KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija savo ištakas skaičiuoja nuo 1927 m., kai Alytuje buvo
įsteigta aukštesnioji miškininkystės mokykla. Mokykla 1939 m. buvo perkelta į Vilnių, o 1963 m. – į
Girionis (Kauno r.).
Kolegijos strateginės kryptys:
- tobulinti
obulinti studijas ir skatinti absolventų įsidarbinimą, orientuojantis į šiuolaikiškas studijas, aukštą
kokybę, studentų ir darbdavių poreikius;
- didinti tarptautiškumą skatinant atvirumą studijose ir mokslinėje veikloje.
Kolegijos veiklos tikslai:
-

vykdyti studijas, teikiančias asmenims aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo
kvalifikacijas, tenkinančias Lietuvos valstybės miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektorių
reikmes atitinkančias mokslo bei naujausių technologijų lygį;

-

sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti;

Kolegijoje veikia 2 fakultetai:
Miškininkystės ir kraštotvarkos fakultetas:
-

Miškininkystės katedra

-

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra

-

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra

Aplinkos inžinerijos fakultetas
-

Hidrotechninės statybos katedra

-

Nekilnojamojo turto kadastro katedra

-

Bendratechninių mokslų katedra

Informacinis centras
-

Specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sektorius

-

Miško savininkų mokymo sektorius

-

Visuomenės švietimo sektorius

-

Miškininkystės profesinio mokymo skyrius
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1. Kaip organizuojamos studijos (kokios trukmės semestrai, kada sesijos?). kada atostogos? Kada
perlaikymai? Kur pateikiama studijų medžiaga?
2.
Kolegijoje vykdomos pirmosios pakopos profesinio bakalauro
bakalauro studijos. Koleginės studijos yra
nuolatinės (3 metai) ir ištęstinės (4 metai)formų. Baigusiems studijas suteikiamas atitinkamos
studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė
kvalifikacija. Kolegijoje studijos
studijos organizuojamos pagal šešias koleginių studijų ir vieną profesinio
mokymo programą. Kiekvienais metais studijų programos tobulinamos ir modernizuojamos.
Dauguma studijų programų unikalios, jų negali pasiūlyti nei viena Lietuvos kolegija.
Per vienerius studijų metus yra du semestrai, kurių kiekvieno trukmė – 20 savaičių. Kalėdų
atostogos trunka dvi savaites po žiemos semestro, o po atostogų vyksta žiemos egzaminų sesija.
Balandžio mėn. yra pavasario atostogos (1 savaitė), vėliau vyksta pavasario
pava
egzaminų sesija.Po
egzaminų sesijos vyksta mokomosios praktikos. Egzaminų perlaikymai vyksta po kiekvienos
egzaminų sesijos administracijos nustatytu laiku. Studijų medžiaga pateikiama Moodle sistemoje
arba dalykų dėstytojai atsiunčia į sukurtus grupių
grup elektroninius paštus.

3. Kaip gauti bendrabutį? Kokia bendrabučio kaina? Kokia tvarka gyvenant bendrabutyje? Ar visi
studentai gauna? Kur reikia registruotis?
Norint gauti bendrabutį, pasirašant studijų sutartį su kolegija reikia pažymėti, jog reikės
bendrabučio. Bendrabučio kaina nuolatinių studijų studentui yra 37 EUR/mėn., ištęstinių studijų
studentams –1,45EUR/parai.
1,45EUR/parai. Visi studentai gauna bendrabutį.

4. Kas sudaro studijų modulį? Kaip nustatoma studijų modulių apimtis?
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos
inžinerijos kolegijoje yra įvairios apimties studijų dalykai. Dalykai būna
privalomi ir pasirenkami, tokie kaip sodininkystė, bitininkystė, biokuro paruošos ir naudojimas,
tvenkininė žuvininkystė, žirgininkystė, smulkus ir vidutinis verslas, dekoratyvinių augalų auginimas,
floristika ir kt. Pasirenkami dalykai studijuojami II kurse. Studentai pasirenka dalykus ir surašo savo
pageidavimus I kurso pabaigoje.
Studijų dalykų apimtis matuojama kreditais. Vienas kreditas atitinka 26,7 val.

