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Megapolis 

• Megapolis (graikiškai mega – didelis + polis – 

miestas) – senovės Graikijos urbanizuota teritorija 

– miestas, dar vadinama megalopolis. 

• Vieno ar kelių didelių miestų teritorijos ir jų 

priemiesčiai traktuojami kaip vienas urbanistinis 

kompleksas. 



1900 m. didžiausi pasaulio miestai 

Vieta Miestas Gyventojų skaičius 

1 Londonas 6.5 mln 

2 Niujorkas 4.2 mln 

3 Paryžius 3.3 mln 

4 Berlynas 2.7 mln 

5 Čikaga 1.7 mln 

6 Viena 1.7 mln 

7 Tokijas 1.5 mln 

8 Sankt Peterburgas 1.4 mln 

9 Mančesteris 1.4 mln 

10 Filadelfija 1.4 mln 

Šaltinis: Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census by Tertius Chandler.  



Tokyo, Japan 

• Prognozuojamas 
gyventojų skaičius 2015: 
35.5 mln 

Šaltinis: Mark Lewis. By The Numbers: Megacities Of The Future. Forbes. © Luis Acosta/AFP/Getty Images  



Mumbai, India 

• Prognozuojamas 
gyventojų skaičius 2015: 
21.9 mln. 

• Komercijos ir pramogų 
centras 

Šaltinis: Mark Lewis. By The Numbers: Megacities Of The Future. Forbes. © Luis Acosta/AFP/Getty Images  



Mexico City, Mexico 

• Prognozuojamas 
gyventojų skaičius 2015: 
21.6 mln 

• Politinis, finansinis ir 
kultūrinis centras.  

Šaltinis: Mark Lewis. By The Numbers: Megacities Of The Future. Forbes. © Luis Acosta/AFP/Getty Images  



Gyventojų struktūra 

• 1975 m. tik 38 % pasaulio gyventojų gyveno 

miestuose 

• Nuo 2008 m. daugiau nei 50 % gyvena miestuose  

• Prognozuojama 2030 m. 2/3 pasaulio gyventojų 

gyvens miestuose 





Megapolių darni plėtra 

• Transporto sistema 

• Gyvenamoji vieta 

• Maistas ir vanduo 

• Techninė ir socialinė 

infrastruktūra 

 

• Miestai peržengiantys 1 mln. 

gyventojų skaičių ir artėjantys 

prie 10 mln. reikalauja tikslinio 

miesto plėtros valdymo.  

Ekologinė 

Socialinė 

Ekonominė 



Klasikiniai ekonominiai veiksniai 

Žemė 

Darbas 

Kapitalas 

(Verslumas) 



Darbo rinka megapolyje 

Auga darbo produktyvumas dėl didesnės 
informacijos sklaidos vienam gyventojui 

Auga „intelektualių“ paslaugų sektorius 
(finansinės, tarpininkavimo, ICT, R&D etc.) 

Gamybos koncentracija 

Atviresnė globalizacijos įtakoms 

Darbo rinkos konkurencingumas 

Išsilavinusių ir įvairių specializacijų darbuotojų 
pasiūla 

Laisvesnė prieiga prie kapitalo rinkos, kas 
suveikia kaip darbo rinkos substitutas 

Švietimo ir mokslo įstaigų koncentracija, HR 
investicijų potencialas 

Investicijų į HR absorbavimas 6 kartus didesnis 
negu kaimo vietovėse 

Eismo spūstys  

Žemės kaina 

Komplikuoti socialiniai ryšiai tarp visuomenės 
įvairių sluoksnių 

Didesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje 

Įėjimo į darbo rinką barjerai 



Aukštojo 

mokslo 

investicijų 

grąža  

Šaltinis: Tarptautinė ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

OECD. Table A8.3 and Table A8.4. See 

Annex 3 for notes 

(www.oecd.org/edu/eag2009).  



