“ naujosios auditorijos. Fakultete studijų programai naudojamos
kelios auditorijos ir kompiuterinės klasės, kurios pritaikytos studijų programos specifiniams
poreikiams. Dažniausiai paskaitos vyksta geografų auditorijose Nr. 118, Nr. 119, Nr. 222,
kompiuterinėje klasėje Nr. 136, Elektroninės informacijos centre Nr. 206. Kartais seminarai
vyksta ir fakulteto mokslininkų skaitykloje. Sociologijos ir filosofijos paskaitos vyksta
Studlend‘o auditorijose, Teritorijų planavimo dalykas dėstomas naujose moderniai įrengtose
patalpose esančiose Menų mokslų fakultete. Dažnai organizuojamos ir išvykstamosios paskaitos
į įmones, gamyklas, savivaldos institucijas, saugomas teritorijas, seminarai vyksta dalyvaujant
lankomų įmonių specialistams.
Geografinių tyrimų metodų ir GIS studijos vyksta specializuotose auditorijose Nr. 136 ir Nr.
206, kurios pritaikytos studijų programos specifikai. Visose auditorijose yra kompiuterinė
technika, interneto ryšys. Dauguma studentų studijų procese naudojasi savo asmeniniais
kompiuteriais, fakultete veikia ir bevielis Wi-Fi ryšys. Studentų konsultacijoms yra įrengta
atskira auditorija. Taip pat fakultete yra biblioteka, sporto salė ir valgykla.
2013 m. vasarą atnaujinta geografų auditorija Nr. 118, įsigyti nauji baldai.
102.2. Programos įgyvendinimui naudojama visa esama įranga fakultete ir kituose
fakultetuose. Dėstytojai naudojasi kompiuterine technika, universiteto programų licencijomis.
Socialinės geografijos katedroje yra visa dėstytojų darbui, pasiruošimui paskaitoms
reikalinga kompiuterinė įrangą, kompiuterinės programos (ArcGIS 10.1, SPSS 17.0, Statistica
7.0), kopijavimo aparatas, spausdintuvai, skeneris, interneto ryšys, kanceliariniai reikmenys.
Studentai kompiuterine įranga gali naudotis fakulteto Elektroninės informacijos centre
auditorijoje Nr. 206.
2008 m. rugsėjo mėn. buvo įsigyta autorizuota ArcGIS 9.3 programos neriboto naudojimo
licencija, studijų procesui bei tyrimams reikalingos naujausios geoduomenų bazės. Geoduomenų
bazės taip pat įsigyjamos mainų principu, bendradarbiaujant su kitais KU padaliniais. Dalį
materialiųjų išteklių (geoduomenų bazės, kompiuterinė technika) įsigyjamos pagal katedros
įgyvendinamų ES projektų lėšas, pvz. buvo įsigytas naujas lazerinis spausdintuvas kartografinių
darbų spausdinimui, naujausios Lietuvos geoduomenų bazės darbui su GIS.
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Fakulteto ir universiteto informacinių technologijų specialistai veiksmingai prižiūri darbui ir
studijoms naudojamus kompiuterius ir jų programas. Jeigu KU įsigyja naujausią GIS licenciją,
tai ši licenciją yra instaliuojama į fakulteto kompiuterinių klasių ir katedros kompiuterius. Visos
kompiuterinės programos naudojamos studijų ir tyrimų poreikiams yra legalios.
102.3. Studijų programos įgyvendinime studentai dalyvauja šiose praktikose:
1) Mokomoji praktika.
2) Tolimoji praktika.
3) Specialioji praktika.
Šios praktikos yra dalis studijų proceso, vykdomos pagal KU studijų nuostatus ir LR
Geografijos studijų reglamentą. Praktikos yra įformintos kaip atskiri programos studijų dalykai ir
jų aprašai yra KU Akademinės informacijos sistemoje.
1) Mokomoji praktika įgyvendinama antro kurso pavasario semestre, dažniausia studentai su
dviem praktikos vadovais atlieka lauko tyrimus (anketavimą, apklausą, analizuoja pasirinktą
procesą, reiškinį teritorijose. Mokomoji praktika vyksta Klaipėdos mieste arba Vakarų Lietuvoje
(gyvenvietėje, saugomoje teritorijoje, miesto viešoje erdvėje). Mokomosios praktikos
įgyvendinimui naudojami katedros ir fakulteto materialieji ištekliai. Pagal studentų apklausas,
pageidaujama, kad mokomoji praktika vyktų kitame Lietuvos regione ir ji būtų finansuojama iš
fakulteto ar universiteto lėšų. Šiuo atveju, mokomosios praktikos įgyvendinimui KU
administracija finansavimo neskiria.
2) Tolimoji praktika įgyvendinama trečio kurso pavasario semestre ir vyksta pasirinktos
užsienio šalies regione, pvz. 2013 m. praktika vykos Rusijos Karaliaučiaus krašte (Kaliningrade),
priimančioji institucija Rusijos BF I. Kanto universitetas. 2010 m. – 2012 m. tolimojo praktika
vyko Lenkijos Gdansko-Sopoto-Gdynės trimiestyje, priimančioji institucija Gdansko
universiteto Geografijos institutas. 2007 – 2009 m. tolimoji praktika vyko Ukrainos Lvovo,
Kijevo, Odesos regionuose ir universitetuose.
Dėstytojų ir studentų pasiruošimo ir dalyvavimo tolimojoje praktikoje išlaidas (kelionės,
transporto, draudimo, apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius) pilnai apmokamos iš KU
universiteto ir fakulteto praktikų fondo lėšų. Kasmet tolimosios praktikos įgyvendinimui skirta
15 000 litų (4 350 Eur). KU – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje yra įkurtas praktikų
fondas ir apmokamos studentų ir dėstytojų tolimosios praktikos išlaidos.
3) Specialioji praktika vyksta ketvirto kurso rudens semestre. Pagal sutartis, studentai
specialiąją praktiką atlieka įmonėse (valstybinėse ir privačiose), organizacijose, agentūrose (pas
studijų programos partnerius) ir dirba kartu su specialistais. Vietą specialiajai praktikai pasiūlo
katedros dėstytojai, taip pat ir studentai savarankiškai susitaria su įmonių vadovais ir atlieka
praktiką. Katedros patirtis šioje srityje yra daugiau nei 6 metai. Specialiosios praktikos
