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VI. GENERAL ASSESSMENT  

 
The study programme Agricultural Engineering and Management (state code – 621H10001) 

at Aleksandras Stulginskis University is given positive evaluation.  
 
Study programme assessment in points by evaluation areas. 

No. Evaluation Area 
Evaluation of 

an area in 
points*    

1. Programme aims and learning outcomes  3 

2. Curriculum design 3 

3. Teaching staff 3 

4. Facilities and learning resources  4 

5. Study process and students’ performance assessment  4 

6. Programme management  3 

  Total:  20 
*1 (unsatisfactory) - there are essential shortcomings that must be eliminated; 
2 (satisfactory) - meets the established minimum requirements, needs improvement; 
3 (good) - the field develops systematically, has distinctive features; 
4 (very good) - the field is exceptionally good. 

 
<…> 
 

IV. EXAMPLES OF EXCELLENCE (GOOD PRACTICE) 

1. Both university and faculty leadership follow a clear and open minded policy to figure 
out new trends and future challenges.  

2. During last years big investments have been made to improve facilities providing good 
working conditions in laboratory work and in library services resulting in very good facilities and 
learning resources. 

3. Teacher and student relationship is characterized by students as very effective and the 
level of cooperation with social partners is an example of excellence. 

V. SUMMARY 

 
The second cycle study program in Agricultural Engineering and Management (AEM) is well 

thought through based on labor market and national needs and has been continuously improved and 
backed by an open minded university and faculty policy approach towards trends and future needs. 
Significant development has been achieved in curriculum development since the previous 
assessment. The study program is unique and in line with labor market needs and ready for meeting 
new challenges. The graduates have very good job opportunities.  

The aim of the study programme is defined as to provide future Masters with knowledge of 
the study field of General Engineering and abilities to autonomously and creatively apply it in 
research and creative work. In order to achieve even better compliance with this aim the Review 
Team suggests including a course in the area of "Agribusiness management". This course may 
focus on topics such as creative processes, problem solving techniques, communication, sales and 
entrepreneurship.  

The well qualified and experienced staff meets all qualification requirements. They publish 
much scientific work and the research is related to the study programme. Investments implemented 
during the last years significantly increased the capacity and level of laboratories as well as the 



library services. The laboratories now offer very good conditions for teaching and research work. 
The study process is well organized and the effectiveness of student-teacher relation is much 
appreciated by the students. The program management is doing well in handling feedback both 
from students and staff.  

The University has international ties with 82 other institutions across the Europe. However, as 
most AEM students work alongside studying only a few of them participate in mobility programs. 
Those who did participate gained good experience from their stay in other countries. This 
experience was also appreciated by the employers. Further efforts are still suggested in 
internationalization, this also include making the staff more involved in longer teaching and 
research periods abroad. Teachers dedicated significant time to organizing scientific conferences. 

The study process meets student needs and evaluation of student performance is supported by 
a transparent internal quality assurance system handling student feedback in a good way. The 
University provides opportunities for students from colleges with similar study profile and students 
from universities with different study profile after yearlong “bridging” courses. As the students 
admitted to this study programme come from very different education background supplementary 
courses are valuable. The time tables were recently changed to allow the students to work alongside 
studying. Instead of a continuous semester studying cycles there are now two-week long intensive 
study periods. This change was much appreciated by the students. The teaching is based on 
research, thus, providing agricultural engineering and management studies with newest 
developments in this field. The study programme has very good cooperation with their social 
partners who give feedback on the study program outcomes and suggests future changes for 
continuous improvements. The social partners also teach some practical issues and give equipment 
demonstrations at their own premises. Different study methods (for example situations, case studies 
and practical activities) provide preparedness for practical work and doctoral studies.  

The study program is unique and needed for the country. It holds the necessary international 
standard. Students, graduates, social partners and employers were all positively evaluating the study 
program. It is also evaluated positively by the Review Team. 
 

