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Vilniaus pedagoginis universitetas
yra ypaè þymus klasikinës zoologijos

ir botanikos mokslo bei studijø
tradicijomis, aukðèiausios kvalifikaci-
jos dëstytojais ir, kas turbût svarbiau-

sia, – savo absolventais: þinomais
gamtos tyrinëtojais, pasiðventusiais
mokslininkais, profesoriais, docen-
tais, garsiais pedagogais, mokyklø
mokytojais bei direktoriais, nepails-

tanèiais nacionaliniø parkø, rezerva-
tø, draustiniø, gamtos muziejø

darbuotojais, gamtosaugininkais,
mokslo populiarintojais, knygø

autoriais ir leidëjais arba tiesiog
gamtos entuziastais, neeilinëmis

asmenybëmis.

Visos Vilniaus pedagoginio universi-
teto biologinio profilio studijø programos
yra akredituotos be sàlygø. Beje, pasak
tarptautinës akreditacijos komisijos na-
riø bei pirmininko prof. Geofrey Robin-
sono (D.Britanija), VPU Ekologijos ir ap-
linkotyros bakalauro studijø programa
yra pati geriausia tarp visø panaðaus po-
bûdþio studijø programø Lietuvoje. Re-
miantis mûsø paèiø inicijuotomis apklau-
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somis, netgi tie studentai, kurie prieð ásto-
dami abejojo savo bûsimu pasirinkimu,
dabar ið esmës pakeitë nuomonæ: apie
45 proc. iki tol nepalankiai nusiteikusiø
studentø pabrëþë, kad biologijos arba
gamtos studijomis Vilniaus pedagoginia-
me universitete yra visiðkai patenkinti.
Beje, nusivylusiø studentø pas mus vi-
siðkai nëra!

Ar jûs taip pat norite studijuoti VPU?
Jeigu norite paþinti ir tyrinëti gamtà,

suþinoti apie ávairius organizmus bei
þmogø, suprasti gamtos dësnius, suvokti
ðiandienos biologijos problemas ir ge-
bëti kûrybiðkai jas spræsti, gilinti þinias
uþsienio universitetuose, mëgstate ben-
drauti su þmonëmis ir norite ávaldyti ben-
drojo lavinimo mokyklos mokytojo pro-
fesijà, laukiame Jûsø Vilniaus pedago-
giniame universitete! VPU Gamtos fakul-
teto adresas – Studentø g. 39 – paèioje
besikeièianèios sostinës ðirdyje, ant vaiz-

dingo deðiniojo Neries upës kranto, prie-
ðais LR Seimà ir Konstitucijos prospektà.

VPU biologinio profilio studijø
programos

Biologija. Bakalauro studijos. 4 stu-
dijø metai. Be dieniniø, taip pat yra ne-
akivaizdinës studijos. Nuo III kurso bus
galima pasirinkti dar ðias papildomas
specializacijas: 1) Dekoratyvusis þeldini-
mas ir augalai interjere; 2) Taikomoji bio-
logija; 3) Ekoturizmas.

Gamta. Bakalauro studijos. 4 studijø
metai. Nuo III kurso bus galima pasirinkti
dar ðias papildomas specializacijas: 1)
Aplinkosauga; 2) Dekoratyvusis þeldini-
mas ir augalai interjere; 3) Ekoturizmas.

Biologija. Magistrantûros studijos. 2
studijø metai.

Taip pat universitetui suteikta dokto-
rantûros teisë (entomologija, augalø pa-
razitologija, 4 studijø metai, mokama dok-
toranto stipendija).

Diplomai ir kvalifikacijos:
visas galimybiø paketas, visa kita –

jûsø rankose!

Baigus biologijos specialybës studi-
jas, suteikiamas biologijos bakalauro
laipsnis ir išduodamas biologijos baka-
lauro diplomas. Baigus gamtos specia-
lybës studijas, suteikiamas ekologijos ir
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Priekyje – Andrius, mokslo projekto vyk-
dytojas, atrado naujø mokslui organizmø rû-
ðiø, rengiasi tapti mokslininku, biomedicinos
mokslø daktaru. Pirmoje eilëje (ið kairës á de-
ðinæ): Audrius, domisi tarprûðine konkuren-
cija ir ekologija; Justina, norëtø dirbti gam-
tos rezervate; Ingrida, Zoologø klubo prezi-
dentë, domisi paukðèiais ir vabzdþiais; Joli-
ta, norëtø tyrinëti ir paþinti þmogø; Jolanta,
svajoja bûti þmogaus anatomijos specialis-
te; Justas, norëtø dirbti rezervate ir tyrinëti
bestuburius gyvûnus. Antroje eilëje (ið kai-
rës á deðinæ): Darius, domisi citologija; Min-
daugas, þada dirbti gamtos apsaugos srity-
je; Milda, domisi genø inþinerija; Julija, bu-
simoji ekologë; Martynas, susirûpinæs aplin-
kos apsauga; Eglë, svajoja tapti áþymia be-
stuburiø gyvûnø tyrinëtoja; Tomas, norëtø bû-
ti gamtos mokslø profesoriumi. Mes visi kar-
tu taip pat ir bûsimieji naujosios kartos peda-
gogai, nebijantys kûrybiniø iððûkiø!