įgyvendinimui KU administracija papildomo finansavimo neskiria.
Kasmet po keletą studentų specialiąją praktiką atlieka Pajūrio regioniniame parke, Klaipėdos
miesto ir kitų Lietuvos savivaldybių administracijų įvairiuose skyriuose, Klaipėdos teritorinėje
darbo biržoje, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centre. Šios institucijos maloniai
priima studentus praktikai ir su jomis jau yra nusistovėję pastovūs ryšiai.
102.4 KU dėstytojai ir studentai naudojasi visų 9 Klaipėdos universiteto bibliotekos (KUB)
padalinių paslaugomis ir turimais fondais. 2013 m. liepos 1 d. duomenimis KU bibliotekoje buvo
468 883 egzempliorių (166 238 pavadinimų), 294 skaitymo vietos, iš kurių 47 kompiuterizuotos.
Nuo 2001 m. studentai ir dėstytojai naudojasi bibliotekos elektroniniu katalogu
http://aleph.library.lt/) ir knygas užsako nuotoliniu būdu.
Socialinių mokslų fakulteto bibliotekoje, kurios bendras plotas yra 306 m2, veikia
abonementas bei 74 vietų (iš kurių 26 kompiuterizuotų) skaitykla. Bibliotekos patalpose veikia
bevielis interneto ryšys Wi Fi. 2013-07-01 duomenimis šios bibliotekos fondą sudaro 20.024
knygos. Elektroniniame kataloge atsispindi 100 proc. viso šio padalinio fondo.
Pagrindinė literatūra Socialinė ekonominė geografija ir regionistika programos (ankstesnės
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Visuomeninė geografija) studentų studijoms kaupiama Socialinių mokslų fakulteto bibliotekoje,
M. Mažvydo skaitykloje, serialiniai leidiniai – Periodikos skaitykloje.
KU Centrinėje bibliotekoje esanti M. Mažvydo mokslinė skaitykla bei Periodikos skaitykla
dirba šešias dienas per savaitę (darbo dienomis nuo 9 iki 19 val., šeštadieniais nuo 9 iki 16 val.,
(sesijų metu nuo 9 iki 17 val.).
KU biblioteka mokslininkams, dėstytojams ir studentams suteikia galimybę susipažinti su
naujais moksliniais informacijos ištekliais. Kasmet testuojama apie 20-30 naujų bazių iš įvairių
mokslo sričių.
Prieigos, prie licencijuojamų išteklių, galimybės priklauso nuo sutarties su leidėju sąlygų.
Visos duomenų bazės yra prieinamos ne tik iš Universiteto tinkle esančių kompiuterių, bet ir
namuose. Tokią galimybę suteikia prisijungimas per nuotolinės prieigos serverį EzProxy
(http://ezproxy.biblioteka.ku.lt).
KU prenumeruoja ir bibliografinės informacijos tvarkymui skirtą įrankį RefWorks. Įrankis
padeda informaciją rinkti, cituoti, parengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo standartus.
Nuo 2009 m. ŠMM, Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslinių bibliotekų
(LMBA) vykdyto projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas
Lietuvai“ dėka Universiteto bendruomenei viso teksto mokslinių išteklių buvo prenumeruojama
ženkliai daugiau (2009 m. – 32, 2010 m. – 45, 2012 m. – 53 duomenų bazės).
Prieiga prie elektroninių išteklių
(http://www.ku.lt/biblioteka/)
2012 m. Klaipėdos universitetas prenumeravo 53 duomenų bazes, 4 iš jų yra rengiamos
Lietuvoje (LITLEX, VGTU eBooks, MRU eBooks, KTU eBooks). Per licencijuojamas duomenų
bazes KU turėjo prieigą prie daugiau nei 31.905 visateksčių žurnalų, 98.090 elektroninių knygų,
iš jų 711 el. knygų lietuvių kalba.
Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programai aprūpinti ir studentų
informaciniams poreikiams tenkinti buvo prenumeruojamos šios duomenų bazės:
1. eBooks Academic Collection (EBSCO Publishing)
2. Ebrary
3. SciVerse (ScienceDirect) eBooks
3. KTU eBooks
4. MRU eBooks
5. VGTU eBooks
5. Academic Search Complete (EBSCO Publishing)
6. Business Source Complete (EBSCO Publishing)
7. Emerald Management eJournals Collection
7. MasterFILE Premier (EBSCO Publishing)
8. Sage Journals Online
9. SocINDEX with Full Text (EBSCO Publishing)
10. JSTOR
11. Oxford Journals Online
12. Oxford Reference Online
13. Passport GMID (Euromonitor)
14. Project MUSE
15. SciVerse (Science Direct)
16. Springer Link
17. Taylor & Francis
18. Wiley Online Library ir kitos duomenų bazės.
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Socialinės geografijos katedros prenumeruojamas mokslinis žurnalas 2012/2013 m. m. yra
Journal of Economic and Social Geography
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9663). Anksčiau buvo Progress in
Human Geography (http://phg.sagepub.com/).
Nuo pat katedros įkūrimo, metodiniai ištekliai keitėsi savo paskirtimi ir kokybe. Kai kurie iš
jų buvo nurašyti dėl netinkamo naudojimo (fizinio susidėvėjimo), pvz. žemėlapiai, atlasai. Kiti
buvo perkami nauji, ar dėstytojų asmenine iniciatyva įsigyjami iš kitų mokslo įstaigų, institutų.
Taip pat per pastaruosius penkerius metus sustiprėjo katedros metodinių išteklių bazė, susijusi su
bendrosios kartografijos ir Geografinių informacinių sistemų studijomis, įsigyta naujausia
mokymų literatūra, skirta teorinėms studijoms ir praktinių užduočių atlikimui.
9 lentelė
Pagrindiniai socialinės geografijos katedros metodiniai ištekliai
Metodinė priemonė
1. Socialinės ekonominės geografijos ir
regionistikos referatų, kursinių ir baigiamųjų darbų
rašymo metodiniai nurodymai
2. Eidukevičienė, M. (2009). Lietuvos gamtinė
geografija. Vadovėlis. KU, 331 p. ISBN 9789955-18-713-4.
3. Geografiniai žemėlapiai
4. Atlasai (taip pat ir užsienio valstybių)
5. Atlasai el. laikmenose
6. ArcGIS Desktop I: GIS pradmenys