VU KTU LSMU VGTU VDU LEU KU VDA ŠU MRU LMTA ASU LKKA

Kita, ūkiui ir

administravimui
11.848 10.448 6.070 6.827 4.166 3.307 4.265 3.488 3.317 1.574 3.097 4.420 1.472

Mokslui ir menui 26.931 17.203 9.533 7.338 4.677 2.926 4.216 2.898 2.380 2.778 2.221 3.081 914

Studijų išlaidos 95.079 50.941 47.502 53.329 23.365 16.652 14.290 11.859 10.831 10.968 10.852 5.465 3.217

Stipendijos 19.577 4.655 17.685 2.812 2.111 681 734 351 471 1.239 260 457 286
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Vienas svarbiausių universiteto uždavinių 

• Teikti  aukšto lygio universitetines pirmosios, antrosios ir 

trečiosios pakopų studijas, atsižvelgiant į visuomenės 

interesus ir rinkos poreikius.  

• Šalies pažangą bei gerovę pirmiausia užtikrina 

technologinių, fizinių ir socialinių mokslų specialistai.  

• Studijų programa yra traktuojama kaip sistema, kur 

sąveikauja pagrindinių programos dalyvių – studijuojančių, 

universiteto, verslo ir viešojo sektoriaus – interesai.  