aplinkotyros bakalauro laipsnis ir išduo-
damas ekologijos ir aplinkotyros baka-
lauro diplomas. Šie diplomai yra analo-
giðki biologijos arba ekologijos ir aplin-
kotyros bakalauro diplomams, kuriuos ið-
duoda kiti universitetai, ir yra pripaþásta-
mi uþsienio valstybëse. Taèiau tiktai Vil-
niaus pedagoginio universiteto absolven-
tams (be papildomø studijø metø ar mo-
kesèiø) taip pat suteikiama ir mokytojo
kvalifikacija. Darbas mokykloje – tai ne
tik pastovus valstybinis atlyginimas... (o
jis, beje, ateityje turës þenkliai kilti). Svar-
biausia – tai didþiulis iððûkis, darbas su
jaunimu, ypaè plati kûrybinës veiklos sri-
tis. Keiskime pasaulá kartu, mes tai gali-
me! Papildomai gali bûti iðduodami ir
priedai (paþymëjimai) prie biologijos ar-
ba ekologijos ir aplinkotyros bakalauro di-
plomø – tai priklauso nuo to, kokia spe-
cializacija arba specializacijos bûtø pasi-
rinktos: ekoturizmo organizatoriaus, de-
koratyviojo þeldinimo ir fitodizaino kon-
sultanto, taikomosios biologijos eks-
perto bei aplinkosaugos vadybininko.

Plaèiau apie mus bei priëmimo taisyk-
les skaitykite internete www.vpu.lt. Kvie-
èiame apsilankyti Botanikos ir Zoologijos
katedrø puslapiuose, kuriuose suþinosi-
te apie mûsø mokomàsias ir mokslines
laboratorijas, nepakartojamà egzotiniø
augalø oranþerijà, moksliniø tyrimø kryp-
tis, tolimàsias ekspedicijas Pietø Ameri-
kos dþiunglëse, konferencijas, taip pat
apie mûsø profesorius, docentus bei ki-
tus dëstytojus.

Piniginiø santykiø plëtotë þenkliai pa-
veikë pasaulio ir jo socialiniø reiškiniø ási-
vaizdavimà. Pinigai tapo materialinëmis ide-
ogramomis, atspindinèiomis mûsø vidinio
gyvenimo judëjimà, siekius ir troðkimus. Ðis
pinigø poveikis þmogui, jo socialinës tikro-
vës realijø suvokimui, ávertinimui ir priëmi-
mui jau seniai tapo daugelio filosofø ir so-
ciologø (nuo K.Marxo ir G.Simelio iki G.De-
boro ir J.Baudrillardo) tyrimø objektu. Nuo
pat modernios visuomenës suformuotos
sociokultûrinës maksimos „laikas–pinigai“
atsiradimo pinigø poveikis laiko naudojimo
sampratai tapo problema, turinèia ne tik te-
orinæ, bet ir taikomàjà reikðmæ.

Tai aktualu ir Lietuvai. Sparèiai besifor-
muojant rinkos santykiams Lietuvoje, kaip
ir daugelyje pokomunistiniø ðaliø, pasuku-
siø rinkos ekonomikos keliu, visai visuo-
menei iðkilo greito praturtëjimo – „karðtø
pinigø“ problema. Noras greitai praturtëti
lyg ir savaime aiðkus. Kur kas svarbesnis
klausimas – kaip tai padaryti. Bûdai buvo
surasti ávairûs – ir legalûs, teisëti, pasinau-
dojant ástatymø netobulumu ir valstybës
valdininkø korumpuotumu, ir neteisëti.

Taèiau ilgainiui klausimas kaip uþdirb-
ti ágijo ir naujà – laiko dimensijà. Kaip
uþdirbti transformavosi á „per kiek laiko ga-
lima tai uþdirbti“. Savo ruoþtu tai neiðven-
giamai vedë á veiklø, kurios reikalauja
daug laiko, o gráþtamasis piniginis atlygis
galimas tik tolesnëje ateityje, nuvertinimà.