Paaiškinimai
Metodinė priemonė išleista 2013 m.
Visuomeninės geografijos programai atnaujinta
metodinė priemonė paruošta 2011 m. el. versijoje.
Knyga yra publikuota.

20 vnt.
5 vnt.
4 vnt.
Paskaitų teorinė medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų geoduomenų bazė (el. versija)
7. ArcGIS Desktop II: Įrankiai ir funkcionalumas
Paskaitų teorinė medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų geoduomenų bazė (el. versija)
8. ArcGIS Desktop III: Darbo eiga ir analizė
Paskaitų teorinė medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų geoduomenų bazė (el. versija)
9. Kartografija su ArcGIS (žemėlapių kūrimas ir
Paskaitų teorinė medžiaga (kopijos)
publikavimas naudojant ArcGIS)
Praktinių užsiėmimų medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų geoduomenų bazė (el. versija)
10. Žemėlapių kūrimas ir publikavimas su ArcGIS
Paskaitų teorinė medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų medžiaga (kopijos)
Praktinių užsiėmimų geoduomenų bazė (el. versija)
11. Bučas S. (2010). Biogeografija ir bioištekliai.
Metodinė priemonė patalpinta KU virtualuas
mokymosi platformoje.
12. Spiriajevas E. (2009). Tarptautinio turizmo
Knyga yra paruošta pdf formate, ir studentams
taikomoji geografija. Mokomoji knyga, p. 63.
siunčiama el. paštu.
13. Eidukevičienė, M. (2004). Rural geography. Knyga yra paruošta (el. versija).
Study book for students of the Baltic Sea Region
studies. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 53 p.
ISBN 9955-585-46-3.
14. Bučiene A. (2000). Study guide for the module Knyga yra paruošta (el. versija).
„Perspectives of the social-economic development
in the Baltic countries“, Klaipėda University,
Klaipėda, 31 p.

