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Studijų programos komitetas 

patvirtintas Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos 2013 m. vasario 13 d. nutarimu (protokolas Nr.35) 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Prof. dr. Vladzė Vitunskienė  Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direkto-

rė, profesorė 

2.  Prof. dr. Neringa Stončiuvienė Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profeso-

rė 

3.  Doc. dr. Valdemaras Makutėnas Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 

4.  Doc. dr. Bernardas Vaznonis Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 

5.  Doc. dr. Valerija Vinciūnienė Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 

6.  Dr. Rasa Melnikienė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, direktorė 

7.  Mantas Rudaitis Kaišiadorių paukštyno generalinis direktorius 



2 

 

8.  Bernardas Kniūkšta Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto asisten-

tas 

9.  Anastasija Novikova Aleksandro Stulginskio universiteto studentė 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  
Žemės ūkio ekonomikos studijų programos poreikį sąlygoja tai, kad:  

 dėl ekonomikos globalizacijos, prekybos liberalizavimo ir darnaus vystymosi iššūkių žemės ūkiui yra būtini teoriniai ir taikomieji moksliniai tyrimai siekiant 

tobulinti agrarinę ir kaimo vystymosi politikas. Toks mokslinių tyrimų poreikis žemės ūkio ir kaimo vystymosi srityje yra pastebimai didesnis nei kitose eko-

nomikos sferose;   

 pastaraisiais metais pasaulyje didėjant žemės ūkio bei maisto produktų paklausai, žemės ūkio ir maisto ūkio reikšmė Lietuvos ekonomikoje taip pat didėja: 

žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus dalis šalies eksporto struktūroje padidėjo nuo 11,5 % - 2004 m. iki 18,1% -2010 m., šis sektorius sudaro apie 7 % 

BPV, jame dirba apie 13% šalyje užimtų asmenų. Be to žemės ūkis yra pagrindinis kaimo, ypač gamtos išteklių naudotojas, o žemės ūkio gamybos procesus 

sąlygoja biologiniai veiksniai, pastebimu mastu nulemiantys žemės ūkio, maisto / pluošto grandinės ir daugelio kitų kaimo ekonomikos veiklų rezultatus; 

 žemės ūkio ir kaimo ekonomikos veikla daugiafunkciška, nulemianti kaimo kaip šalies infrastruktūros charakterį ir sudaranti pagrindą gyvenimo kokybei ge-

rinti ne tik kaimo, bet ir visiems šalies gyventojams, palankią aplinką užsienio investicijoms, kaimo turizmo plėtrai ir pan.; 

 kyla maisto kokybės, saugos ir aprūpinimo maistu užtikrinimo reikalavimai vietinėje, Europos Sąjungos ir pasaulinėse rinkose; vis aktualesni aplinkosaugos ir 

gamtos išteklių tausojimo poreikiai (interesai); 

 žemės ūkiui ir kaimo vystymuisi teikiama ES fondų ir nacionalinė parama, kurią įsisavinti, administruoti ir optimizuoti būtinos specialios žinios ir gebėjimai. 

Žemės ūkio ekonomikos studijų programos autentiškumą ir išskirtinumą iš kitų šalies universitetų ekonomikos programų sąlygoja tai, kad, viena vertus, žemės ūkio 

gamybos procesus sąlygoja biologiniai veiksniai, dideliu mastu nulemiantys žemės ūkio, maisto / pluošto grandinės ir daugelio kitų kaimo ekonomikos veiklų rezulta-

tus; antra vertus, šių ypatumų pažinimui, tyrimui, įvertinimui ir modeliavimui reikalingos specifinės žinios, kurios įgyjamos kartu su ekonomikos teorijos ir kitų ben-

drųjų ekonomikos mokslų žiniomis įsisavinant žemės ūkio ekonomikos ir kitų susijusių socialinių, biomedicinos, technologijos mokslų integruotas žinias ir įgijus ati-

tinkamus gebėjimus. Su šiais studijų siekiniais nei vienas kitas  Lietuvos Universitetas ekonomikos studijų programų nesieja.  

Absolventų profesinės veiklos sąsajos su studijų programa labai glaudžios, nes beveik absoliuti jų dauguma įsidarbina su programos tikslu susijusiose veiklos srityse. 

Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos paskirtį, jie įgytus gebėjimus pritaiko savo darbinėje veikloje. Vertinamuoju laikotarpiu, apklausų 

duomenimis, daugiau kaip 90 proc. įsidarbinusių absolventų dirbo pagal specialybę. Jų didžiosios dalies (daugiau kaip 80 proc.) darbas buvo ekonominio, vadybinio 

ar administracinio pobūdžio, daugiau nei 75 proc. absolventų darbas buvo tiesiogiai susijęs su žemės ūkiu ir jo infrastruktūra. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 
Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal konkursines eiles. Konkursinė eilė sudaroma 

pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus, išreikštus konkursiniais balais. Pagrindiniai kriterijai yra vidurinės mokyklos programos trijų dalykų brandos egzaminų 

įvertinimai ir ketvirtojo dalyko metinis pažymys. Pagrindinių kriterijų įtaka konkursinei eilei sudaryti išreiškiama svertiniais koeficientais. Jei asmuo nėra laikęs vieno 

iš pagrindiniuose kriterijuose numatytų dalykų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo imamas atitinkamo dalyko metinis pažymys (netai-

koma pagrindiniam, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą dalykui). 
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Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 
Žemės ūkio ekonomikos bakalauro studijų programos absolventai studijuoja antroje pakopoje LŽŪU ir/ar kituose Lietuvos bei užsienio šalių universitetuose arba 

sėkmingai dirba žemės ūkio ir maisto/ pluošto grandinės verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, žemės ūkio ir kaimo vystymosi viešojo administravimo institucijose, 

kitose ekonominės veiklos sferose tiesiogiai susijusiose su žemės ūkiu ir apdirbamąja gamyba. Dalis absolventų dirba darbo vietose, tiesiogiai nesusijusiose su minė-

tomis ekonominės veiklos sferomis. Apie dešimtadalis ištęstinių studijų ir dalis nuolatinių studijų absolventų ūkininkauja. Nuo 2004 m. programos absolventai ypač 

paklausūs privačiose žemės ūkio verslo konsultavimo firmose. Šį poreikį rodo firmų atstovų aktyvumas Universitete rengiamų Karjeros dienų metu arba tiesioginiai 

darbo pasiūlymai per dekanato atstovus ir Ekonomikos katedros dėstytojus. 

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  
Pagrindinis programos tikslas – ugdyti bendrą erudiciją, suteikti ekonomikos studijų krypties ir susijusių studijų krypčių naujausias žinias bei išugdyti gebėjimus, 

reikalingus sudėtingoms specializuotos profesinės veiklos ir/arba studijų srities problemoms spręsti ir naujoviškai dirbti žemės ūkyje ir susijusiose veiklose. 

 

Studijų programos tikslų, studijų rezultatai (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos: 
Studijų programos 

daliniai tikslai 

Siekinių rūšys Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis tikslas – 

ugdyti asmenybės huma-

nistinę orientaciją, kritišką 

mąstymą, pilietišką akty-

vumą, bendravimo laisvę ir 

atsakomybę renkantis ver-

tybes 

Žinios ir jų taikymas suprasti žmogaus pažintinių gebėjimų atsiradimo,  

jo fenomenalumo ir saviraiškos prielaidas 
KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija 

Asmeniniai gebėjimai  taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias nuo-

mones ir pasiūlymus, priimant dalykinius sprendimus 

KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija  

Socialiniai gebėjimai savarankiškai mokytis ir nuolat ugdyti savo profesionalumą, 

kūrybiškai ir kritiškai mąstyti 

KEFPB012 Filosofija 

KEFPB044  Visuomenės raida 

KEFPB030 Psichologija  

KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 

Antrasis dalinis tikslas – 

suteikti ekonomikos kryp-

ties ir susijusių kitų socia-

linių, fizinių, biomedicinos 

ir technologijos studijų 

sričių naujausias žinias ir 

išugdyti gebėjimus, būti-

Žinios ir jų taikymas Suprasti ekonomikos mokslo kategorijas, principus ir jais 

nusakomus reiškinius bei procesus ir remiantis naujausiomis 

žiniomis atpažinti ir suvokti šiuolaikines ekonomikos mokslo 

sprendžiamas problemas  

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040Makroekonominė analizė 

Alternatyvos: 

EVEAB140 Europos integracijos procesai 

Suprasti finansų, kredito, apskaitos, vadybos, rinkodaros, EVEAB430 Finansai  
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nus specializuotoms žemės 

ūkio ekonomikos ir susiju-

sių studijų krypčių studi-

joms ir/ar profesinei veik-

lai. 