5. Koks akademinių užsiėmimų laikas?
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Užsiėmimai vyksta pagal studijų tvarkaraštį nuo 8.00 iki 15-16
15
val. Nuolatinių studijų tvarkaraščiai
yra skelbiami prieš semestro pradžią kolegijos internetinėje svetainėje www.kmaik.lt ir pakabinami
kolegijos skelbimų
bimų lentoje. Ištęstinių studijų studentams tvarkaraščiai skelbiami dvi savaitės prieš
sesiją. Studijos yra skirstomos į teorines paskaitas ir praktinius užsiėmimus. Praktiniai užsiėmimai
yra privalomi.

6. Kokia studijų modulių atsiskaitymo tvarka?
Studijų dalykai vertinami kaupiamuoju vertinimu. Vertinimą sudaro tarpiniai atsiskaitymai,
savarankiški darbai ir praktiniai darbai. Egzamino įvertinimas sudaro ne mažiau kaip 50% galutinio
vertinimo. Kiekvieno atsiskaitymo svorio koeficientą nustato dalyko dėstytojas.
dėstyt
Dažniausiai visi
egzaminai atliekami raštu. Dėstytojas duoda užduotį, o studentas ją atlieka per tam tikrą skirtą
laiką. Egzamine būna ne tik teorinių žinių patikrinimas, taip pat reikia spręsti praktines užduotis.
Egzaminų rezultatai surašomi į elektroninį
elek
žiniaraštį e-rezultatai.
7. Kaip vertinamos žinios?
Studijos kolegijoje vykdomos pagal semestrinį (nuolatinių studijų (NL)) arba sesijinį (ištęstinių
studijų (I)) tvarkaraščius. Studentai privalo studijuoti laikydamiesi studijuojamų dalykų programų
reikalavimų. Per pirmąją paskaitą dalyko dėstytojas pateikia studentams detalią dalyko programą,
kurioje nurodo žinių ir gebėjimų vertinimo semestro metu ir egzaminų metu formas, tvarką,
vertinimo kriterijus ir atsiskaitymo reikalavimus. Pagrindinis studijų
studijų rezultatų vertinimo būdas yra
egzaminas. Pirmosios tęstinio dalyko dalys gali būti vertinamos įskaita. Kolegijoje taikomos įvairios
studijų rezultatų vertinimo formos, kurios priklauso nuo dalyko studijų srities, krypties ir studijų
metodų ypatumų. Galutinis
inis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis arba sudėtinis pažymys, kurio
sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše. Egzaminai ir įskaitos vyksta
raštu. Egzaminų ir įskaitų darbai bei rašto darbai saugomi du mėnesius nuo galutinio studijų
studi
rezultatų paskelbimo dienos. Studijų rezultatus vertina dalyką dėstęs dėstytojas arba tos srities
specialistų komisija, į kurią įeina dalyką/modulį dėstęs dėstytojas. Taikoma 10 balų vertinimo
sistema.
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Egzaminai ir įskaitos laikomi tvarkaraštyje nurodytu
nurodytu laiku. Studentas, negalintis į egzaminą (įskaitą)
atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, katedros vedėjo gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti
laikyti kitu laiku, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.
Neišlaikytą egzaminą (įskaitą) studentas gali vieną kartą nemokamaiperlaikyti per pirmąsias dvi
naujo semestro savaites, o studentas, kuriam egzamino (įskaitos) laikymas buvo atidėtas – ne
vėliau kaip per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos.
pabaigos. Apie neatvykimo į egzaminą
(įskaitą) priežastį studentas privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino
(įskaitos) datos pranešti dekanatui pateikdamas neatvykimą pateisinantį dokumentą.
Studentas, kurio netenkina egzamino įvertinimas,
įvertinimas, gali kreiptis į Egzaminų apeliacinę komisiją ir
laikyti egzaminą pakartotinai. Apeliacinę komisiją iš 3 narių trejiems metams sudaro fakulteto
taryba. Į komisijos sudėtį įeina 1 studentų atstovas. Komisija dirba pagal Akademinės tarybos
patvirtintus Egzaminų apeliacinės komisijos nuostatus.

8. Kokia akademinių atostogų tvarka?
Akademinių atostogų yra išleidžiami studentai dėl ligos, motinystės atostogų arba tie, kurie nori
padaryti mokslo pertrauką.

