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Studijų programos tikslas (-ai)
Gebės vykdyti želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir
dekoratyvinių augalų auginimo veiklas.

1.

2.

3.

Bendrosios kompetencijos
Gebėti veiksmingai bendrauti
įvairiose komunikacinėse situacijose.
Gebėti nuosekliai, logiškai mąstyti,
spręsti problemas, parinkti tinkamus
informacijos ir duomenų analizės
metodus.
Dalykinės kompetencijos
Gebėti auginti ir panaudoti
dekoratyvinius augalus.

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

4.

Gebėti tvarkyti kraštovaizdį ir
projektuoti želdynus.

4.1.

Studijų programos rezultatai
Geba bendrauti įvairiose situacijose, taiko
problemų sprendimo įgūdžius.
Geba komunikuoti specialybės kalba.
Geba priimti racionalius sprendimus, juos
analizuoti bei taikyti praktinėje veikloje.
Geba formuluoti problemas, nustatyti tikslą ir
jam pasiekti reikalingus uždavinius.
Studijų programos rezultatai
Geba parinkti dekoratyvinius augalus
atsižvelgiant į jų biologinės ir morfologines
savybes.
Geba įvardinti augalų augimo sąlygas, bei
parinkti augalų dauginimo, auginimo ir
priežiūros technologijas.
Veikloje remiasi geoekologiniais kraštotvarkos
pagrindais. Geba analizuoti kraštovaizdį,
saugoti kraštovaizdžio vertybes.
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Bendrosios kompetencijos

,

5.

Gebėti įgyvendinti želdyno kūrimo ir
tvarkymo projektą.

6.
7.

Gebėti tvarkyti želdyną.Gebėti
vykdyti aplinkotvarkos veiklą.
Gebėti projektuoti ir statyti
mažuosius kraštovaizdžio
architektūros statinius.

8.

Gebėti vykdyti dekoratyvinių ir sodo
augalų sodmenų auginimą.

Studijų programos rezultatai
4.2. Geba suplanuoti funkcionalius estetiškus
meniškus priklausomuosius ir atskiruosius
želdynus, gatvių ir miesto viešųjų teritorijų
erdvinės aplinkos dizaino aplinkotvarką.
Kurdamas želdyną istoriniame-urbanistiniame
kontekste geba taikyti urbanistikos,
architektūros bei kraštovaizdžio architektūros
stilistinę raidą.
5.1. Geba pagal projektus įgyvendinti atskirųjų ir
priklausomųjų (gyvenamųjų, visuomeninių ir
kt. pastatų sklypų) želdynų, gatvių ir miesto
viešųjų erdvių aplinkotvarką.
6.1. Geba planuoti ir vykdyti želdyno priežiūrą.
6.2. Geba organizuoti įmonės veiklą.
7.1. Geba sukurti originalų darniai tinkamo
kontekste architektūros stiliaus, krypties ar
srovės mažosios kraštovaizdžio architektūros
statinį. Geba taikyti aktualius nesudėtingų
statinių statybos projektavimą reguliuojančių
teisės aktų reikalavimus, nuostatas, sąvokas.
7.2. Kuriant želdyną geba taikyti gatavą darniai
tinkamo kontekste architektūros stiliaus,
krypties ar srovės mažosios kraštovaizdžio
architektūros statinį.
7.3. Geba parengti mažosios kraštovaizdžio
architektūros statinio statybos projektą,
atitinkantį teisės aktų reikalavimus projektinei
dokumentacijai.
7.4. Geba taikyti šiuolaikines nesudėtingų statinių
konstrukcijas.
7.5 Geba taikyti nesudėtingų statinių statybos
technologijas projektuojant ir statant mažosios
kraštovaizdžio architektūros statinius.
8.1. Geba įvertinti medelyno asortimentą, auginimo
ir dauginimo technologijos. Medelyno
steigimas, rinkodara ir verslo vadyba. Sudaro
medelyno asortimentą.
8.2. Geba planuoti ir organizuoti medelyno veiklą,
vykdyti apskaitą.
8.3. Vertina rinką, ir aplinkos veiksnių įtaką
paklausos, pasiūlos, rinkos struktūros
pokyčiams.

