Visuomeninė geografija
(angl. Human Geography)
Studijų programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos visuomeninės 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
Studijų rezultatai
A) Žinios ir jų taikymas:
A1. Supras ES regioninės politikos tikslus ir uždavinius, analizuos ES regioninės politikos poveikį
Lietuvai, Baltijos jūros regionui, nustatys ES politikos poveikį įvairiems socialiniams ekonominiams
procesams, Europos valstybių (regionų) konkurencingumui, regionų sanglaudai ir plėtrai, nustatys ir
įvertins ES regioninės politikos raidos scenarijus ūkio sektoriams, analizuos ir įvertins regionų plėtros
problemas, alternatyvas.
A2. Žinos pasaulio valstybių, regionų, ūkio šakų veiklas, jų įvairovę ir klasifikacijas, geografinio
pasiskirstymo netolygumo veiksnius, dėsningumus, geografinį pasiskirstymą lemiančių veiksnių
sąveikas su socialiniais-demografiniais, ekonominiais, kultūriniais valstybių ūkio ir visuomenės
raidos rodikliais.
A3. Nustatys ir analizuos naujausias studijų srities mokslinių tyrimų problemas, derins teorijos ir
praktikos elementus, supras naujausių visuomenės ir ūkio raidos procesų problematiką, sprendimų
alternatyvas, analizuos ir įvertins kompleksines įžvalgas tiriamų procesų raidos prognozei ir
teritoriniam modeliavimui.
A4. Įvertins valstybių ekonominių ryšių, tarptautinės prekybos intensyvumą, analizuos ir supras
valstybių socialinės ekonominės raidos indeksus, konkurencingumą, supras globalizacijos poveikį
valstybių socialinėms ekonominėms sistemoms, analizuos valstybių (regionų) raidos scenarijus.
A5. Žinos naujausias plėtros tendencijas urbanistikoje, jūrų transporto, rekreacijos ir turizmo ūkio
sektoriuose, nustatys šiuose sektoriuose erdvinės plėtros problemas, konfliktus, alternatyvas, žinos ir
supras visuomenės geografijos svarbą problemų sprendimui, strateginio požiūrio formavimui,
sprendimų priėmimui.
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, mokės atlikti mokslinių tyrimų (straipsnių) kritinę
analizę.
B3. Analizuos ir sistemins ES ir Baltijos jūros regiono šalių gamtinius išteklius, įskaitant
atsinaujinančius ir neatsinaujinančius, nustatys išteklių racionalaus naudojimo priemones ir poveikį
aplinkai, nustatys ūkio darnios plėtros problemas, jų sprendimų alternatyvas, pagrįstumą ir praktinį
taikymą.
C) Specialieji gebėjimai:
C1. Supras ES regioninės plėtros priemonių finansinius mechanizmus, regionų plėtros programų
pridedamąją vertę, mokės ruošti regionų plėtros projektų paraiškas, analizuos plėtros galimybes
(rengs galimybių studijas), sudarys projekto biudžetą, supras projektų vadybos principus, analizuos
nacionalinių, ES ir kitų paramos fondų reikalavimus ir jų taikymą projektų ruošimui.
C2. Nustatys ir įvertins duomenis (statistinius, aprašomuosius) visuomenės procesų erdviniam
modeliavimui, sudarys duomenų taikymo metodines sekas tyrimų atlikimui.
C3. Mokės atlikti statistinius skaičiavimus, mokės atlikti klaidų, palyginimo statistinę analizę,
duomenų tikslumo ir patikimumo įvertinimą, žinos statistikos ir erdvinės statistikos taikymo
principus visuomenės geografijos tyrimuose.
C4. Dirbs 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, taikys GIS
nuotolinio atpažinimo metodus erdvinių (teritorinių) procesų analizei.
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. 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 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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