
1 

 

PATVIRTINTA  
ASU senato posėdyje  

2015 m. kovo 23 d.,  

protokolo Nr. 544. 

 

 

Klausytojų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto papildomąsias studijas  

2015/2016 studijų metais taisyklės 

  
I. Bendroji dalis 

 

1. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, atitinkantys šias sąlygas:  

1.1. baigė koleginių studijų programas ir įgijo profesinio bakalauro kvalifikaciją;  

1.2. baigtų koleginių studijų ir pageidaujamų papildomųjų studijų kryptys sutampa arba yra giminingos. 

Giminingų studijų krypčių sąrašus tvirtina fakultetų tarybos.  

2. Asmenys, baigę papildomąsias studijas, įgyja teisę stoti studijuoti į 3 punkte išvardintas 

magistrantūros studijų programas priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka, kuri parengta pagal 2010 m. birželio 3 

d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-826 patvirtintą „Magistrantūros studijų 

programų bendrųjų reikalavimų aprašą“.  

 

II. Papildomųjų studijų programos  

3. Papildomųjų studijų programų sąrašas:  

Papildomųjų studijų programa 
Apimtis, 

kr. 

Studijų 

trukmė, 

m. (sem.) 

Magistrantūros studijų programos, į kurias 

įgyjama teisė stoti 

Agronomija 50 1,0 (2) Agronomija; 

Sodininkystė ir daržininkystė;  

Agrobiotechnologija;  

Agroekosistemos 

Augalinių maisto žaliavų kokybė 

ir sauga 

50 1,0 (2) Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 

Žemės ūkio ekonomika 24 0,5 (1) Žemės ūkio ekonomika 

Apskaita ir finansai 24 0,5 (1) Apskaita ir finansai 

Žemės ūkio verslo vadyba 24 0,5 (1) Žemės ūkio verslo vadyba 

Verslo logistika 24 0,5 (1) Verslo logistika  

Kaimo plėtros administravimas 24 0,5 (1) Kaimo plėtros administravimas 

Profesijos edukologija 40 1,0 (2) Profesijos edukologija 

Miškininkystė 54 1,0 (2) Miškininkystė 

Taikomoji ekologija 54 1,0 (2) Taikomoji ekologija 

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų 

valdymas 

54 1,0 (2) Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 

Miestų ir rekreacinė 

miškininkystė 

54 1,0 (2) Miestų ir rekreacinė miškininkystė 

Hidrotechninės statybos 

inžinerija 

54 1,0 (2) Hidrotechnikos inžinerija 

Žemėtvarka 54 1,0 (2) Žemėtvarka 

Žemės ūkio mechanikos 

inžinerija 

54 1,0 (2) Žemės ūkio mechanikos inžinerija 

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 54 1,0 (2) Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 

Agroenergetikos inžinerija 54 1,0 (2) Agroenergetikos inžinerija  

Biomasės inžinerija 54 1,0 (2) Biomasės inžinerija 

Transporto inžinerija 54 1,0 (2) Transporto mašinų inžinerija 

 

4. Papildomųjų studijų forma – ištęstinė, kiekviename semestre organizuojant iki vieno mėnesio 

trukmės mokymo sesijas. Klausytojų pageidavimu, jų studijos gali būti priderintos ir prie nuosekliųjų studijų 

nuolatinės ar ištęstinės formos  tvarkaraščių.  
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III. Klausytojų priėmimas į papildomąsias studijas 

 

5. Prašymus papildomosioms studijoms priima fakultetų dekanatai. Prie prašymo pridedami šie 

dokumentai:  

 aukštosios mokyklos koleginių studijų baigimo diplomas ir jo priedėlis (priedas) (originalus 

parodyti, kopijas įteikti);  

 pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalus parodyti, kopijas įteikti);  

 2 fotonuotraukos (3x4 cm);  

 dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia 

pavarde (kopijos);  

 dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta stojamoji įmoka. 

6. Priėmimą vykdo fakulteto atrankos komisija.  

7. Jeigu į pasirinktą papildomųjų studijų programą pretenduoja daugiau stojančiųjų, negu leidžia 

Universiteto galimybės užtikrinti studijų kokybę, tai priėmimas vyksta pagal konkursinę eilę, sudarytą koleginių 

studijų dalykų įvertinimų aritmetinio svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.  

8. Priėmimas vykdomas šia tvarka: 

Priėmimo procedūros Datos ir terminai 

Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas Nuo 2015 m. birželio 8 d. iki rugpjūčio 14 d. 14 val. 

Atrankos komisijų posėdžiai  

(stojančiojo dalyvavimas būtinas) 

2015 m. rugpjūčio 20 d. 13 val. 

 

IV. Stojamoji studijų įmoka, metinė studijų kaina 

 

9. Stojamoji klausytojo įmoka - 14,48 eurų (50 Lt).  

10. Klausytojai semestrais moka studijų kainą, kuri apskaičiuojama semestro dalykų apimtį kreditais 

dauginant iš vieno kredito studijų kainos. Studijų kaina kiekvienai papildomųjų studijų programai gali būti 

sumažinta iki 30 proc., priklausomai nuo studentų skaičiaus, studijuojančių  toje studijų programoje.  

11. Studijų kaina gali būti sumažinta dėl užskaitytų studijų dalykų, bet ne daugiau kaip iki 75 proc. nuo 

pilnos kainos.  

 

V. Adresai ir telefonai 

 

Universiteto adresas: Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.  

 

Prašymai ir kiti dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 valandos fakultetų dekanatuose:  

- Agronomijos fakulteto: centriniai rūmai, Studentų g. 11 - 339 kab., Akademija, Kauno r. tel. (8 37)75 

22 66, el. paštas: af@asu.lt;  

- Ekonomikos ir vadybos fakulteto: III rūmai, Universiteto g. 10 - 428 kab., Akademija, Kauno r., tel. 

(8 37)75 22 57; (8 37)75 22 77, el. paštas: evf@asu.lt;  

- Miškų ir ekologijos fakulteto: centriniai rūmai, Studentų g. 11 - 417 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 

37)75 22 82, el. paštas: me@asu.lt;  

- Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto: III rūmai, Universiteto g. 10 - 227 kab., Akademija, Kauno r., 

tel. (8 37)75 22 60, el. paštas: vz@asu.lt;  

- Žemės ūkio inžinerijos fakulteto: II rūmai, Studentų g. 15 - 303,302 kab., Akademija, Kauno r., tel. (8 

37)75 23 32, (8 37)75 23 24, el. paštas: if@asu.lt;  

 

Papildoma informacija teikiama: ASU centriniuose rūmuose, Studentų g. 11 - 321 kab., Akademija, 

Kauno r., tel. (8-37) 75 22 00, (8-699) 80403, el. paštas: priemimas@asu.lt;  

Stojančiųjų priėmimo puslapis internete http://www.asu.lt  nuoroda:  stojantiesiems 

 

VI. Kita informacija 

  

Visais priėmimo į papildomąsias studijas nenumatytais atvejais sprendimus priima Universiteto 

rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo komisija. 

_______________________ 
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