Tad nenuostabu, kad finansinës ir va-
liutos sistemø nestabilumo akivaizdoje pa-
trauklios tapo tos veiklos, kurios atneša
greità pelnà, „karštus pinigus“. Tai veik-
los, susijusios su greitu lëðø investavimu
á trumpalaikius projektus, garantuojanèius
greità lëðø apyvartà ir didelá pelnà. Kita ver-
tus, veiklø, negarantuojanèiø greito uþdar-
bio, nuvertinimas reiðkë ir jose dirbanèiø
individø darbo nuvertinimà. Kadangi ið jo
negalima uþsidirbti, tai ir dirbti já nëra pres-
tiþiðka, patrauklu. Racionaliai praleistas lai-
kas yra tas, kuris sudaro galimybæ „uþsi-
dirbti“. Taip þmogaus gyvenimo laikas pra-
randa kokybê, kuri pakeièiama uþdirbtø pi-
nigø kiekiu – nesvarbu, ar kalbama apie
darbuotojo uþdirbtus pinigus, ar apie ver-
slu uþsiimanèio pajamas. Tai skatina atsi-
sakyti „nevaisingo“ laiko apmàstymams,
refleksijai, ið esmës ir savæs tobulinimui. Vi-
sos pastangos turi bûti skirtos paieðkoms
srièiø, kuriose laikas bus racionaliai pan-
zudotas, t.y. uþ já geriausiai atlyginta.

Tokia „karðtø pinigø“ uþdirbimo prak-
tika gerokai sudrumstë visuomenës men-
talitetà ir deformavo vertybines orientaci-
jas, suprieðino socialines grupes, iðryðkin-
dama jø veiklos srièiø unikalumà bei pa-
þeidþiamumà, susidûrus su naujais laiko
iððûkiais.

Ir pirmiausia – švietimo. Švietimas
uþima ypatingà vietà visuomenei teikiamø

Esë
Laikas ir „greiti pinigai“:

Prof. Valdas PRUSKUS iððûkiai ðvietimui
paslaugø kontekste. Iðsilavinimui ágyti rei-
kia laiko, taèiau já sunku išmatuoti pinigais,
nustatyti, kiek kainuoja „išsilavinimas“. Vy-
raujant „greitø pinigø“ uþdirbimo logikai
pakito ir poþiûris á ðvietimà bei jo teikia-
mas paslaugas. Naujà prasmæ ágijo laiko
veiksnys. Anksèiau mokymosi laikas bu-
vo ðventas, gerbiamas visø, tai laikoma
savaime suprantamu dalyku. Taèiau situ-
acija keièiasi.

Ðiandien ðvietimo teikiamos paslau-
gos vis daþniau imamos matuoti laiku, ku-
ris ágyja  piniginæ iðraiðkà. Ið to išplaukia
dvi esminës nuostatos.

Pirma. Kadangi pagal „greitø pinigø“
uþdirbimo logikà pelnas yra  skaièiuojamas
pagal sugaiðto laiko vienetà, tai stengia-
masi mokymosi laikà visais ámanomais bû-
dais maþinti, suspausti, apeliuojant á sava-
rankiðkas studijas ir naujø mokymo tech-
nologijø teikiamas mokymo galimybes.
Taip imta maþinti laikà, skirtà profesijai ási-
gyti, studijoms, nes ið investicijos á ðvieti-
mà, kaip ir kiekvienos investicijos, laukia-
ma greito pelno (gràþos). (Programø laiko
maþinimas, studijø laiko trumpinimas ir kt.)

Antra. Laikas, kuris buvo skirtas moks-
lams, turi bûti ávertintas, atlygintas gerai
apmokamu darbu. O gerai apmokamà
darbà siûlo verslo struktûros, firmos, ku-
rios ið individo reikalauja ne tiek bendros
„kompetencijos“, kiek atitinkamam darbui
atlikti konkreèiø þiniø, ágûdþiø ir gebëjimø.

Todël universitetai vis labiau praran-
da ávairiapusá universitetiná iðsilavinimà tei-
kianèios institucijos statusà, autono-
miškumà, tampa rinkos poreikiø tenkin-
tojais ir vis labiau integruojami á visagalio
verslo pasaulio planus.

Savo ruoþtu vis labiau pastebima jau-
nimo tendencija, viena vertus, kuo grei-
èiau pradëti profesionalià karjerà ir priimti
kaip bûtinybæ didþià dalá savo laiko pra-
leisti darbe, uþ kurá gaunamas atlyginimas
ir kuris tarsi byloja, kad èia laikas nebuvo
sugaištas veltui, o iš jo paimta, kas gali-
ma esamomis s¹lygomis.

Antra vertus, aiðkëja nusistatymas prieð
reikalavimus skirti laiko kultûriniam lavini-
muisi, saviðvietai, kurià vis didesnë dalis
jaunimo vertina kaip papildomà krûvá, uþ
kurá nebus atlyginta èia ir dabar, kaip to rei-
kalauja „greitø pinigø“ uþdirbimo logika.

Suprantama, greitø pinigø uþdirbimo
nuostatø intervencija á ðvietimo sritá ne to-
kia akivaizdi, kaip kitose srityse. Taèiau ne-
galime nepastebëti jø raiðkos ir pasekmiø,
bet suvokti ir ávertinti jø mastà bei povei-
kio gylá visuomenës raidai vëlgi reikia ne
tik pastangø, bet ir laiko. Kaskart brangiau
kainuojanèio laiko, kurio lieka mums, de-
ja, vis maþiau...