Įvertinant socialinės geografijos katedros metodinius išteklius, visos aukščiau paminėtos
priemonės intensyviai naudojamos studijų procese.
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KU biblioteka ir katedros bendradarbiauja ugdant studentų informacijos kompetencijas.
Biblioteka pirmo kurso studentus supažindina su bibliotekos informacijos sistema ir teikiamomis
paslaugomis, turimais informacijos ištekliais bei informacijos paieškos priemonėmis
(elektroniniu bibliotekos katalogu, Lietuvos virtualia biblioteka ir kt.). Kitų kursų studentams
organizuojami informacijos kompetencijos ugdymo kursai pagal katedros poreikį. Mokymų
temos ir trukmė derinamos su dėstytojais, atsižvelgiama į katedros poreikius bei studentams
pateikiamas užduotis. Studentams pristatomi prenumeruojami mokslinės informacijos šaltiniai
bei atviros prieigos ištekliai, jie supažindinami su autorių teisėmis, citavimo ir bibliografinio
aprašo taisyklėmis. Universiteto biblioteka rengia studijų temas atitinkančių duomenų bazių
pristatymus ir studentus praktiškai moko susirasti studijoms reikalingą informaciją bei duomenis.
103. Nauja literatūra užsakoma pateikus paraišką KUB Dokumentų komplektavimo skyriui
elektroniniu būdu, pagal specialią bibliotekos interneto svetainėje pateiktą formą
(http://www.ku.lt/biblioteka/files/2012/08/Knygu_uzsakymo_kortele.pdf).
Šio
skyriaus
darbuotojai nuolat pateikia katedros dėstytojams informaciją apie Lietuvoje išleidžiamas knygas
(„Ekspresinformacija“) ir specializuotų užsienio leidyklų katalogus.
Kiekvienais metais užsienio šalių periodinių leidinių prenumerata derinama su katedrų
vedėjais, dekanais. Galutinis prenumeratos sąrašas pateikiamas KU rektorato narių svarstymui ir
jiems pritarus, leidiniai prenumeruojami. Visi gaunami periodiniai leidiniai aprašyti KUB
kataloge.
Studijoms ir moksliniam darbui reikalingas knygas katedrų dėstytojai ir studentai gali
užsakyti per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų.
Bendras bibliotekos fondo papildymas naujai gautais dokumentais per metus ~ 13 000
egzempliorių. Pagrindiniai dokumentų komplektavimo šaltiniai – pirkimas, mainai, KU leidyklos
leidiniai, įvairių asmenų, organizacijų dovanos.
10 lentelė
Bendras bibliotekos fondo papildymas

Knygos
Periodinių leidinių
prenumerata
Duomenų bazės

Metai
Pavad.
Egz.
Suma (Lt.)
Pavad.
Suma (Lt.)
Duomenų
bazės
Suma (Lt.)

2011

2012

3877
14529
265 781,95
167
30 670,47

5168
12859
197 383,21
142
173 575,45

Iki
2013-07-01
2654
7642
113 202,18
142
30 000

51

53

33

0,00

94 051,16

21 159

11 lentelė
KUB fondo papildymas naujai gautais dokumentais pagal įsigijimo šaltinius (egz.)
Metai

Pirkta

Dovanos

Mainai

KU
leidykla

Nemokamai/
Perduota iš
biudžetinių
įstaigų (Lt.)

Atnešti
vietoj
pamestų

Periodika

Bendras

2011

3141

9315

107

501

120

375

970

14529

2012

2052

9075

98

344

214

153

923

12859

2013

1185

5988

64

223

100

82

-

7642
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Taip pat pateikiami duomenys apie universiteto, fakultetų ir fakultetų kuruojamų projektų
skirtų lėšų panaudojimą KU bibliotekos fondo papildymui. Už šias lėšas buvo perkamos knygos,
serialiniai leidiniai, prenumeruojamos duomenų bazės.
12 lentelė
KU bibliotekos fondo papildymui skirtos lėšos (Lt)
iš KU biudžeto (ir fakultetų) 2011 – 2013 m.
Metai

Lėšos knygoms

Lėšos periodikai

2011
2012
2013*

175 969,89
114 002,60
150 000,00

3 670,47
173 575,45
95 000,00

Lėšos
el. dokumentams
0,00
94 051,16
81 000,00

Iš viso:
179 640,36
381 629,21
326 000,00

*skirta iš KU biudžeto (be pojektinių lėšų)
Universiteto bibliotekoje socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studentų
studijoms tradicinės formos fondai vertinamuoju laikotarpiu pasipildė 108 pavad. (381 egz.).
Vidutiniškai per metus bibliotekos fondas pasipildo 152 spausdintomis knygomis, tinkančiomis
šios studijų programos studentams. Dalis leidinių yra prieinama studentams darbui skaitykloje, o
svarbiausias knygas jie gali išsinešti ilgesniam laikui. Dalies pavadinimų tradicinės formos
knygų trūkumą bent iš dalies kompensavo elektroninės knygos. Priedas Nr. 6. Naujų įsigytų
knygų sąrašas studijų programai. Priedas Nr. 7. Periodinių leidinių sąrašas studijų programai.
2012 m. KU įdiegta centralizuota GIS programinių paketų ir kitų kompiuterinių programų
valdymo sistema, katedra nuolatos aprūpinama najausiomis programomis, licencijomis,
dalinamasi geoduomenų bazėmis. Perspektyvoje planuojama prie katedros įkurti GIS laboratoriją
socialiniams mokslams, tam yra numatytos patalpos, turima įranga, turimos GIS programų
licencijos.
2013 m. vasara pradėti specializuotos geografų auditorijos atnaujinimo darbai, įsigyti nauji
baldai, papildoma technika paskaitų vizualizacijai.
13 lentelė
Materialieji ištekliai
- Studijų programos materialinis aprūpinimas yra prioritetas. Pagal fakulteto
finansines galimybes, tenkinami programos materialiniai poreikiai.
- Studijų programa periodiškai aprūpinama reikiamasi materialiniais ištekliais:
naujausiais leidiniais, duomenų bazėmis, technine įranga, naujais baldais.
- Studijų programa turi praktikų fondą, kuris skirtas tolimosios praktikos veiklų
įgyvendinimui.
- Įsigytos visos programai reikalingos kompiuterinės programos, įrengtos
kompiuterinės klasės.
- Dalis materialinių išteklių programoje įsigyti pagal katedros įgyvendinamų ES
projektų lėšas
- Ilgos ir sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros.
Silpnybės
- Studentai pageidauja daugiau metodinių priemonių pagal dėstomus dalykus.
Perspektyvos - Įrengti specializuotą geografijos auditoriją.
- Prie katedros įkurti GIS laboratoriją socialiniams tyrimams (pagal ES projekto
lėšas gautas finansavimas).
Stiprybės
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V. STUDIJŲ EIGA IR JOS VERTINIMAS
105.1. 2013 m. stojant į Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų
programą, brandos egzaminų koeficientai sudaro tokias dalis:
Geografija 0,4 (2011 ir 2012 m. buvo 0,2)
Matematika 0,2 (2011 ir 2012 m. buvo 0,4)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Dalykinis metinis pažymys: Užsienio kalba – 0,2
KU dar yra nustatęs slenkstinį balą – 6, žemiau kurio jau nebepriimama į studijas.
105.2. 2011 m. įstojusiųjų į nuolatines studijas pagrindinio priėmimo metu konkursinių balų
vidurkis buvo 12,58, o įstojusiųjų 2012 m. buvo 12,15.
Įstojusiojo studento į ištęstines studijas 2011 m. konkursinių balų vidurkis buvo 16,10, tačiau
tais metais ištęstinių studijų kursas nebuvo suformuotas.
105.3.
14 lentelė
Į studijas priimtų ir programą sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis
Mokslo
metai
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010