Specialybė, leidžianti įgyvendinti 

būsimo profesionalo, jo 

paslaugomis besinaudojančio 

verslo, universiteto, ruošiančio 

specialistus ir puoselėjančio jų 

veiklos arealą ir vyriausybes, 

atsakingas už šalies ateitį, 

interesus 

Abiturientai ir absolventai intelektualiai ir dalykiniai 

pasirengę universitetinėms studijoms bei motyvuotai 

siekiantys konkurencingos rinkoje ir ilgalaikę vertę 

turinčios specialybės ir pasirengimo reaguoti į visus 

pokyčius profesiniams reikalavimams 

Vyriausybė 

įpareigota ir 

atsakinga už 

svarbiausio šalies 

ištekliaus – 

„genetinio fondo“ 

išsaugojimą ir 

ugdymą 

Verslas, suinteresuotas 

betarpišku specialisto 

gebėjimu kurti 

pridėtinę vertę, 

pasirengimu aktyviai 

dalyvauti verslo 

valdymo ir 

technologiniame 

atnaujinime, lankstumu 

reaguoti į aplinkos 

pokyčius 

VGTU VVF, siekiantis disponuoti 

konkurencingomis tiek šalyje, tiek 

tarptautiniame lygyje studijų 

programomis ir adekvačiais 

mokslinių tyrimų rezultatais 



SOCPLETGIS – Šalies socialinės ekonominės 

intelektinės pažangos galimybių informacinė sistema 

VERGIS – Verslo kaip socialinės, ekonominės, 

intelektinės pažangos ugdymo priemonės plėtros 

galimybių informacinė sistema 

INVIS – Investavimo kaip efektyviausio būdo 

panaudojant turimus ir sukurtus išteklius 

informacinė sistema 

REGKONIS –   Regioninio konkurencingumo 

plėtros poreikio ir galimybių informacinė sistema 

LIETVARIS – Lietuvos valstybės tvarios raidos, 

integruojantis į ES ir pasaulines struktūras, galimybių 

informacinė sistema 

REGPRIS – Šalies ir regiono plėtros galimybių 

rizikos informacinė sistema 



STUDIJŲ PROGRAMA 

Privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių sąvadas 

Praktikos ir veiklos įgūdžių ugdymo priemonės 

Išoriniai ir užsienio ryšiai 

Moksliniai, informacijos kaupimo ir panaudojimo 

įgūdžiai 

I N F O R M A C I N Ė 

S I S T E M A 

Informacija apie paklausos darbo rinkoje pokyčius ir 

tarptautinių ryšių plėtrą 

Informacija apie inovacijų ir mokslo rezultatų galimas 

įtakas veiklai, kuriai rengiami specialistai 

Žinios 

apie 

studijų 

programų 

rizikos 

valdymo 

galimybes, 

būdus ir 

metodus 

Informacija apie 

gaunamų žinių ir 

praktinių įgūdžių 

neadekvatumo 

galimiems 

pokyčiams riziką 



Studijų programos pasirinkimo principai 

1. Remiantis ES, Lietuvoje bei analogiško ir siekiamo socialinio-

ekonominio išsivystymo šalyse sudarytomis specialybių ir profesijų 

dinamikos prognozėmis yra sudaromas labiausiai tikėtinų Lietuvoje 

populiariausių profesijų sąvadas. 

2. Atsižvelgiant į turimas žinių sistemas ir jų atnaujinimo galimybes 

parenkamos studijų programos ir specializacijos. 

3. Įvertinamas universiteto parengtų specialistų konkurencingumas darbo 

rinkoje. 

4. Prognozuojama stojančiųjų pasirengimo, intelekto ir motyvacijos 

lygmenys. 

5. Formuojama komanda, kuri turėtų įgyvendinti programas, 

specializacijas iš anksto atnaujinant informacines sistemas ir kitas 

reikiamas priemones. 

 



Universitetinė studijų programa 

• Tai žinių teikimo ir praktinių įgūdžių formavimo planas, kurio rezultatais 

yra suinteresuoti ne tik Universitetas, kaip intelektualaus turto – 

programos savininkas ir studijuojantis, kaip programos tiesioginio 

rezultato recipientas, bet ir tam tikros veiklos, kaip programos parengtų 

specialistų, paslaugų, padedančių kurti pridėtinę vertę, vartotojai ir 

valstybė, kaip viešosios vertės kūrimo puoselėtoja. 

• Studijų programos sėkmė priklauso kaip nuo aukščiau paminėtų šalių 

interesų suderinamumo, taip ir nuo sukurtų – savininko, vartotojo, 

pridėtinės ir viešosios vertės apimčių.  

• Programų naudingumo ir priimtinumo pagrindu turėtų tapti integrali, t. y. 

visas išvardintas naudas apimanti vertė. 

 



Studijų programos efektyvumo veiksniai 

• Neatsiejamais programos potencialaus naudingumo tarpusavyje 

susietais veiksniais yra ne tik programos konkurencingumas, 

ekonomiškumas, adaptyvumas ir lankstumas, bet ir vis didesnę svarbą 

įgaunantis programos rizikingumas, kurio pasekmių valdymas – tai 

konstruktyvaus būsimo specialisto gebėjimas. 

• Studijų programos proceso dalyviai – universitetas, studijuojantis, 

verslas ir valstybė turi savus įsipareigojimus ir teises, tarp kurių 

paminėtinos:  

 universitetui – gauti valstybės paramą,  

 verslui – gauti vietinio verslo ypatumus išmanančio specialisto paslaugas,  

 valstybei – matyti viešosios vertės vartotojams ir investuotojams kūrimą, 

 studijuojantiems – turėti teisę į kompensaciją, jeigu programų savininkas 

neužtikrino programoje skelbtų žinių ir įgūdžių kokybės ir apimčių.  

 



Ateities profesijos 
1. Body part maker  

2. Nano-medic  

3. Pharmer of genetically engineered 

crops and livestock  

4. Old age wellness manager/consultant  

5. Memory augmentation surgeon  

6. ‘New science’ ethicist  

7. Space pilots, tour guides and 

architects  

8. Vertical farmers  

9. Climate change reversal specialist  

10. Quarantine enforcer  

11. Weather modification police  

12. Virtual lawyer  

13. Avatar manager / devotees / virtual 

teachers  

14. Alternative vehicle developers  

15. Narrowcasters  

16. Waste data handler  

17. Virtual clutter organiser  

18. Time broker / Time bank trader  

19. Social 'networking' worker  

20. Personal branders  

 

Šaltinis: fastfuture.com 



Investicijų valdymo specializacija 

• Investavimas vyksta visose visuomenės veiklos ir individo asmeninio 

gyvenimo srityse ir visur reikalingi socialiai ir ekonomiškai pagrįsti 

sprendimai.  

