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Geodezijos ir kadastro katedroje vykdomos
studijų programos:
• Geodezijos (bakalauro studijų programa)
• Geodezijos ir kartografijos (magistratūros studijų programa)
Akredituotos tarptautinės studijų kokybės vertinimo centro grupės 2016 m. 6
metų laikotarpiui.
• Inovatyvūs sprendimai geomatikoje (tarptautinė magistratūros studijų
programa). Akredituota ir pradėta vykdyti 2016 m.
Remiantis 2018 02-26 Nr. V-191 Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „DĖL
STUDIJŲ Krypčių VERTINIMO IR LAIKINOJO AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ teko pakartotinai atlikti vertinimo procedūras pagal studijų
programos kryptį.

Matavimų inžinerijos studijų krypties studijos
laikinai akredituojamos pagal šiuos rodiklius:
• universitetų vykdomos mokslo veiklos lygį (2017 m. m.), įvertis turi būti ne mažesnis
nei 1,5 balo;
• aukštosios mokyklos vykdomų studijų krypties studijų programų, išoriškai įvertintų
ir akredituotų 6 metams, dalis nuo visų aukštosios mokyklos vykdomų studijų
krypties išoriškai vertintų studijų programų (ne mažiau, kaip pusė st. programų).
Laikinai akredituoti iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto studijų krypties studijų
išorinio išsamiojo ekspertinio vertinimo termino, jeigu studijos tenkina visus joms
taikomus rodiklius (surinkome apie 3 balus).
Konstitucinio teismo išaiškinimu ŠMM šio vertinimo dar neturėjo vykdyti, turėjo būti
pereinamasis laikotarpis akreditacijai pasiruošti.

Matavimų inžinerijos krypties mokslo vertinimas
vyksta šiuo metu
VGTU Matavimų inžinerijos kryptį sudaro:
• Geodezijos mokslai
• Aviacija
• Pastatų energetika
• Statyba
Vertinama mokslo produkcija už 2013-2017 metus, rezultatai turi būti suvesti į
ŠMM paruoštą tinklapį iki liepos 15 d. ATLIKTA
Nuo vertinimo rezultato priklauso, ar VGTU galės vykdyti magistratūros studijas ir
mokslinius darbus Matavimų inžinerijos kryptyje.
Galioja: Konstitucinio teismo išaiškinimas, kad ŠMM šio vertinimo dar neturėjo
vykdyti, turėjo būti pereinamasis laikotarpis akreditacijai pasiruošti.

Vyksta priėmimas į magistratūros ir bakalauro
studijas
Po 1 magistratūros stojimo etapo turime:
• Geodezijos ir kartografijos studijų programoje 14 studentų
• Inovatyvūs sprendimai Geomatikoje st. Programoje - 5, laukiame RTU
rezultatų.
Bakalaurų į Geodezijos studijų programą priėmimas dar vyksta iki liepos
23 d., todėl
PRAŠOME STOTI  į nuolatines ir išlyginamąsias studijas po kolegijinio
mokslo. Statistika...

VGTU Geodezijos instituto, Geodezijos ir kadastro
katedros darbuotojų vykdomos tarptautinės programos
• Tarptautinės geodezijos asociacijos programa. Projektas 92EUREF BAL .
Koordinatorius – Tarptautinė geodezijos asociacija. Partneriai užsienyje – Europos
šalių mokslo institucijos.
• Šiaurės šalių geodezijos komisijos programa. Projektas „Baltijos jūros lygis“ (BSL,
Baltic Sea Level). Koordinatoriai: Tarptautinė geodezijos asociacija, Šiaurės šalių
geodezijos komisija. Partneriai užsienyje – Baltijos jūros regiono šalių (Danijos,
Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos) mokslo institucijos.
• Šiaurės šalių geodezijos komisijos programa. Projektas „Geoido tyrimai“
(Investigation of Geoid). Koordinatoriai: Tarptautinė geodezijos asociacija, Šiaurės
šalių geodezijos komisija. Partneriai užsienyje: Baltijos jūros regiono šalių – Danijos,
Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos – mokslo institucijos.
• Veikla ISPRS (Intenational Society for Photogrammetry and Remote Sensing)
organizacijoje, darbo grupė (WG V/7: Innovative Technologies in Training Civil
Engineers and Architects).

Dalyvavimas projektuose ir mokslo rezultatai:
• Lietuvos mokslų taryba (LMT);
• Lietuvos kultūros taryba (LKT);
• Mokslo ir inovacijų centro (MITAS);
• Europos kosmoso agentūros (ESA);
• Erasmus+ studijų projektai;
• Šiaurės šalių NordPlus studijų mainų projektai.

Mokslinė veikla atsispindi išleistuose straipsniuose (2017 m.):
• Web of Science duomenų bazės leidiniuose – 4
• Kitų tarptautinių DB leidiniuose – 1
• Konferencijų straipsnių leidiniuose – 20
• Mokslo populiarinimo leidiniuose – 1

VGTU absolventai Lietuvos matininkų, geodezininkų
visuomeninėse organizacijose reikia užsakyti studiją 
• Lietuvos matininkų asociacija (LMS), http://www.matininkuasociacija.lt/, :
narių apie 120 iš kurių 20-40 proc. VGTU absolventai;
• Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga (LGMS): 605 sekėjai
facebook‘e, apie 60 narių iš kurių apie 10 yra VGTU absolventai;
• Lietuvos kartografų draugija (LKD):
https://www.geoportal.lt/geoportal/web/lietuvos-kartografu-draugija 624 sekėjai facebook‘e. Nariai - VU, Kauno kolegijos absolventai, VGTU
absolventai
• Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga:
http://lzhis.lt/lzhis/istorija/ . Nariai daugiausiai ASU absolventai.

PASIŪLYMAI
• Domėtis universitetų ar kt. mokslo įstaigų renginiais, kurių metu
visuomet galima pristatyti savo veiklą (informacija tinklapiuose).
• Reklamuoti ir savo renginius.
• Apjungti mokslo ir organizacijų konferencijas ar seminarus į bendrą
renginį (LMA +VGTU JMK= didesnis dalyvių skaičius ir studentai turi
galimybę pristatyti savo darbus platesnei auditorijai).
• Atvykti į mokslo įstaigas su įdomiais pranešimais, pristatyti naujoves,
bendrauti su studentais tiesiogiai.
• JŪSŲ PASIŪLYMAI 