N
I
Priimta
25
9
16
31
28

0
0
0
0
4

N
I
Sėkmingai
baigė
20
4

N – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos
Nuo 2010 m. priėmimo bakalauro studijose dar baigusiųjų nėra. 2012-2013 m. priėmimas į
ištęstines studijas nebuvo vykdomas. Priėmimas į ištęstines studijas vyks 2013 m. vasarą.
105.4. Kiekvienais metais pavasario semestre studentai dalyvauja Klaipėdos universiteto
Socialinių mokslų fakulteto studentų konferencijoje, kurioje skaito pranešimus, Pranešimų
medžiaga spausdinama konferencijos leidinyje. Taip pat studentai kartu su dėstytojais atlieka
tyrimus, rašo straipsnius į mokslinius žurnalus. Dalyvauja bendruose mokslo ir plėtros
projektuose.
2011 m. buvo išspausdinti Socialinės geografijos katedros profesorių (prof. A. Bučienės ir
prof. S. Vaitekūno) ir dviejų studentų (A. Beržanskio ir A. Bukauskaitės) bendri straipsniai,
kurie publikuoti Klaipėdos universiteto moksliniame žurnale „Tiltai“ ir Tarptautinio simpoziumo
International Symposium on Environmental Management. Towards Sustainable Technologies,
vykusio Zagrebe (Kroatija), leidinyje.
105.5. Klaipėdos universitete aktyviai veikia Studentų sąjunga, o Socialinių mokslų fakultete
– Studentų atstovybė. Šioje organizacijoje aktyviai dalyvauja ir Socialinės ekonominės
geografijos ir regionistikos programos studentai. 2012-2013 m. m. fakulteto studentų atstovybės
pirmininkė buvo Ernesta Genytė (dabar – Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos
viceprezidentė ir vidinės komunikacijos koordinatorė), studentų sąjungos Rinkodaros
koordinatorius III kurso studentas Petras Vėlius. Studentų atstovybėje aktyviai dalyvauja 4-5
programos studentai. Tiek studentų sąjunga, tiek studentų atstovybė sprendžia įvairius su
studijomis susijusius klausimus (studentų lankomumo, studijų kokybės ir kt.), nuolatos bendrauja
ir diskutuoja su dekanu bei prodekanu, organizuoja renginius fakultete bei Universitete.
Informacija studentams įvairiais su studijomis susijusiai klausimais pateikiama įvairiais
būdais. Pirmo kurso studentams gali būti paskiriamas kuratorius iš katedros dėstytojų, kuris
supažindina studentus su tvarka ir studijomis fakultete. Kiekvieną mokslo metų savaitę per ilgąją
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pertrauką vyksta akademinių grupių seniūnų susirinkimai, kurių metu studentams pateikiama
naujausia, aktualiausia informacija, studentai išsako savo problemas, aptaria įvairiausius
klausimus. Aktuali informacija talpinama KU Socialinių mokslų fakulteto skelbimų lentoje,
internetiniame tinklapyje, išsiunčiama į grupių elektroninius paštus. Individuali informacija
perduodama studentams asmeniškai (el. paštu, paskambinant arba pasikviečiant pokalbiui pas
dekaną, prodekaną, inspektorę ar katedros vadėją). Socialinės geografijos katedros ar fakulteto
administracijos darbuotojai, kuratoriai susitinka su grupėmis auditorijose. KU veikia ir kiti
padaliniai, sprendžiantys studentams aktualius klausimus. Studentų reikalų skyrius vykdo
tarpininkavimo tarp Klaipėdos universiteto studentų ir administracijos funkciją, kuruoja studentų
organizacijų, klubų, meno ir sporto kolektyvų veiklą universitete. Klaipėdos universiteto
Karjeros centras teikia studentams karjeros konsultavimo, informavimo paslaugas, organizuoja
seminarus, diskusijas, karjeros dienas, susitikimus su organizacijomis, suteikia informaciją apie
organizacijų siūlomas laisvas darbo ir praktikos vietas ir vykdo kitas su studentų karjera
susijusias funkcijas. Tarptautinių studijų skyrius organizuoja, koordinuoja, administruoja
studentų mainų programas, koordinuoja studentų, atvykusių iš užsienio šalių studijas
universitete. Psichologinės pagalbos centras teikia psichologinę pagalbą bendruomenės nariams,
padeda adaptuotis studentams, turintiems fizinių, sensorikos ir kitokių negalių. Universiteto
bendruomenės nariams psichologinė pagalba teikiama nemokamai.
Valstybės finansuojamų vietų studentai, pablogėjus materialinei padėčiai, gali prašyti
vienkartinės stipendijos, kuri mokama vieną kartą per semestrą iš Dekano fondo. Taip pat
studentai gali pretenduoti į Socialinę stipendiją, kurią moka Valstybinis studijų fondas, jei
studentas atitinka keliamus reikalavimus (yra iš nepasiturinčių šeimų ir gauna socialinę pašalpą;
turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar
vidutinį neįgalumo lygį).
Už labai gerus ir puikius studijų rezultatus studentai gauna skatinamąją stipendiją, kurios (tai
priklauso nuo akademinio vidurkio). Pažangūs ir dalyvaujantys universiteto ar fakulteto
visuomeninėje bei mokslinėje veikloje studentai gauna Fakulteto tarybos stipendiją (2012 – 2013
m. m. rudens semestre ją gavo II kurso studentė Vilma Vanagaitė).
Studentai dalyvauja svarstant studijų programas, priimant kitus sprendimus dėl studijų
tobulinimo. Į Socialinių mokslų fakulteto Tarybą įeina dvi studentės (2012-2013 m. Taryboje
studentus atstovavo programos studentė Ernesta Genytė). Taip pat aštuoni studentai įeina į
Klaipėdos universiteto Senato sudėtį. Studentai dirba ir kituose Universiteto padaliniuose –
Studentų reiklų skyriuje, Komunikacijos ir rinkodaros skyriuje, Klaipėdos universiteto
televizijoje, laikraštyje, Laisvalaikio paslaugų centre.
Ne Klaipėdoje gyvenantys studentai gali įsikurti viename iš trijų Universiteto bendrabučių.
Pirmenybė bendrabutyje gyventi suteikiama našlaičiams; neįgaliems; iš socialiai remtinų šeimų;
iš tolimiausių vietų nuo Klaipėdos kilusiems; aktyviems studentams, veikiantiems Universiteto
labui ir studentų šeimoms. Daugiausiai Socialinių mokslų fakulteto studentų gyvena netoli
fakulteto esančiame bendrabutyje Statybininkų pr. 43. Šiuo metu vyksta Klaipėdos universiteto
bendrabučių statyba Herkaus Manto gatvėje netoli KU Centrinių rūmų, kur įsikūrusiems
studentams bus geresnės ir patogesnės sąlygos studijuoti ir gyventi.
105.6. Studentų pasiekimai vertinami dešimtbale sistema. Per studijų semestrą studentai,
atsiskaitydami užduotis, gauna įvertinimus ir taip renka kaupiamąjį balą. Kiekvieno sando
kaupiamojo balo struktūra šiek tiek skiriasi – tai priklauso nuo sando apimties, užduočių
skaičiaus ir sudėtingumo. Egzamino metu visi sukaupti įvertinimai sumuojami ir rašomas
galutinis įvertinimas. Galutiniame įvertinime egzamino pažymys sudaro ne mažiau kaip 50%.
105.7 Priedas Nr. 8. 2013 m. ir 2012 m. absolventų baigiamųjų darbų sąrašas.
106.1.1. 2012 m. į nuolatines studijas pateikė prašymus studijuoti pirmu ir antru prioritetu
per bendrąjį priėmimą – 50. Iš viso pageidavimų skaičius – 167. 2011 m. bendrojo priėmimo
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metu pirmuoju ir antruoju prioritetu prašymus pateikė iš viso 60 stojančiųjų, o iš viso
pageidavimų skaičius - 193.
Į ištęstines studijas 2011 m. buvo pateikti 13 prašymų pirmu ir antru prioritetu iš 56. Į
ištęstines studijas buvo priimtas tik vienas studentas, tačiau grupė nebuvo suformuota. 2012 m. į
ištęstines studijas priėmimas nebuvo vykdomas.
106.1.2. 2012 m. į nuolatines studijas priimti 9 bakalauro studijų formos studentai, 2011 m. –
16 studentų, 2010 m. – 31 studentas.
106.1.3. Stojančiųjų į nuolatines studijas 2012 m. konkursiniai balai: pirmojo įstojusiojo 17,92, paskutiniojo įstojusiojo - 6,38, tuo tarpu 2011 m. pirmojo įstojusiojo konkursiniai balai 18,76, paskutiniojo įstojusiojo - 6,40.
106.2. Pažangiausi yra ketvirto kurso studentai, pavyzdžiui 2013 m. pavasario semestro
sesijos IV kurso vidurkis buvo 7,76. Tuo tarpu žemiausi vidurkiai yra įstojusiųjų 2010 m.
grupėje. Šioje grupėje aukščiausias vidurkis 8,97, o dominuoja studentai, kurių vidurkis 7,1 –
7,7 balai. Kituose kursuose grupės akademinis vidurkis viršija 7 balus, tačiau pavyzdžiui 2011
m. stojimo kurse beveik pusė grupės baigė antrą kursą balais nuo 8,07 iki 9,80.
106.3.
15 lentelė
Studentų, nebaigusių studijų, skaičius (kursais)
Studentų, nebaigusių studijų, skaičius
pagal kursus
Mokslo
metai
N I N I N I N I N I
I
II
III
IV
V
2012/2013 1 - 0
- 0 - 2 0 - 0
2011/2012 0 - 1
- 0 0 1 1 - 0
2010/2011 4 - 3
1 0 3 0 1 - 0
N – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos

N
I
Iš viso
3
0
2
1
7
5

Nuo 2011 m. visuose kursuose studijų nebaigė 18 studentų (12 nuolatinių studijų ir 6
ištęstinių studijų). 2012 m., t.y. po metų, dalis studentų (12 studentų sugrįžo) ir toliau tęsia
studijas.
106.4. Dažniausiai studentų skaičius sumažėja pirmais studijų metais (pirmame kurse).
Studijų metu (I-III kursuose) studentai išbraukiami iš studentų sąrašų dėl nepažangumo, o
paskutiniame kurse – kaip neparašę ir negynę baigiamųjų darbų. Tokių studentų, kurie negynė
baigiamųjų darbų per tris metus buvo 3.
106.5. Santykis tarp paskaitų, praktinių užsiėmimų ir savarankiško darbo apimties priklauso
nuo kreditų skaičiaus. Vieno ECTS kredito apimtis 26,6 val. Jei studijų sando apimtis 6 ECTS
kreditai, paskaitų, praktinių užsiėmimų ir savarankiško darbo valandų pasiskirstymas atitinkamai
yra 30:30:100 val. (viso 160 val.), 5 ECTS kreditų apimties sando valandų pasiskirstymas
30:15:88 (viso 133 val.), 4 ECTS kreditų apimties sando valandų pasiskirstymas: 30:15:62 (viso
107 val.) ir 3 ECTS kreditų apimties sando valandų pasiskirstymas: paskaitoms skiriama 15 val.
ir savarankiškam darbui – 65 val., viso – 80 val.
106.6 Bakalauro studijų programos studentų, išvykusių pagal Erasmus mainų programą
2011 m. buvo 4, 2012 m. – 1, 2013 m. - 2. Studentai studijavo šiuose užsienio universitetuose:
Oradijos (Rumunija), Rytų Suomijos (Suomija), Gdansko (Lenkija). Taip pat viena studentė
buvo išvykusi atlikti praktiką Latvijoje pagal Erasmus mainų programą. 2013 m. atvyko 1
studentė iš Tiubingeno universiteto (Vokietija).
Pagal Erasmus studijų programą Socialinių mokslų fakultete 2011 m. studijavo 19, o 2012 m.
– 17 užsienio studentų. Į socialinių mokslų fakultetą atvyko studijuoti studentai iš Turkijos,
Lenkijos, Čekijos Respublikos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir kitų užsienio universitetų.
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106.7. Studijų programą 2013 m. baigė 29, 2012 m. 33, 2011 m. 23 nuolatinių ir ištęstinių
studijų absolventai. Pagal Lietuvos darbo biržos duomenis, 2013 m. vienas absolventas
užsiregistravo Tauragės darbo biržoje. Apie anksčiau baigusius studijų programą,
užsiregistravusių Lietuvos darbo biržos teritoriniuose padaliniuose nėra.
Specialistų poreikio darbo rinkoje stebėseną atlieka Lietuvos darbo birža, tyrimus atlieka
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniai. Jau keletą metų iš eilės darbdaviai teigia,
kad socialinius mokslus baigusių absolventų skaičius viršija paklausą, ypač baigusių teisės,
vadybos, ekonomikos, viešojo administravimo studijas. Apie tai, kad per daug paruošta
geografų, tokios informacijos nėra. Priešingai, yra darbdaviai, kurie laukia programos absolventų
– geografų, mokančių gerai dirbti su GIS programomis, atlikti rinkos tyrimus, galimybių
studijas, rengti paraiškas ES struktūrinių fondų finansavimui gauti, mokančių keletą užsienio
kalbų, gebančių administruoti ir įgyvendinti projektus. Savivaldos institucijos pageidauja
specialistų, mokančių dirbti su GIS, teritorijų planavimo projektais, statistika. Kitos įmonės
pageidauja geografų – praktikų, išmanančių transportavimą ir logistiką, vadybą, komunikacijas,
IT technologijas, kelionių agentūros pageidauja darbuotojų, turinčių turizmo ir kelionių
geografijos žinių. Švietimo ir pedagogų kvalifikacijos centrai įspėja, kad ateityje, didės
geografijos mokytojų paklausa mokyklose, nes šiuo metu nemažai dirbančių yra vyresnio
amžiaus mokytojai. Įvairiuose informacijos šaltiniuose kol kas nerašoma, kad reikalingas
specialistas geografas. Rašoma kokios kvalifikacijos darbuotojo reikia ir kokių gebėjimų.
Geografams būdingos tarpdalykinės žinios ir erdvinis mąstymas, suteikia šiai specialybei
išskirtinumo. Jeigu anksčiau, prieš 10 – 15 metų, darbdaviai klausdavo – ką moka dirbti
geografas, tai šiandiena klausia apie specialių IT programų išmanymą, gebėjimą atlikti tyrimus,
dirbti su rinkomis, teikti specifines aptarnavimo paslaugas. Aktualu ir tai, kad didėja paklausa
darbuotojų – regionistų, mokančių dirbti su plėtros ir investicijų projektais savivaldos ir
privačiose įmonėse. Šio specifinio darbo niša dar nėra užpildyta.
106.8 Katedra palaiko ryšius su buvusiais studentais ir kasmet, atlieka absolventų apklausą
apie jų įsidarbinimą, karjerą, asmeninius pasiekimus.
2012 m. programą baigė 25 nuolatinių studijų studentai. Darbą pavyko rasti greičiau nei per
vieną mėnesį 9 absolventams. 7 absolventai pasirinko magistro studijas. Nuo 2 mėn. iki 6 mėn.
darbo ieškojo 5 absolventai, 2 absolventai darbą susirado per 7-12 mėnesių, ir 2 liko dirbti ten,
kur dirbo studijų metais. Iš viso studijų metais buvo 18 dirbančių studentų.
2013 m. studijas baigė 20 nuolatinių studijų studentai, iš kurių 15 dirbo studijų metais. 4
absolventai dirba toje pačioje darbovietėje po studijų baigimo, kiti pradėjo darbo paieškas. 2
absolventai rado pastovų darbą pagal specialybę (darbas su GIS). 2 studentai pasirinko
savanorystės darbą Ispanijoje. 8 studentai įstojo į magistrantūros studijas. Didžioji dalis studentų,
kurie nestojo į magistrantūrą, ketina ateityje studijuoti visuomeninės geografijos magistrantūroje.
4 absolventai ieško pastovaus darbo pagal specialybę.
106.9 Apklausus 2012 m. absolventus nustatyta, kad pavyko įsidarbinti labai įvairiose
srityse: karjeros ir knygyno konsultantais, vadybininku, administratoriumi, gamybos asistentu
laivybos kompanijoje, vyr. specialistu, kurio darbas susijęs su administracinės teisės
pažeidimais, kurie pavesti savivaldybių kontrolei. Taip pat absolventai įsidarbino geografijos
mokytojais, vyr. pardavėjais-konsultantais. Įmonės, kuriose absolventai rado darbą, kaip ir darbo
pobūdis/pareigos buvo labai įvairios: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, knygynas
„Pegasas“, UAB „Vivacitas“, UAB „Quattro Recruitment“, UAB „Garant Group“ Klaipėdos
miesto savivaldybės administracija, Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla, UAB „Kotryna“.
2013 m. absolventų apklausa apie įsidarbinimą bus vykdoma 2014 m. pavasarį.
Ištęstinių studijų absolventų apklausos nėra vykdomos, nes visi ištęstinių studijų studentai
yra dirbantys, jie studijuoja, nes nori aukštesnių pareigų. Jie patys informuoja katedros dėstytojus
apie pokyčius savo karjeroje.
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106.10. Atsiskaitymų raštu metu stengiamasi formuluoti klausimus ir užduotis, kurie skatintų
studentus mąstyti, išreikšti savo nuomonę, o ne atpasakoti faktus. Toks užduočių formulavimas
padeda sumažinti ar išvengti nusirašymų. Jei egzamino ar įskaitos metu studentas naudojasi
neleistinomis priemonėmis ar pasakinėja kitiems, toks studentas šalinamas iš egzamino, o jo
egzamino žiniaraštyje rašoma „blogai“. Tokios akademinės etikos normos numatytos Rektoriaus
pasirašytoje egzaminų sesijos tvarkoje. Tiek dėstytojai, tiek studentai rašto darbus gali patikrinti
dokumentų originalumo patikros sistema, kuri laisvai prieinama internetinėje erdvėje
http://www.plag.lt/. Jei nustatomas studento baigiamojo darbo plagiatas, pagal Klaipėdos
universiteto studijų nuostatus, toks studentas šalinamas iš Universiteto.
106.11. Studentai studijų metu gali rinktis trijų rūšių pasirenkamuosius dalykus: antrame
kurse numatyta studijuoti pasirenkamuosius universitetinius bendrojo lavinimo dalykus,
trečiajame kurse – laisvai pasirenkamus, o ketvirtajame - pasirenkamus specialybės dalykus.
16 lentelė
Studijų eiga ir jos vertinimas
- Į studijų programą stoja daugiau studentų, kurie mokyklose laikė geografijos
valstybinį egzaminą, stoja daugiau motyvuotų studentų.
- Studentų kursiniai ir baigiamieji darbai labiausiai susieti su Lietuvos ir
Baltijos jūros regiono problematika.
- Studentų nubyrėjimas programoje yra vienas mažiausių, lyginant su kitomis
programomis.
- 2013 m. padidėjo stojančiųjų skaičius į programą.
- Pagal studentų apklausas, studentai vertinami korektiškai ir objektyviai.
- Paskaitų tvarkaraštis išdėstytas optimaliai, tvarkaraštis pritaikytas ir
dirbantiems studentams.
- Kadangi dauguma studentų moka už studijas, nes įstojo su žemesniais
Silpnybės
konkursiniais balais, jų tolesnės studijų galimybės priklauso nuo šeimos
finansinės situacijos.
- Kai kurie studentai nori persivesti į ištęstines studijas, tačiau tokios galimybės
nėra.
Perspektyvos - Dieninėse studijose studijuoja nemažai dirbančių studentų, todėl perspektyvoje
dalis studijų dalykų gali būti dėstomi intensyviai, paskaitų blokais.
Stiprybės