• Tai sprendimai, reikalaujantys žinojimo apie socialinių ir technologinių 

procesų plėtros suderinamumą ir savitarpio įtaką, apie žmogiškųjų, 

reprodukuojamųjų ir nereprodukuojamųjų gamtinių išteklių svarbos ir 

vertės dinamiką laike.  

• Šalies išlikimo, kaip ekonomiškai konkurencingo Europos regiono 

pagrindas – tai valstybės ir visų šalies gyventojų investicinis 

raštingumas.  

• Šalies ir kiekvieno jos regiono konkurencingos būsenos vizija turi būti 

grįsta adekvačia investicine strategija. 

 



Investicijų valdymo specializacija 
• Parengti aukščiausios kvalifikacijos profesionalus, gebančius integruotai 

suvokti socialinių, technologinių, ekologinių ir vertinių procesų raidos ir plėtros 

dėsningumus, išmanančius ir kuriančius investavimo metodus, principus ir 

strategijas, pasiruošusius Lietuvos gyventojų ir verslo subjektų investicines 

galias ir išteklius nukreipti šalies gerovei ir konkurencingumui užtikrinti, 

mokančius parengto konkurencingo verslo, įmonių rekonstrukcijos, asmeninių 

investicijų projektus, galinčius paruošti realaus laiko investavimo strategijas 

valiutų ir kapitalo rinkose. 

• Investicijų valdymo specializacijos atveju aiškiausiai atsiskleidžia visų studijų 

proceso dalyvių – studijuojančiųjų, verslo, valstybės ir universiteto – interesų 

suderinamumas ir galimybė išmatuoti tiek sukurtos vertės atskiriems dalyviams, 

tiek bendrąją vertę, kaip ir atlikti studijų sąnaudų – vertės efekto matavimus ir 

optimizaciją. 

 



Ekonomikos inžinerija 

• Rengti specialistus, gebančius sintetinti ekonomikos teorijų, 

ekonominių procesų valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinias, 

reikalingas adekvačiam nagrinėjimui tradicinių problemų, iškylančių 

visiškai naujose sąlygose, kurias formuoja mokslo ir technikos 

pažanga, ekonominė globalizacija ir intensyvėjantys Europos Sąjungos 

integracijos procesai.  

• Suteikti atskirų programos specializacijų absolventams išskirtines 

dalykines žinias ir pažintinius, praktinius, perkeliamuosius gebėjimus, 

leidžiančius jiems tapti ekonomikos inžinerijos specialistais tiek 

individualioje jų veikloje, tiek dirbant įvairiose institucijose. 



Verslumo ugdymas 
• Pradėti įgyvendinti 6 verslumo projektai 

• Dalyvauja 440 studentų ir 55 dėstytojai 

• Steigiamos 11 įmonių 

• Kuriamas imitacinio mokymo centras 

• Organizuojamos kitos susijusios veiklos (vizitai į užsienio šalis, metodinių medžiagų rengimas, verslo 

planų konkursai ir kt.) 

• Prototipų kūrimo – elektromobilis, robotas, antena, leidžianti priimti signalus iš NOAA palydovų 

• Start-up įmonių kūrimo – UAB „PyjamasApps“, pateiktos 2 naujos paraiškos finansavimui gauti 

• Verslo renginiai studentams  

Elektromobilis 

Robotas 



Megapolių darni plėtra 

• Darnaus (tvaraus) 

gyvenimo mąstymo 

paradigmos ugdymas. 

 

Ekologinė 

Socialinė 

Ekonominė 



Dėkojame visiems partneriams! 



Kviečiame bendradarbiauti!  

jelena.stankeviciene@vgtu.lt 

+370 685 027 15 


