
VILNIAUS KOLEGIJOS AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 
Beržų g. 2A, Buivydiškės, LT-14160 Vilniaus r., tel. (5) 2191658, faks. (5) 2191744 
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KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS  
 

Įvadinė sesija: 2018-09-17 – 2018-09-29 
Rudens sesija:   2018-09-25 – 2017-09-30, 2018-12-03 – 2018-12-15 
Pavasario sesija: 2019-03-04 – 2019-03-16, 2019-04-29 - 2018-05-18 

 
Modulių valandų skaičius pagal semestrus 2018/2019 m. m. 

 
Grupė ZDI18 

Modulio pavadinimas 
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Profesinė užsienio kalba 
(pagal sesijos paskaitų 
tvarkaraštį)  

5  30 77 Egz.      

Profesinė užsienio kalba 
(pagal nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

  16        

Kraštovaizdžio 
architektūros istorija 
(pagal sesijos paskaitų 
tvarkaraštį) 

5 22 14 69 Egz.      

Kraštovaizdžio 
architektūros istorija 
(pagal nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

 12 6        

Architektūrinė grafika 2 
(piešimas), (pagal sesijos 
paskaitų tvarkaraštį) 

5 4 30 72 TA      

Architektūrinė grafika 2 
(piešimas), (pagal 
nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

 2 14        

Taikomoji dendrologija 
(pagal sesijos paskaitų 
tvarkaraštį) 

5 22 12 72 Egz.      

Taikomoji dendrologija 
(pagal nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

 10 3        

Žoliniai dekoratyviniai 
augalai (pagal sesijos 
paskaitų tvarkaraštį) 

5 22 12 72 Egz.      

Žoliniai dekoratyviniai 
augalai (pagal nuotolinių 
studijų tvarkaraštį) 

 10 6        

Architektūrinė grafika 2      5 4 30 72 Egz. 



(braižyba), (pagal sesijos 
paskaitų tvarkaraštį) 
Architektūrinė grafika 2 
(braižyba), (pagal 
nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

      2 14   

Taikomoji matematika 
(pagal sesijos paskaitų 
tvarkaraštį) 

     3 16 8 34 Egz. 

Taikomoji matematika 
(pagal nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

      4 10   

Dirvotyra (pagal sesijos 
paskaitų tvarkaraštį) 

     3 20 6 34 Egz. 

Dirvotyra (pagal 
nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

      8 4   

Lietuvos flora (pagal 
sesijos paskaitų 
tvarkaraštį) 

     3 6 18 34 Egz. 

Lietuvos flora (pagal 
nuotolinių studijų 
tvarkaraštį) 

      4 10   

Taikomoji dendrologijos 
praktika (pagal sesijos 
paskaitų tvarkaraštį) 

      2 18 25 Pr.a. 

Taikomoji dendrologijos 
praktika (pagal nuotolinių 
studijų tvarkaraštį) 

       8   

Taikomoji žolinių augalų 
praktika (pagal sesijos 
paskaitų tvarkaraštį) 

      4 34 50 Pr.a. 

Taikomoji žolinių augalų 
praktika (pagal nuotolinių 
studijų tvarkaraštį) 

       16   

  
 

Studijų organizavimo skyriaus vedėja     Ramunė Vanagaitė 

 

 

Egz. – egzaminas 

TA – tarpinis atsiskaitymas; 

Pr.a. – praktikos ataskaita. 

 


