BÛSIMIESIEMS BIOLOGAMS IR EKOLOGAMS –
STUDIJOS VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE
Prof. habil. dr. Jonas Rimantas STONIS
Jeigu norite paþinti ir tyrinëti gamtà, þinoti apie ávairius organizmus ir þmogų, suprasti gamtos dësnius, suvokti ðiandienos biologijos problemas ir gebëti kûrybiðkai
jas spręsti, gilinti þinias uþsienio universitetuose, mëgstate bendrauti su þmonëmis ir
norite ágyti bendrojo lavinimo mokyklos mokytojo profesijà, laukiame Jûsų Vilniaus
pedagoginiame universitete!
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Permainų vëjai – mes vieni ið geriausių Lietuvoje

VPU biologinio profilio
studijų programos
Biologija. Bakalauro studijos. 4 studijų
metai. Be dieninių, yra ir nuotolinës studijos (5 studijų metai).
Ekologija ir gamtamokslinis ugdymas.
Bakalauro studijos. 4 studijų metai. Iki
2011 m. ði studijų programa buvo vadinama „Gamta“.
Biologija. Magistrantûros studijos. 2 studijų metai.
Taip pat universitete ðiuo metu yra doktorantûros studijos (Entomologija, augalų
parazitologija). 4 studijų metai.

Mes – Vilniaus pedagoginio universiteto biologai, bûsimieji naujosios kartos
pedagogai, nebijantys kûrybinių iððûkių!
Tikrosios vertybës
Vilniaus pedagoginis universitetas yra ypaè þymus klasikinës zoologijos ir botanikos
mokslo bei studijų tradicijomis, aukðèiausios kvalifikacijos dëstytojais ir, svarbiausia – savo absolventais: þinomais gamtos tyrinëtojais, atsidavusiais mokslininkais,
profesoriais, docentais, garsiais pedagogais, mokyklų mokytojais ir direktoriais, nepailstanèiais nacionalinių parkų, rezervatų, draustinių, gamtos muziejų darbuotojais,
gamtosaugininkais, mokslo populiarintojais, knygų autoriais ir leidëjais arba tiesiog
gamtos entuziastais, iðskirtinëmis asmenybëmis. Universitetas vadovaujasi ES direktyvomis, nuolatos keièiasi, tobulina studijų programas, gerina mokymo bazę.
Diplomai ir kvalifikacijos – visas galimybių paketas
Baigus Biologijos programos studijas, suteikiamas biologijos bakalauro laipsnis ir iðduodamas biologijos bakalauro diplomas. Baigus Ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo programos studijas, suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir iðduodamas ekologijos ir aplinkotyros bakalauro diplomas. Ðie diplomai yra analogiðki
biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros bakalauro diplomams, kuriuos iðduoda kiti
universitetai, ir yra pripaþástami uþsienio valstybëse. Taèiau tiktai Vilniaus pedagoginio universiteto absolventams (be papildomų studijų metų ar mokesèių) taip pat suteikiama ir mokytojo kvalifikacija. Papildomai ateityje gali bûti iðduodami ir priedai
(paþymëjimai) prie biologijos arba ekologijos ir aplinkotyros bakalauro diplomų – tai
priklauso nuo to, kokia specializacija arba specializacijos bûtų pasirinktos.
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Nusivylusių nëra
Remiantis anketinių apklausų duomenimis – VPU studijomis nusivylusių studentų nëra! Net ir tie studentai, kurie prieð ástodami á
VPU abejojo savo pasirinkimu, dabar pakeitë nuomonę.
Apsilankykite ir susipaþinkite
Plaèiau apie VPU ir priëmimo taisykles skaitykite internete www.
vpu.lt. Kvieèiame apsilankyti Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir
Zoologijos katedrų puslapiuose, kuriuose suþinosite apie mûsų mokomàsias ir mokslines laboratorijas, nepakartojamà egzotinių augalų oranþerijà, mokslinių tyrimų kryptis, tolimàsias ekspedicijas Pietų
Amerikos dþiunglëse, konferencijas, taip pat apie mûsų profesorius,
docentus ir kitus dëstytojus.
VPU Gamtos fakulteto adresas – Studentų g. 39 – paèioje besikeièianèios sostinës ðirdyje, ant vaizdingo deðiniojo Neries upës kranto, prieðais LR Seimà ir ðalia modernaus Konstitucijos prospekto.
Kas paskatino studentus pasirinkti studijuoti Vilniaus pedagoginiame universitete (iki reformos)
Apklausoje dalyvavo biologijos programos II–IV kurso studentai;
apklausa atlikta 2009 m.
Kas paskatino dabartinius studentus pasirinkti studijuoti Vilniaus
pedagoginiame universitete (po reformos)
Apklausoje dalyvavo biologijos programos I–II kurso studentai;
apklausa atlikta 2010 m.

Vieni geriausių Lietuvoje
Visos Vilniaus pedagoginio universiteto biologinio profilio
studijų programos yra akredituotos be sàlygų. Tarptautinës
akreditacijos komisijos narių ir pirmininko prof. G. Robinsono (Didþioji Britanija) þodþiais (citata): „VPU Ekologijos bakalauro studijų programa yra pati geriausia ið visų panaðaus
pobûdþio studijų programų Lietuvoje“.
Universitetas nebijantiems kûrybinių iððûkių
Vilniaus pedagoginis universitetas turi gilias pedagogų rengimo tradicijas, o darbas mokykloje – tai ne tik pastovus valstybinis atlyginimas... (kuris, beje, ateityje turës labai kilti).
Svarbiausia – tai didþiulis iððûkis, darbas su jaunimu, ypaè
plati kûrybinës veiklos sritis. Tad keiskime pasaulá kartu,
mes tai galime!
J. R. Stonio, E. Barausko ir kolegų nuotraukos
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