VI. PROGRAMOS VADYBA
108.1. Einamieji programos vadybos klausimai aptariami katedros posėdyje, dalyvaujant
katedros vedėjui ir programos dėstytojams. Taip pat posėdyje priimami strateginiai sprendimai
susiję su programos valdymu, atnaujinimu, programos kokybės gerinimu. Sprendimai, susiję su
programos atnaujinimu aptariami fakulteto Taryboje, kuri pritaria arba argumentuoja katedros
sprendimus. Taip pat programos valdymui taikomi fakulteto dekano ir KU rektoriaus įsakymai.
108.2. Kokybišką programos vykdymą užtikrina katedros sprendimai, katedros vedėjo
įpareigojimai dėstytojams ir studentams, pvz. organizuojamos tarpinės kursinių ir baigiamųjų
darbų peržiūros, pažintiniai vizitai pagal dėstomų dalykų programas, išvykos, susitikimai su
katedros absolventais, kurie yra programos socialiniai partneriai. Studentams organizuojami
mokymai (pvz. informacijos paieška bibliotekoje, darbas su mokslinėmis duomenų bazėmis).
Dalis studentų dalyvauja mokslinėse veiklose, projektuose kartu su katedros dėstytojais, vyksta į
tarptautinius studentų seminarus, dalyvauja katedros organizuojamose tarptautiniuose
renginiuose.
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108.3. Priedas Nr. 9. Paskutinio išorinio vertinimo išvadų santrauka.
109.1 Programos vykdytojų atsakomybė yra detaliai aprašyta KU dokumentuose. Kiekvienas
darbuotojas, kuris dirba universitete, savo darbe vadovaujasi pareiginiais nuostatais. Su šiais
nuostatais galima susipažinti KU Personalo skyriuje. Darbuotojas savo darbo vietoje gali turėti
pareiginių nuostatų dokumentus ar jų kopijas. Programos vykdytojų atsakomybė taip pat
aprašyta KU darbuotojų pareiginiuose nuostatuose, pvz. katedros vedėjo, profesoriaus, docento,
lektoriaus, asistento, taip pat dekano, prodekano, studijų skyriaus vedėjo, studijų inspektorių.
Programos vykdytojų pareiginiai nuostatai suderinti su KU Studijų nuostatais.
109.2 Programos ir kitų fakultetų programų vadybos klausimai aptariami dekanato
posėdžiuose, dalyvaujant dekanui, prodekanui, katedrų vedėjams, aptariami strateginiai
klausimai, susidariusios problemos, priimtus sprendimus dekanas derina su KU administracija
(studijų skyriumi, studijų prorektoriumi). Dėstytojai savo nuomonę apie atsakomybės
paskirstymą, kitas problemas, pasiūlymus išsako katedros posėdžių metu, vyksta aptarimai.
Priimti sprendimai, susitarimai yra protokoluojami, katedros vedėjas atlieka vykdymo stebėseną.
Esminių nesutarimų dėl atsakomybės paskirstymo tarp administracijos ir dėstytojų nėra buvę.
109.3 Studijų kokybės užtikrinimo tvarką nustato KU Studijų vidinės kokybės vadybos
sistemos koncepcijos aprašas, numatantis:
1) Studijų programų, suteikiamų laipsnių ir/ar kvalifikacijų tvirtinimą, stebėseną ir periodinę
peržiūrą;
2) Studentų vertinimo tvarką;
3) Pedagoginio personalo kokybės užtikrinimą;
4) Mokymo(si) šaltinių ir paramos studentams plėtrą;
5) Informacijos apie studijas kaupimą ir viešinimą.
Studijų kokybės standartai nustatyti Senato, studijų kokybės procesai aprašyti KU studijų
nuostatuose. Studijų kokybės vykdymas aprašytas ir KU Rektoriaus įsakymuose dėl egzaminų
sesijos. KU turi patvirtintą etikos kodeksą. Šiuo metu KU kuriama kokybės vadybos sistema
(įgyvendinamas projektas).
109.4. Kasmet vykdoma fakulteto studentų apklausa apie dalyko dėstytojų, dalyvaujančių
atestacijoje, kompetenciją, dalykines bei asmenine savybes ir dėstomo sando aktualumą. Šią
apklausą vykdo fakulteto administracija kartu su studentų atstovybe. Katedros dėstytojai,
vykdydami studijų programą, periodiškai domisi studentų nuomone apie studijų dalyko dėstymo
kokybę, studentai gali išsakyti savo nuomonę apie sando struktūrą, atsiskaitymo formas,
vertinimą.
2010/2011 m. m. buvo atlikta studentų apklausa, nes buvo ruošiama programos ankstesnės
savianalizės suvestinė. 2012 m. buvo vykdyta programos absolventų, dirbančių mokslinį bei
pedagoginį darbą, apklausa. Buvo prašoma įvertinti studijų programą. Šios apklausos pagrindu
buvo paruoštas bei skaitytas pranešimas mokslinėje konferencijoje, pranešimo medžiaga
išspausdinta konferencijos leidinyje. 2013 m. buvo atlikta visų programos studentų apklausa,
kurioje studentai visapusiškai turėjo įvertinti studijų programą, dėstymo kokybę, materialiuosius
išteklius, ketinimus įsidarbinti baigus studijas. Taip pat 2013 m. buvo atlikta 2011 – 2013 m.
baigusių studijas absolventų apklausa apie jų įsidarbinimo vietas ir trukmę.
109.5. Į programos vykdymą įtraukiami ir socialiniai dalininkai. Socialinės geografijos
katedra jau kelinti metai iš eilės gauna užsakymus iš Klaipėdos miesto savivaldybės, Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus, todėl Mokomosios praktikos metu studentai vykdo miesto
gyventojų apklausas apie Klaipėdos miesto Skulptūrų parko teritoriją, jos būklę bei tolimesnį
vystymą. Surinktų duomenų pagrindu buvo paruoštas pranešimas ir pristatytas mokslinėje
konferencijoje, kurios metu buvo išsakyta teigiama nuomonė apie atliktą tyrimą. Taip pat
nuolatos palaikomas ryšys su institucijų, kuriose studentai atlieka specialiąją praktiką, vadovais,
aptariama studentų praktikos eiga, pasiekimai, problemos. Ypatingai glaudūs ryšiai susiklostė su
Pajūrio regioninio parko direkcija, Jurbarko, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės rajonų, Neringos
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savivaldybės administracijomis, Klaipėdos mokslo ir technologijų parku, Klaipėdos darbo birža,
Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos policijos vyriausiuoju komisariatu, Valstybine jūrų
uosto direkcija, Turizmo informacijos centrais, kelionių agentūromis „Krantas Travel“,
„Megaturas“, Muitinės tarnybomis, Antstolių kontoromis, AB „Skinija“, UAB „Gelna“, VšĮ
„Nepriklausomi projektai“, LR Konsulatu Kaliningrade, kur kasmet po keletą studentų atlieka
specialiąją praktiką (2013 m. dviems studentui pasiūlytas nuolatinis darbas). Programos
socialiniai partneriai lankėsi specialiosios praktikos aptarime, išsakė savo mintis apie tolimesnį
praktikos organizavimą ir pačią studijų programą. Jie pageidauja katedros absolventų, iš jų tikisi
inovatyvaus požiūrio į darbą, GIS metodų išmanymo, gebėjimų dirbti su projektais, analizuoti
socialius ekonominius procesus, rinkas, pageidauja užsienio kalbų mokėjimo. Pageidauja
geografo vadybininko, geografo ekonomisto, turinčio erdvinį mąstymą.
109.6. Visi pakeitimai ir pasiekimai, tobulinimo eiga studijų programoje yra aptariami
katedros posėdžiuose, fakultete su dekanu, prodekanu, KU Studijų skyriumi, kitų katedrų
vedėjais. Jei būtina, programos pakeitimai pristatomi fakulteto Taryboje bei Universiteto Senate.
Studijų programa bei jos pasikeitimai pristatomi ir Klaipėdos regiono geografijos mokytojams,
kartu su jais aptariamos geografijos dėstymo naujovės. Apie pakitimus informuojami programos
socialiniai partneriai. Visa aktuali informacija yra pateikta KU tinklalapyje, buvo publikuotas
specialius straipsnis KU laikraštyje. Vienas iš svarbesnių veiksmingumo rodiklių – tai būsimų
studentų skambučiai ir laiškai, konsultacijos, užklausimai dėl studijų programos pasirinkimo.
109.7 Socialinės geografijos studijų absolventai dirbantys mokslinį bei pedagoginį darbą,
apklausos metu išsakė savo nuomonę apie studijų programos kokybę. Net 70% respondentų
teigė, kad programos kokybė gera, 6 % - labai gera ir 24 % - vidutinė. Nebuvo nei vieno
respondento, vertinusio studijų programą neigiamai. Tačiau pusė absolventų siūlė sudaryti
sąlygas studijų metu įgyti daugiau praktinių įgūdžių, 21 % respondentų siūlė daugiau dėmesio
skirti GIS studijoms ir jų taikymui, 10 % siūlė sudaryti sąlygas studijų metu įgyti pedagogo
kvalifikaciją.
Studentai programos kokybę vertina: 6,6 % labai gerai, 54,1% gerai, 31,1% vidutiniškai.
Studentai labiausiai vertina katedros dėstytojų profesionalumą (80,6% respondentų),
komunikabilumą (59,7%), reiklumą (45,1%), naujovių paiešką (38,7%). Studentų nuomone,
studijų metu reikėtų skirti daugiau užduočių grupėse, išvykų į gamybos ir negamybinės sferos
objektus, skirti daugiau kreditų praktikoms. Tarp studijų dalykų, kurie daugiausiai leido suvokti
geografijos mokslo esmę, reikšmę, suvokimą apie erdvinius procesus, studentai dažniausiai
paminėjo Socialinės geografijos, Pasaulio visuomeninės geografijos, GIS studijų, Demografijos,
Visuomeninės geografijos įvado dalykus. Apie 70,5% studentų teigiamai vertina studijų
programos pavadinimo pakeitimą iš Visuomeninė geografija į Socialinė ekonominė geografija ir
regionistiką – jų nuomone, tai sukonkretina, patikslina pavadinimą, jis tampa aiškesnis,
suprantamesnis ir darbdaviams.
Socialiniai partneriai, darbdaviai teigiamai vertina absolventų gerą ir visapusišką dalykinį
parengimą, imlumą naujoms žinioms, greitą žinių įsisavinimą, komunikabilumą, gebėjimą dirbti
GIS programomis. Tačiau kai kurių kelionių agentūrų, informacijos ir kultūros centrų vadovai
kaip trūkumą nurodo tik vieną užsienio kalbos mokėjimą.
Dėstytojai dažnai savo nuomonę išsako katedros posėdžių metu dėl studentų pažangumo,
paskaitų lankomumo, atsiskaitymų formų ir jų veiksmingumo. Daugelio dalykų egzaminas yra
raštu (testas), tačiau katedros dėstytojai pasisako už galimybę egzaminą laikyti žodžiu, nes tokia
egzamino forma labiau ugdo studento gebėjimus. Antravertus, rašto darbai yra pažangumo
rodikliai, kurie įrodo kiekvieno studento įgytų žinių kokybę.
109.8. Informacija apie Universitete vykdomą studijų kokybės užtikrinimą bei išorinį
vertinimą skelbiama KU tinklapyje adresu: http://www.ku.lt/studijos/studiju-kokybe/.
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus tai pat galima pasiekti per Klaipėdos
universiteto internetinę prieigą adresu: http://www.ku.lt/studijos/studijas-reglamentuojantys34

