STUDIJOS KU JŪROS TYRIMŲ
INSTITUTE
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TRUMPAI APIE JTI
Jūros tyrimų institutas yra savarankiškas Klaipėdos
universiteto mokslo ir studijų padalinys, Jūrinio slėnio
branduolys.
Veikla: gamtos ir technologijos mokslų srities
fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai ir
eksperimentinė plėtra, šia veikla grįstos studijos.
Laboratorijos:

-

Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos

Žuvininkystės ir akvakultūros
Vandens transporto ir oro taršos
Mechanikos ir jūrų inžinerijos

~150 darbuotojų (tyrėjai, doktorantai, techninis personalas,
administracija)
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STUDIJOS
Bakalauras
• Biologija ir jūros
biotechnologija
• Hidrologija ir
okeanografija

Magistras
• Ekologija ir aplinkotyra,
Marine biotechnology
(EU CONEXUS)
• Jūrų hidrologija

Doktorantūra
• Ekologija ir aplinkotyra

• Geografija

Kvalifikacinis laipsnis: gyvybės mokslų bakalauras, fizinių mokslų bakalauras
Studijų trukmė: 3 metai
Studijų forma: nuolatinės studijos
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STOJAMASIS IR KONKURSINIS BALAS
Biologija ir jūros biotechnologija

Hidrologija ir okeanografija

Stojamasis balas (svertiniai koef):

Stojamasis balas (svertiniai koef):

-

Biologija (brandos egzaminas) – 0,4

-

Geografija (brandos egzaminas) - 0,4

-

Chemija arba matematika (brandos egzaminas arba metinis
pažymys (A lygio)) – 0,2

-

-

Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo
dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas
stojimo metais, arba kvalifikacijos egzaminas ‒ 0,2

Matematika arba biologija, arba istorija, arba informacinės
technologijos (brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)) 0,2

-

Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais,
kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo
metais (brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)) - 0,2

-

Lietuvių kalba ir literatūra (brandos egzaminas) – 0,2.

-

Lietuvių kalba ir literatūra (brandos egzaminas) 0,2

Papildomi balai už: 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų prizines vietas.
Baigtus bazinius karinius mokymus arba atliktą privalomąją pradinę karo tarnybą. Dalyvavimą tarptautinėje,
nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, ne trumpesnėje negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje,
kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. Baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su
pagyrimu.
Minimalus konkursinis balas: 5,4

4

STUDIJOS – KODĖL PAS MUS?
STUDENTAI – BŪSIMI KOLEGOS
Individualizuotos studijos

Tarptautiškumas ir
tarpdalykiškumas

Šiuolaikinė infrastruktūra

Nedidelės studentų grupės

Instituto kolektyve – užsieniečiai
mokslininkai ir doktorantai

Daug praktinio darbo mokslo
laboratorijose

Dalis dėstytojų – užsienio
mokslininkai

Eksperimentinio darbo galimybės

Specializacija per mokslinį darbą
Įtraukimas į mokslo projektus
Ryšiai su įmonėmis
Karjeros planavimas per visas
studijų pakopas

Galimybė užsienio stažuotėms

Bendradarbiavimo tarp
mokslininkų grupių tradicijos

5

TYRIMŲ GEOGRAFIJA

KARJEROS GALIMYBĖS
Biologija ir jūros biotechnologija

Hidrologija ir okeanografija

-

-

Aplinkos stebėseną ir aplinkosaugos veiklą vykdančiose
valstybinėse ir privačiose institucijose (gamtos apsaugos
departamentai bei aplinkos apsaugos įstaigos, Aplinkos
apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyrius, Lietuvos
jūrų muziejus ir kiti gamtiniai muziejai, saugomos teritorijos)

-

Fizinių mokslų kompetencijų reikalaujančiose institucijose
(hidrometeorologijos tarnyba, saugios laivybos hidrografijos
padaliniai, Vidaus vandens kelių direkcijos padaliniai, Palangos
oro uosto meteorologinė stotis, metrologijos centrai)

