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  Studijų programos komitetas:  
(patvirtintas  Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos posėdyje, 2012 m. balandžio 11d., protokolo Nr. 29) 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1. Asta Raupelienė ASU, Administravimo ir kaimo plėtros katedros docentė, dr. 

2. Vilma Atkočiūnienė ASU, Administravimo ir kaimo plėtros katedros profesorė, dr. 

3. Adelė Astromskienė ASU, Verslo vadybos katedros docentė, dr. 

4. Jan Žukovskis ASU, Administravimo ir kaimo plėtros katedros docentas, dr. 

5. Rasa Rukuižienė ASU, Verslo vadybos katedros lektorė 

6. Laima Dockevičienė Rietavo verslo informacinio centro direktorė 

7. Rasa Vaišnoraitė ASU, Administravimo ir kaimo plėtros katedros doktorantė 

8.  Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovas 

 

Programos bendras apibūdinimas 

Studijų programos tikslas(-ai):  

Pagrindinis programos tikslas – parengti vadybos bakalaurus,  gebančius profesionaliai, atsakingai ir kūrybingai vykdyti 

vadybines funkcijas verslo, bendruomeninėse bei viešojo sektoriaus kaimo organizacijose, kritiškai mąstyti ir adekvačiai 

vertinti šiuolaikinius kaimo plėtros procesus, spręsti kaimo plėtros problemas siekiant žmogaus, gamtos ir technologijų 

darnos.  

Studijų programos daliniai tikslai: 

Plėtoti pasaulėžiūrą, formuojant kritiškai mąstančias  asmenybes, turinčias aiškią vertybių ir nuostatų sistemą, būtiną 

dalykinei veiklai ir asmeninei karjerai. 

Suteikti vadybos ir su ja susijusių studijų krypčių žinias, formuojant sisteminį požiūrį į kaimo plėtros vadybos procesus ir 

sprendimus, reikalingus dalykinei veiklai, siekiant valdyti kaimo institucinius, struktūrinius ir kitus pokyčius. 

Praplėsti profesinės veiklos kompetencijas suteikiant kaimo vystymo ir regioninės politikos, viešųjų institucijų 

administravimo bei konsultavimo žinias, gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus specializuotos profesinės veiklos valdymui ir 

novatoriškam darbui kaimo pokyčių aplinkoje. 



Studijų rezultatai  

 taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias nuomones ir pasiūlymus, priimant dalykinius sprendimus 

 savarankiškai mokytis ir nuolat ugdyti savo profesionalumą 

 kūrybiškai ir kritiškai mąstyti 

 bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu gimtąja ir užsienio kalbomis 

 paaiškinti pagrindines ekonomikos ir vadybos bei susijusių studijų krypčių kategorijas ir jomis nusakomus 

reiškinius, pagrindinius vadybos principus, metodus ir strategijas 

 rinkti, analizuoti ir interpretuoti vadybos srities duomenis, siekiant valdyti žemės ūkio ir kaimo institucinius, 

struktūrinius ir kitus pokyčius 

 analizuoti verslo ekonominius, socialinius, technologinius išteklius ir procesus, identifikuoti problemas, planuoti, 

prognozuoti ir vertinti verslo procesų eigą bei rezultatus 
 rengti ir įgyvendinti verslo projektus ir planus, analizuoti ir prognozuoti situaciją potencialiose rinkose  

 organizuoti verslą, valdyti organizaciją ir priimti veiklos strateginius sprendimus, užmegzti ir plėtoti ryšius su 

įvairiais verslo partneriais, inicijuoti ir diegti inovacijas 

 paaiškinti pagrindines įstaigų administravimo funkcijas ir teisinio reguliavimo principus bei kaimo socialinės 

infrastruktūros valdymo metodus 

 demonstruoti žinias apie  kaimo plėtros ir regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo sistemą, kaimo vystymo 

strategijas  

 taikyti įstaigų administravimo principus, nustatyti kaimo vietovių ir institucijų veiklos strategijos prioritetus ir 

priemones, novatoriškai panaudoti konsultavimo metodus ir komunikacijos priemones kaimo plėtros veikėjams  

 analizuoti ir kritiškai vertinti kaimo vietovių pokyčius ir procesus šalies ir tarptautinėje erdvėje, parinkti strategijų 

ir projektų valdymo metodus, atlikti projekto socialinį ekonominį vertinimą ir valdyti riziką 

 organizuoti ir atlikti empirinius tyrimus, parinkti tinkamus metodus ir priemones kaimo plėtros vadybos 