<…> 
 

III. RECOMMENDATIONS  

1. Although, the management aspects have been developed by integrating it into subjects, 
however, it is suggested to consider launching a separate subject with a title “Agribusiness 
management” giving the frame for improving competences of students in management fields. 

2. The number of study subjects taught in foreign languages should be increased to 
encourage receiving more in-coming international students.  

3.  Faculty leadership has to focus on including more experts from practice into teaching 
process and having more young people in teaching staff.   

4. Efforts should be made to further strengthening internationalization of both research and 
teaching activities.  

5. It is suggested to have students more involved in assessment of study subjects and 
stakeholders in evaluating the process of further improvement of feedback system.   

______________________________ 
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V. APIBENDRINAMASIS ĮVERTINIMAS  

 

Aleksandro Stulginskio studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (valstybinis kodas – 
621H10001) vertinama teigiamai.  

 

Eil. 
Nr. 

Vertinimo sritis 
  

Srities 
įvertinimas, 

balais* 

1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 3 

2. Programos sandara 3 

3. Personalas  3 

4. Materialieji ištekliai 4 

5. Studijų eiga ir jos vertinimas  4 

6. Programos vadyba  3 

 Iš viso:  20 
* 1 – Nepatenkinamai (yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti) 
2 – Patenkinamai (tenkina minimalius reikalavimus, reikia tobulinti) 
3 – Gerai (sistemiškai plėtojama sritis, turi savitų bruožų) 
4 – Labai gerai (sritis yra išskirtinė) 
 
<...> 
 

IV. GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI 

1. Ir universiteto, ir Žemės ūkio inžinerijos fakulteto vadovybė laikosi skaidrios ir nešališkos 
politikos stengdamasi perprasti naujas tendencijas ir būsimus iššūkius. 

2. Pastaraisiais metais skirta daug lėšų priemonėms, užtikrinančioms geresnes laboratorinio 
darbo sąlygas ir bibliotekos paslaugas, gerinti; taigi dabar materialieji ištekliai yra labai geri. 

3. Dėstytojų ir studentų santykius studentai apibūdina kaip labai veiksmingus, o 
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais lygis yra gerosios praktikos pavyzdys. 

V. SANTRAUKA 

 
Antrosios pakopos studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba yra gerai apgalvota 

atsižvelgiant į darbo rinkos ir šalies poreikius, nuolat tobulinama ir palaikoma nešališko universiteto 
ir fakulteto požiūrio į tendencijas ir būsimus poreikius. Po ankstesnio vertinimo padaryta didelė 
pažanga tobulinant programą. Ši studijų programa yra unikali, atitinkanti darbo rinkos poreikius ir 
parengta naujiems iššūkiams priimti. Absolventų įsidarbinimo galimybės labai didelės. 

Šios studijų programos tikslas yra suteikti būsimiesiems magistrams bendrosios inžinerijos 
studijų krypties žinių ir gebėjimų savarankiškai bei kūrybingai pritaikyti tas žinias moksliniame ir 
kūrybiniame darbe. Kad būtų dar geriau laikomasi šio tikslo, vertinimo grupė rekomenduoja 
Agroverslo vadybos dalyką. Jo objektas galėtų būti, pavyzdžiui, šios temos: kūrybiniai procesai, 



problemų sprendimo metodai, komunikacija, pardavimai ir verslumas. 
Kvalifikuoti ir patyrę dėstytojai atitinka visus teisės aktų reikalavimus. Dėstytojai skelbia 

daug mokslinių darbų, jų tyrimai susiję su šia studijų programa. Pastaraisiais metais investuotos 
lėšos padidino laboratorijų pajėgumus ir kokybės lygį, taip pat pagerino bibliotekos paslaugas. 
Dabar laboratorijos užtikrina labai geras sąlygas mokymui ir mokslo tiriamajam darbui. Studijų 
procesas yra gerai organizuotas, studentai labai vertina veiksmingą studentų ir dėstytojų ryšį. 
Programos vadovybei sekasi rinkti studentų ir dėstytojų grįžtamąjį ryšį. 