dokumentai/studiju-kokybes-vertinimo-centro-direktoriaus-isakymai.
Studijų
programos
vykdymo eigą ir kokybę Universiteto bei fakulteto administracija stebi KU Akademinėje
informacijos sistemoje (AIS). Individualius studijų pasiekimus AIS mato ir kiekvienas
universiteto studentas.
109.9 Svarbiausi pokyčiai po paskutinio išorinio programos vertinimo:
1) Sustiprinti katedros ir studijų programos materialieji ištekliai (atnaujinta geografų auditorija,
užsakyta įvairių mokslinių ir periodinių leidiniu, įsigytos naujausios geoduomenų bazės,
pertvarkyta kompiuterinė klasė, įsigyta papildomos kompiuterinės technikos, KU pradėjo statyti
naują studentų bendrabutį);
2) Katedroje dirba keletas naujų darbuotojų, kurie yra katedros absolventai.
3) Kasmet organizuojamas tarptautinis seminaras visuomenės geografijos, tyrimų metodų ir
regionų studijų tematika, ruošiami ir publikuojami straipsniai. Katedros dėstytojai publikuoja
straipsnius užsienio leidiniuose, parengtos dvi monografijos (viena monografija su
bendraautoriais), dalyvaujama tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
4) 2013 m. pagal Erasmus mainų programą atvyko 5 dėstytojai (geografai), skaitė paskaitas
studentams.
5) Katedra, kartu su 12 partnerių iš Lietuvos, Rusijos, Lenkijos laimėjo tarptautinį projektą pagal
Lithuania-Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013 m. Projektas
„Lagoons as Crossroads for Interaction between Peoples and Tourism in the South-East Baltic
Region: from History to Present“ CROSSROADS 2.0. Katedra gavo 112 000 eurų dotaciją veiklų
įgyvendinimui. Projekte dalyvauja 12 programos studentų.
6) 2010-2012 m. kartu su KU Sociologijos katedra įgyvendintas mokslo projektas „Klaipėdos
raida 1990–2010: nuo sovietinio industrinio uosto iki lietuviško multikultūrinio miesto“. LMT
finansuojamas projektas pagal „Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Vienas projekto tikslų – paruošta kolektyvinė monografija.
7) Atnaujinta studijų programa: pakeistas programos pavadinimas, apimtis kreditais, sukurti
nauji sandai, sudarytas naujas studijų programos dalykų tinklelis.
8) Užmegzti nauji akademiniai ryšiai su Tiubingeno universiteto (Vokietija) Ekonominės
geografijos katedra, bendradarbiaujama su prof. Dr. Sebastian Kinder, su Trieste universiteto
(Italija) geografu doc. dr. Igor Jelen, Uludago universiteto (Turkija) edukacinės geografijos
specialistais doc. dr. Secil Senyurt ir doc. dr. Emin Atasoy. Ruošiama kolektyvinė monografija.
9) Studentams organizuojama daugiau išvykų, pažintinių vizitų, praktinių mokymų.
Taip pat į studijų programą pritraukta daugiau naujų programos socialinių partnerių,
vykdoma programos reklama regione ir kitose šalies teritorijose, kaimyninėse valstybėse.
17 lentelė
Programos vadyba
Stiprybės

Silpnybės

Perspektyvos

- Studentams organizuojami mokymai KU bibliotekoje, jie mokomi dirbti su
mokslinėmis duomenų bazėmis.
- Rudens ir pavasario semestruose paskaitas skaito dėstytojai atvykę pagal
Erasmus programą.
- Organizuojami susitikimai su katedros absolventais ir dabartiniais studentais.
- Studentai įtraukiami į dėstytojų mokslinius tyrimus ir projektų veiklas.
- Studentų problemas fakulteto administracija sprendžia greitai ir veiksmingai.
- 2011 m. KU pradėta diegti Akademinės informacijos sistema, kuri dar nėra
pilnai ir pritaikyta programos vadybai, sugaištama daug laiko sandų
paruošimui, jų atnaujinimui, tačiau situacija keičiasi.
- Šiuo metu KU kuriama kokybės vadybos sistema, kuri įneš nemažai teigiamų
naujovių ir inovacijų.
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