Socialinė-ekonominė geografija ir regionistika
(Angl. Social-economic Geography and Regional Studies)
Studijų programos tikslas - ruošti aukštos kvalifikacijos visuomenės geografijos specialistus,
ugdant jų kompetencijas orientuotas į žinių ekonomiką, tirti Lietuvos visuomenės ir ūkio plėtros
problemas, taikyti darnumo principus erdvinių problemų sprendimuose Baltijos jūros regiono ir ES
valstybių kontekste.
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
Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose, regioninės plėtros agentūrose, nacionaliniuose
parkuose, Užimtumo tarnyboje, socialinės rūpybos skyriuose, aplinkosaugoje, būti geografijos
mokytojais, kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, finansų, transportavimo, logistikos,
prekybos srityse, personalo, vadybininkais, regioninės plėtros ekspertais, projektų vadovais,
strateginio planavimo specialistais, mokymo įstaigose ir mokslo institutuose. Gali tęsti studijas
doktorantūroje.

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 ir visuomenei.
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, 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 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 geografijos mokslo svarbą visuomenės geografijos tyrimuose.
E2. Mokės atlikti statistinius-matematinius skaičiavimus, mokės atlikti klaidų, palyginimo statistinęmatematinę analizę, duomenų tikslumo ir patikimumo įvertinimą, žinos statistikos ir matematikos
taikymo principus visuomenės geografijos 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.
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