Universitetas palaiko tarptautinius ryšius su 82 Europos aukštosiomis mokyklomis. Tačiau, 
kadangi daugelis studijų programos Žemės ūkio inžinerija ir vadyba studentų studijuodami dar ir 
dirba, tik nedaugelis iš jų dalyvauja judumo programose. Tie, kurie dalyvavo, įgijo gerą patirtį 
išvykę į kitas šalis. Šią patirtį gerai įvertino ir darbdaviai. Rekomenduojama ir toliau stengtis didinti 
tarptautiškumą, kuris apima ir ilgesnį dėstytojų buvimą užsienyje, kur jie dėsto ar atlieka tyrimus. 
Dėstytojai daug laiko skiria mokslinių konferencijų rengimui. 

Studijų procesas atitinka studentų poreikius; studentų rezultatų vertinimą sustiprina skaidri 
vidinio kokybės užtikrinimo sistema, pagal kurią gerai tvarkomas studentų grįžtamasis ryšys. 
Universitetas suteikia galimybes panašaus profilio kolegijų studentams ir skirtingo profilio 
universitetų studentams po metų trukmės išlyginamųjų studijų studijuoti ASU šią programą. 
Kadangi į šią studijų programą priimami studentai yra labai skirtingo išsilavinimo, naudingi 
papildomi kursai. Neseniai buvo pakeisti tvarkaraščiai, kad studentai galėtų kartu studijuoti ir dirbti. 
Semestro trukmės studijų ciklai pakeisti dviejų savaičių trukmės intensyvių studijų laikotarpiais. 
Studentams šis pakeitimas labai patiko. Mokymas yra pagrįstas moksliniais tyrimais, taigi žemės 
ūkio inžinerijos ir vadybos studijos praturtinamos naujausiais šios srities pasiekimais. Įgyvendinant 
šią studijų programą puikiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kurie teikia grįžtamąjį 
ryšį apie šios studijų programos numatomus rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl būsimų pakeitimų 
nuolat tobulinant programą. Be to, socialiniai partneriai moko kai kurių praktinių dalykų ir savo 
patalpose demonstruoja įrangą. Įvairūs studijų metodai (pavyzdžiui, situacijos, atvejų tyrimai ir 
praktinė veikla) padeda pasirengti praktiniam darbui ir doktorantūros studijoms. 

Studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba yra unikali ir šaliai reikalinga, ji atitinka 
būtiną tarptautinį standartą. Studentai, absolventai, socialiniai partneriai ir darbdaviai teigiamai 
vertino šią programą. Vertinimo grupė taip pat teigiamai ją įvertino. 
 

<...> 

III. REKOMENDACIJOS 

1. Nors ASU studijų programos Žemės ūkio inžinerija ir vadyba vadybos aspektai buvo 
tobulinami įtraukiant juos į studijų dalykus, vis dėlto rekomenduojama apsvarstyti, ar nereikėtų 
įtraukti atskirą dalyką pavadinimu Agroverslo vadyba, kuris padės pagerinti studentų gebėjimus 
vadybos srityje. 

2. Reikėtų didinti užsienio kalbomis dėstomų studijų dalykų skaičių, kad atvyktų daugiau 
tarptautinių studentų. 

3. Fakulteto vadovybė turi pasirūpinti, kad į mokymo procesą būtų įtraukta daugiau 
specialistų praktikų ir kad tarp dėstytojų būtų daugiau jaunimo. 

4. Reikėtų pasistengti toliau didinti tarptautiškumą mokslinių tyrimų ir mokymo srityje. 
5. Rekomenduojama labiau įtraukti studentus į studijų dalykų vertinimo procesą, o socialinius 

dalininkus – į vertinimo, kaip toliau tobulinti grįžtamojo ryšio sistemą, procesą. 
 

<…> ______________________________ 

Paslaugos teikėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
235 straipsnio, numatančio atsakomybę už melagingą ar žinomai neteisingai atliktą vertimą, 
reikalavimais.  
 

Vertėjos rekvizitai (vardas, pavardė, parašas)  