problemoms spręsti 

Mokymo ir mokymosi veiklos:  
Studijų programos apimtis grindžiama būtinu studento mokymo/si laiku studijų rezultatams realizuoti. Studijų 

programos apimtis yra 240 ECTS kreditų, kai kreditas sudaro 26,7 studento kontaktinio ir savarankiško darbo 

valandų per savaitę. 1 ECTS kreditui skiriama 14 val. dėstytojo ir studento kontaktinio darbo (jei studijų dalyko 

apimtis yra didesnė nei 3 ECTS kreditai) arba 16 val. dėstytojo ir studento kontaktinio darbo (jei studijų dalyko 

apimtis yra nedidesnė nei 3 ECTS kreditai). Nuolatinės formos studijos trunka  

4 metus, o vienerių studijų metų apimtis – 60 ECTS kreditų arba 1600 val. Ištęstinės formos studijos trunka iki 6 

metų, o vienerių studijų  metų apimtis – ne daugiau 45 ECTS kreditų. 

 

Studijų rezultatų vertinimo būdai:  
Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai nurodyti ir apibrėžti ,,Studentų žinių vertinimo tvarkoje“, 2008 m. 

balandžio 30 d. patvirtintoje fakulteto tarybos posėdyje. Studijų dalyko apraše pateikiami to dalyko studijų 

rezultatai, t. y. nurodomas dalyko tikslas, studento žinios ir gebėjimai, išklausius dalyką. Su studijų dalyko 

aprašu studentai supažindinami įvadinėje paskaitoje. Studentų pasiekimų vertinimas vykdomas dešimties balų 

sistemoje (reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro 2008 m. įsakymas Nr. ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų 

vertinimo sistemos patvirtinimo“) ir grindžiamas Vertinimo tvarkoje apibrėžtais pasiekimų vertinimo kriterijais, 

kurie tiesiogiai siejasi su studijų rezultatais. Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai apibrėžti ,,Studentų žinių 

vertinimo tvarkoje“. Fakultete įdiegta studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo sistema. Galutinį dalyko 

pasiekimų vertinimo balą lemia semestro eigoje pasiektas operatyviojo ir tarpinio įvertinimo, atsiskaitymo už 

savarankiškus darbus ir egzamino įvertinimo svertinis vidurkis. Pagal Fakulteto tarybos priimtą ,,Studentų žinių 

vertinimo tvarką” galutiniame studijų dalyko pasiekimų įvertinimo pažymyje operatyviojo vertinimo ir 

savarankiškų darbų įvertinimas gali sudaryti nuo 20 iki 40 proc., o egzamino įvertinimas – atitinkamai 60-80 

proc. Įvertinimo svorio koeficientai galutiniame pasiekimų vertinime nurodyti studijų dalyko apraše. Studentų 

pasiekimų vertinimo balo sandara tinkama visapusiškai ir objektyviai įvertinti pasiekimus, nes taikoma 

kaupiamojo vertinimo sistema motyvuoja studentus mokytis ne egzaminų sesijos metu, bet nuolat.  

 

 

 



Programos bendra sandara 

Studento pasirinkimai: Studentai gali pasirinkti alternatyvius dalykus iš žemės ūkio verslo vadybos dalykų grupės 

(A1), alternatyvių žemės ūkiui verslų vadybos dalykų grupės (A2), institucijų administravimo dalykų grupės (A3). 

Alternatyvieji dalykai praplečia žinias ir išplėtoja gebėjimus studentų pasirinktose interesų srityse. Alternatyvieji dalykai 

dera su studijų rezultatais, apibrėžtais programos 2 ir 3 daliniuose tiksluose. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš 

alternatyvų, numatytų studijų dalykų tinklelyje pagal semestrus.   

Studijų programos skiriamieji bruožai: Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto 

Kaimo plėtros vadybos pagrindinių universitetinių studijų programa yra Vadybos krypties vienintelė tokio pobūdžio studijų 

programa Lietuvoje. Kituose šalies universitetuose tokios studijų programos nėra. Studijų programa teikia pirmosios 

pakopos universitetinį išsilavinimą, grindžiamą bendrųjų universitetinių, vadybos studijų krypties ir gilesnės specializacijos 

vadybos kryptyje dalykų sinteze ir integracija, ugdo gebėjimus teorines žinias taikyti įvairiose plataus vadybinio 

išsilavinimo reikalaujančiose darbo vietose kaimo verslų ir kaimo vietovių pokyčių valdymo srityse.  