-

Švietimo ir mokslo institucijose (t. p. mokyklos: pvz. geografijos
mokytojai)

gyvybės mokslų, biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos
veiklą vykdančiose valstybinėse ir privačiose institucijose,
viešajame sektoriuje, nevyriausybinėse organizacijose,
studijų ir mokslo įstaigose, atliekančiose išteklių apsaugos,
naudojimo ir valdymo veiklas (jūros būklės tyrimai,
saugomos teritorijos),

-

šiuolaikinėmis biotechnologijomis grįstose gamybos
įmonėse (biomasės gamybos ir perdirbimo, akvakultūros,
žuvininkystės, biotechnologijos, pašarų gamybos ir kt.),

-

Švietimo ir mokslo institucijose (t. p. mokyklos: pvz.
biologijos mokytojai)
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MOKSLEIVIAMS
https://smartsea.lt/
Tiriamieji darbai JTI
laboratorijose
Dalyvavimas praktikose kartu su
studentais
Renginiai „Iškeisk pamoką į
paskaitą“, „Erdvėlaivis Žemė“...
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STUDIJŲ APLINKA
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PAJŪRIO APLINKA IR
BIOGEOCHEMIJA
Priekrantės, tarpiniai ir gėlieji vandenys: nuo
geno iki ekosistemos
Mokslinių problemų sritys: Poveikiai ekosistemoms,
biogeocheminiai ciklai, maistmedžiagės, pirminė produkcija,
toksinių dumblių žydėjimai, mitybos tinklai, biologinės
invazijos, buveinių ekologija, mikrobiologija, aplinkos
genetika, modeliavimas, biologiškai aktyvios medžiagos
Taikymas: Integruotas vandens kokybės vertinimas ir
gerinimas, aplinkos nuotoliniai tyrimai, jūros šiukšlės ir
mikroplastikas, ekosisteminės paslaugos, biotechnologija,
integruotas kranto zonos valdymas, jūrinis planavimas
Doktorantūros mokykla nuo 1991 m
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ŽUVININKYSTĖ IR
AKVAKULTŪRA
Link subalansuoto išteklių valdymo ir inovatyvios,
mėlynąja biotechnologija grįstos akvakultūros

Žuvų biologija, ekologija ir genetika: ekologinės
sąveikos, elgsenos ir reprodukcijos biologija,
fiziologinė būklė, augimo analizė, populiacijų genetika.
Taikomieji tyrimai subalansuotam išteklių
valdymui: žuvų monitoringas, išteklių vertinimas ir
modeliavimas, rekreacinės žvejybos vertinimas ir
valdymas
Inovatyvūs ir subalansuoti sprendimai
akvakultūrai: geoterminio vandens ir energijos
panaudojimas, probiotikų naudojimas, akvaponika
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APLINKOS NUOTOLINIAI
STEBĖJIMAI
Technologijų vystymas: kosminių mokslinių misijų,
pilotuojamų ir bepiločių skraidyklių duomenų validavimas ir
testavimas, bepiločių skraidyklių manevriniai skrydžiai,
nuotoliniais metodais gautų duomenų apdorojimas, aplinkos
parametrų kartografavimas, autonominių vandens lygio
svyravimų registratorių kūrimas

Moksliniai ir taikomieji tyrimai: Vandens bio-optinių
savybių ir vandens ekosistemų funkcionavimo tyrimai, pajūrio
buveinių kartografavimas ir funkcionavimo tyrimai, vandens
augalų ir kitų pajūrio buveinių kartografavimas bei stebėsena,
fizinių vandens ir pakrantės parametrų stebėsena ir
modeliavimas, erdvinis daugiakriterinis aplinkos vertinimas,
integruotas vandens kokybės vertinimas
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AČIŪ!
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