9. Kaip nutraukti studijas?
Norint nutraukti studijas reikia raštu parašyti prašymą fakulteto studijų administratorėms.

10. Akademinė skola – tai egzaminų sesijos bei nustatytu egzaminų perlaikymo laikotarpiu
neišlaikytas egzaminas (diferencinė įskaita), iki nurodyto laiko studento neapgintas darbas (kursinis,
baigiamasis
aigiamasis ar kt. projektas), neatlikta praktika. Akademinių skolų laikymo tvarkos aprašas
skelbiamas kolegijos puslapyje www.kmaik.lt.. Neigiamu pažymiu įvertintą egzaminą (įskaitą),
studentas turi teisę vieną kartą perlaikyti nemokamai, remiantis Lietuvos Respublikos mokslo ir
studijų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies suteikta teise. Egzaminai perlaikomi per pakartotinį
egzaminų laikymo laikotarpį:
aikotarpį: rudens semestro egzaminus - iki vasario 14 d., pavasario semestro
egzaminai – iki rugsėjo 14 d., o studentas, kuriam egzamino laikymas buvo atidėtas – ne vėliau kaip
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per dvi savaites skaičiuojant nuo atidėto termino pabaigos. Pasibaigus egzaminų sesijai, studijų
administratorė sudaro ir paskelbia pakartotinio nemokamo egzaminų perlaikymo tvarkaraštį. Jeigu
studentas neišlaiko dalyko egzamino (įskaitos), neapgina praktikos ataskaitos, kursinio ar kt.
darbo/projekto per nustatytą pakartotinį egzaminų
egzaminų laikymo laikotarpį (pasinaudojęs Lietuvos
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies suteikta teise vieną kartą perlaikyti
nemokamai), jis laikomas akademiniu skolininku. Pasibaigus pakartotiniam egzaminų laikymo
laikotarpiui, studentai,
ai, turintys mažiau kaip 12 kreditų apimties akademinių skolų, gali perlaikyti
egzaminus 2-ą
ą kartą (likviduoti akademines skolas), sumokėję nustatyto dydžio mokestį į Kolegijos
sąskaitą, vadovaujantis „Studentų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarka“. Rudens semestro
s
egzaminus 2-ą
ą kartą perlaikyti (likviduoti akademines skolas) leidžiama iki kovo 1 d., pavasario
semestro – iki spalio 1 d., pagal iš anksto su dalyko dėstytoju suderintą grafiką. Neišlaikius
egzamino per 2-ą
ą pakartotinį egzamino perlaikymą, ir pasibaigus
pasibaigus akademinių skolų likvidavimo
terminui, 3-ią
ią kartą egzaminą perlaikyti (likviduoti akademinę skolą) galima tik pakartojus studijų
dalyko kursą. Dėl dalyko kartojimo studentas turi kreiptis į katedros vedėją ir pateikti atitinkamą
prašymą. Katedros vedėjas,
edėjas, gavęs studento rašytinį motyvuotą prašymą pakartoti studijų dalyko
kursą, gali leisti kartoti dalyką, studijuojant aukštesnio semestro dalykus ir išsaugant turėtą studijų
vietą, išskyrus atvejus, kai studentui pagal akademinius rodiklius sprendžiamas
sprendžiam
valstybės
finansavimo studijoms klausimas. Leidimas kartoti dalyko kursą įforminamas direktoriaus įsakymu,
nurodant dalyko ar praktikos kartojimo terminą. Už studijų dalyko ar praktikos kartojimą studentas
sumoka kainą, proporcingą dalyko ar praktikos apimčiai
apimčiai (kreditais). Pakartojęs dalyko kursą ar
atlikęs praktiką, studentas turi teisę laikyti egzaminą (įskaitą) 3-ią
3 ią kartą (likviduoti akademinę
skolą). Studento nesąžiningumo atveju, už nusirašinėjimą, plagijavimą bei apgaudinėjimą per
atsiskaitymus, atliekant
liekant įvairius darbus ar laikant egzaminą (įskaitą), studentui neleidžiama
nemokamai perlaikyti egzamino (įskaitos), kursinio darbo ar praktikos atsiskaitymo per pakartotinį
egzaminų perlaikymo laikotarpį. Studento nesąžiningumo atveju egzaminas (įskaita),
(įskaita kursinis
darbas ar praktika kartojami, mokant už juos kainą, proporcingą dalyko, kursinio darbo ar praktikos
apimčiai (kreditais). Neišlaikęs kartojamo studijų dalyko egzamino (įskaitos) studentas
išbraukiamas iš studentų sąrašų kaip nepažangus. Studentai,
Studentai, atnaujinantys studijas, keičiantys
studijų programą ir/ar formą, akademines skolas, susidariusias dėl studijų programos ar formos
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keitimo, turi likviduoti ne vėliau kaip iki kitos egzaminų sesijos pradžios. Ištęstinių studijų studentai
akademines skolass turi likviduoti iki kitos egzaminų sesijos pradžios. Už studijų dalyko ar praktikos
kartojimą ištęstinių studijų studentas sumoka kainą, proporcingą dalyko ar praktikos apimčiai
(kreditais). Pakartojęs dalyko kursą ar atlikęs praktiką, studentas turi teisę
tei laikyti egzaminą (įskaitą)
(likviduoti akademinę skolą). Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus paskutinio studijų semestro
egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui, turintiems ne daugiau kaip 2 dalykų akademines skolas,
Kolegijos direktorius gali leisti atitinkamus egzaminus (įskaitas) dar vieną kartą perlaikyti iki
baigiamųjų darbų gynimo pradžios, mokant už juos kainą, proporcingą dalyko ar praktikos apimčiai
(kreditais).Studentų akademinių skolų likvidavimo apskaitą vykdo atitinkamo fakulteto studijų
administratorės. Pasibaigus egzaminų sesijai ir pakartotinio egzaminų laikymo laikotarpiui,
studentai, turintys 12 ir daugiau kreditų apimties akademinių skolų, taip pat studentai, kuriems
nebuvo leista pakartoti dalykų studijų, į aukštesnį kursą nekeliami,
nekeliami, braukiami iš studentų sąrašų
kaip nepažangūs.
11. Kaip baigti studijas?
Norint baigti studijas trečiame/ketvirtame kurse reikia parašyti ir apginti baigiamąjį darbą ir
išlaikyti baigiamąjį egzaminą bei neturėti akademinių skolų.