 
Programos sudėtis (studijų dalykai, praktikos ir baigiamieji atsiskaitymai) 
Eil. Nr. Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis 

ECTS 

kreditais 

Semestras 

NL I 

Bendrieji universitetinių studijų dalykai 

1. KIKFB40E Filosofija 3 1 1 

2. KIKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 2 2 

3. KIKFB02E Visuomenės raida 3 2 2 

4. KIPPB01E Psichologija 3 2 2 

5. KIKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 3 3 

6. KIKAB Specialybės kalba 3 4 3 

Iš viso 18 x x 

Studijų pagrindinės krypties (šakos) ir su ja susiję studijų dalykai, praktikos, baigiamieji 

atsiskaitymai 

7. MEEKB36E/MFEKB05E Gamtamokslinė pasaulio 

samprata 

3 1 1 

8. FMINB03E Taikomoji informatika 6 1 1 

9. EVAKB01E Įvadas į studijas 4 1 1 

10. FMMAB04E Matematika  6 1 2 

11. AFAGBO9E Žemės ūkio technologijos I 4 1 2 

12. FMMAB05E Tikimybių teorija ir matematinė 

statistika 

5 2 3 

13. EVETB02E Mikroekonomika 6 2 3 

14. IFZMB09E Žemės ūkio technologijos 2 4 2 3 

15. EVAKB02E Vadyba 6 2 5 

16. EVAFB05E Statistika 6 3 4 

17. EVAKB40E Sociologija 4 3 4 

18. EVETB03E Makroekonomika 6 3 4 

19. EVAFB38E Finansai 4 3 5 

20. Laisvai pasirenkamasis dalykas (humanitarinis) 3 3 5 

21. EVVVB71E Planavimas ir prognozavimas 6 4 5 

22. EVVVB08E Rinkodara 6 4 7 

23. Laisvai pasirenkamasis dalykas (specialybės 

užsienio kalbos alternatyvos) 

3 4 4 

24. EVVVB66E Žemės ūkio verslo vadyba*  6 5 6 

25. EVAFB37E Buhalterinė apskaita 4 5 7 

26. Alternatyvusis dalykas 

EVVVB75E Žemės ūkio gamybos procesų 

valdymas 

EVVVB89E Kaimo turizmo ir amatų vadyba 

EVAKB38E Valdymo sprendimai 

 

4 
 

5 

 

8 

27. EVAKB25E Mokslinių tyrimų pagrindai 4 5 8 



28. EVAKB90E Kaimo plėtros vadybos mokomoji 

praktika 

3 5 8 

29. Laisvai pasirenkamasis dalykas  3 5 6 

30. EVVVB14E Kokybės vadyba 4 6 9 

31. EVAKB26E Kaimo pokyčių vadyba* 5 6 8 

32. EVVVB48E Žemės ūkio produktų ir paslaugų 

rinkodara 

4 6 8 

33. EVAKB92E Įstaigų administravimo įgūdžių 

formavimo praktika 

6 6 10 

34. Laisvai pasirenkamasis dalykas  3 6 7 

35. Alternatyvusis dalykas 

EVVVB92E Žemės ūkio verslo rizikos valdymas 

EVVVB19E Vietovės rinkodara 

EVVVB72E Žemės ūkio inovacijų valdymas 

 

4 
 

7 

 

10 

36. EVAKB30E Personalo valdymas 6 7 11 

37. EVVVB50E Žemės ūkio verslo planavimas ir 

vertinimas* 

7 7 11 

38. EVVVB90E Logistika 5 8 9 

39. EVVVB98E Studijų baigiamasis darbas    15 8 12 

Iš viso 165 x x 

 

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: 

 
Profesinės veiklos galimybės: Kaimo plėtros vadybos specialistai reikalingi žemės ūkio verslu užsiimančiose ūkiuose ir 

įmonėse, žemės ūkio verslo infrastruktūros ir kitose kaimo verslo įmonėse, taip pat darbui savivaldybių administracijose, 

seniūnijose, vietos veiklos grupėse, saugomų teritorijų administracijose, konsultacinėse organizacijose. Didelė dalis darbo 

vietų bus kuriamos ir pačių absolventų jėgomis steigiant verslo įmones, viešąsias įstaigas ar nevyriausybines organizacijas. 

Tolesnių studijų galimybės: Baigę kaimo plėtros vadybos studijų programą absolventai galės tęsti studijas magistrantūroje 

Kaimo plėtros administravimo programoje ar kitose socialinių mokslų srities programose ir po 2 metų nuolatinių arba 3 

metų ištęstinių studijų įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. 

 