12. Ar yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje?
Yra galimybė studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje. KMAIK studentai,

norintys vykti į užsienį

dalyvauja ERASMUS+ programoje. Kolegija yra sudariusi 33 sutartis su užsienio šalių universitetais
ir kolegijomis Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lenkijoje,
Lenkijoje, D. Britanijoje, Turkijoje, Vengrijoje,
Portugalijoje ir kt.

13. Koks bibliotekos darbo laikas?
Kolegijos biblioteka dirba kasdien: 8.30-17.30
8.30 17.30 val. Pietų pertrauka: 12.00-13.00
12.00
val.

14. El. duomenų bazės?
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Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija naudojasi
naudojasi šiomis elektroninėmis duomenų bazėmis: erezultatai, Moodle sistema. Taip pat yra laisvosios prieigos duomenų bazės (kmaik.lt) kuriose
studentai gavę slaptažodį iš dėstytojo, gali naudotis mokomąją medžiaga elektroniniu būdu.
15. Seniūnų ir kuratorių pareigos ir pagalba
Kiekvienas kursas ir kiekviena grupė turi savo seniūną, kuris rūpinasi savo grupės nariams aktualiais
studijų reikalais. Pavyzdžiui, perduoda svarbią informaciją, kurią pasako dėstytojai, sprendžia
bendrus grupių studentų klausimus. Studijų
Studijų organizavimo klausimus administruoja katedra ir
fakultetų studijų administratorės.

16. Veikla po paskaitų:
Mūsų kolegijos studentų veikla po paskaitų yra labai aktyvi. Galima žaistikrepšinį, futbolą, tinklinį,
stalo tenisą.Studentų komandos vyksta į įvairias
įvairias varžybas, kuriose pelno 1-ąsias
1
vietas! Studentai,
norintys pakilnoti svarsčius arba smagiai praleisti laiką gali tai padaryti treniruoklių salėje. Taip pat
kolegijoje yra tautinių šokių kolektyvas,motorinių instrumentų profesinio meistriškumo būrelis.
būreli
Esant studentų pageidavimams ir norui, užsiėmimų skaičių visada galima padidinti.

17. Papildoma informacija:
Iškilus klausimams visada galite apsilankyti www.kmaik.lt
www kmaik.lt puslapyje bei rasti mus Facebook
paskyroje KMAIK. Jums visuomet gali padėti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentų
atstovybė, kurią taip pat galite rasti Facebook (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
studentų atstovybė)

Informaciją parengė Kauno miškų inžinerijos
inžinerijos kolegijos administracija ir studentų atstovybė.
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