teisės mokslų pagrindinius principus, kategorijas ir jomis 

nusakomus reiškinius ar procesus, remiantis naujausiomis 

žiniomis atpažinti ir suvokti šiuolaikines šių mokslų spren-

džiamas problemas   

EVEAB450 Buhalterinė apskaita  

EVVKB090Verslo teisė 

EVVKB020 Vadyba   

EVVKB480 Rinkodara 

Išmanyti ekonominių bei statistinių duomenų rinkimo ir ana-

lizės metodus bei informacines technologijas ekonomikoje 

MFITB004 Matematika  

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika  

MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekonominėje anali-

zėje  

EVEAB240 Statistika  

EVEAB080 Ekonometrija 

Žinoti agrotechnologijų, gamtinės aplinkos žemės ūkyje ele-

mentus, suprasti jų tarpusavio ryšius bei sąveiką  

IFISB087 Žemės ūkio technologijos 

Taikyti ekonomikos teorijas sudėtingų ir nenuspėjamų makro 

ir mikro ekonomikos arba specializuotos profesinės veiklos 

problemų sprendimų argumentacijai 

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040Makroekonominė analizė 

Visapusiškai analizuoti ir kritiškai vertinti verslo subjektų 

elgseną ir verslo aplinką bei priimti ekonominius sprendimus  

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040Makroekonominė analizė 

EVEAB430 Finansai  

EVEAB450 Buhalterinė apskaita  

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB020 Vadyba   

EVVKB480 Rinkodara  

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 

Alternatyvos:  

EVEAB140 Europos integracijos procesai 

Parinkti tinkamas ir inovatyvias agrotechnologijas bei įvertin-

ti jų poveikį aplinkai  

IFISB087 Žemės ūkio technologijos 

Naudoti matematikos, statistikos ir šiuolaikinių informacinių 

technologijų žinias renkant, analizuojant ir vertinant ekono-

minius, statistinius ir socialinius duomenis  

MFITB004 Matematika  

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika  

MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekonominėje anali-

zėje  

EVEAB080 Ekonometrija,  

MFITB031 Taikomoji informatika, 

EVVKB010 Įvadas į studijas 

EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų bazės 

Asmeniniai gebėjimai  Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį ieškant įrodymais paremto EVEAB010 Mikroekonomika 
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ekonomikos ir susijusių krypčių mokslo ir/ar profesinės veik-

los sprendimo ar išvados 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040Makroekonominė analizė 

EVEAB430 Finansai,  

EVVKB480 Rinkodara 

Identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) verslo 

galimybes ir sugebėti idėjas pavesti veiksmais 

EVEAB010 Mikroekonomika 

EVEAB020 Makroekonomika 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 

EVEAB040Makroekonominė analizė 

EVEAB430 Finansai,  

EVVKB090 Verslo teisė 

EVVKB020Vadyba,  

EVVKB480 Rinkodara,  

Alternatyvos:  

EVEAB140 Europos integracijos procesai 

Vystyti ir taikyti matematinį mąstymą bei patikimai ir kritiš-

kai naudoti informacines technologijas sprendžiant sudėtingas 

mokslo ir profesinės veiklos problemas  

 

MFITB004 Matematika  

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika  

MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekonominėje anali-

zėje  

EVEAB080 Ekonometrija,  

MFITB031 Taikomoji informatika, 

EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų bazės 

Socialiniai gebėjimai  Konstruktyviai bendrauti tarpasmeninėje ir socialinėje aplin-

koje, derėtis sukuriant pasitikėjimą ir išreikšti supratimą  

EVVKB020 Vadyba  

EVVKB090 Verslo teisė 

Rinkti, kaupti informaciją ir ja keistis bei bendrauti ir daly-

vauti bendradarbiavimo tinkluose internete 

MFITB031 Taikomoji informatika, 

EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų bazės 

Trečiasis dalinis tikslas – 

suteikti specialiųjų žemės 

ūkio ekonomikos ir susiju-

sių studijų krypčių naujau-

sias žinias ir išugdyti gebė-

jimus, reikalingus sudėtin-

goms specializuotoms 

žemės ūkio ekonomikos ir 

susijusių studijų krypčių 

ir/ar profesinės veiklos 

problemoms spręsti. 

Žinios ir jų taikymas Suprasti ekonomikos principų specifiškumą žemės ūkyje, 

gamtos išteklių naudojimo ir susijusiose srityse bei žinoti 

šiuolaikines atitinkamų mokslų sprendžiamas problemas 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika,  

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika,  

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika,  

EVEAB170 Žemės ūkio makroekonominis vertinimas 

Alternatyvos:  

EVEAB165 ES maisto ūkio ekonomika,  

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis,  

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai,  

EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politika 

Išmanyti žemės ūkio verslo, investicijų, agroinovacijų ir agro-

technologijų vertinimo pažangius metodus 

EVVKB800 Žemės ūkio verslo vertinimas  

EVEAB380 Finansinė analizė,  

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika,  

Alternatyvos:  
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EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politi-

ka,  

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir politika,  

EVEAB200 Nekilnojamojo turto vertinimas,  

EVVKB320 Projektų valdymas 

Suprasti agrarinės ir kaimo vystymosi politikos tikslus, ben-

druosius principus bei jos raidos veiksnius ir žinoti naujausias 

jos reformavimo kryptis 

EVEAB100 Agrarinė politika  

Alternatyvos:  

EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba 

Specialieji gebėjimai 

 

Taikyti alternatyvų lyginamąją analizę ir ekonominę argu-

mentaciją ekonominiams ir politiniams sprendimams pagrįsti 

sudėtingose ir nenuspėjamose žemės ūkio ir susijusių veiklų 

bei kaimo vystymosi situacijose  

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika,  

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika,  

EVEAB170 Žemės ūkio makroekonominis vertinimas,  

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika  

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika,  

EVEAB100 Agrarinė politika,  

Alternatyvos:  

EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika,  

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis,  

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai 

EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba 

Taikyti alternatyvų lyginamąją analizę ir ekonominę argu-

mentaciją žemės ūkio verslo sprendimams ekonomiškai pa-

grįsti sudėtingose ir/ar nenuspėjamose situacijose 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika,  

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika 

EVVKB800 Žemės ūkio verslo vertinimas  

EVEAB380 Finansinė analizė,  

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika,  

Alternatyvos:  

EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politi-

ka, 

EVEAB200 Nekilnojamojo turto vertinimas,  

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir politika 

Asmeniniai gebėjimai  Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį ir argumentaciją analizuojant 

ekonomines problemas ir pagrindžiant dalykinius sprendimus 

bei nuolat ugdyti savo profesionalumą  

 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika 

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika, 

Alternatyvos:  

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis,  

Identifikuoti esamas asmenines, profesines ir (arba) verslo 

galimybes ir sugebėti idėjas pavesti veiksmais 

EVVKB800 Žemės ūkio verslo vertinimas  

EVEAB380 Finansinė analizė 

Alternatyvos:  

EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politika 

EVEAB200 Nekilnojamojo turto vertinimas,  

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir politika 
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EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai 

Socialiniai gebėjimai  Reikšti ir suprasti skirtingus požiūrius bei argumentuotai dis-

kutuoti kolektyviškai sprendžiant specializuotas profesinės 

veiklos problemas 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika, 

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika, 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika, 

EVEAB100 Agrarinė politika  

Alternatyvos:  

EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politika 

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis 

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir politika 

EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba 

Vertybinės nuostatos  objektyvumas, nešališkumas ir tolerancija 

 iniciatyvumas, veiksnumas, nepriklausomybė ir novatoriškumas 

 atvirumas ir partnerystė  

 tarnavimas savajam kraštui 

 adekvati reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius 

 nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas 

 aukšta kultūra  

 profesinė etika  

 atsakomybė ir moralumas 

 sąžiningumas ir pareigingumas 
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Studijų programos planas (pasirinkti pagal studijų pakopą ir formą) 

 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Žemės ūkio ekonomikos studijų programos planas  
Eil. Nr. Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras 

ECTS kre-

ditais 

 

valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

Ištęstinėms 

studijoms  

(I) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI 

KEFPB012 Filosofija 3 80 1 1 

EVVKB020 Visuomenės raida 3 80 2 2 

KEFPB030 Psichologija 3 80 2 2 

KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 80 2 2 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 80 3 3 

KEKAB038 Specialybės kalba 3 80 4 4 

Iš viso 18  480  x x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES (ŠAKOS) IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, 

BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI 

MFITB004 Matematika 6 160 1 2 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 80 1 1 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos 6 160 1 1 

EVVKB020 Vadyba 6 160 1 2 

EVEAB010 Mikroekonomika  6 160 1 3 

EVEAB020 Makroekonomika  6 160 2 4 

MFITB031 Taikomoji informatika 6 160 2 1 

MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statis-

tika 

3 80 2 3 

EVVKB090 Verslo teisė 6 160 4 5 

EVEAB240 Statistika 6 160 3 4 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 160 3 5 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 6 160 3 5 

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 6 160 3 6 

MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekono-

minėje analizėje  

3 80 4 4 

EVVKB480 Rinkodara 6 160 4 6 

EVEAB430 Finansai 6 160 2 3 

EVEAB040 Makroekonominė analizė 6 160 4 6 
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EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų 

bazės 

3 80 4 7 

EVEAB080 Ekonometrija 6 160 5 6 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika* 6 160 5 7 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekono-

mika 

6 160 

5 

7 

EVEAB380 Finansinė analizė 6 160 5 9 

EVEAB100 Agrarinė politika* 6 160 6 8 

EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika*  6 160 6 8 

EVVKB800 Žemės ūkio verslo vertinimas   6  6 9 

EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 160 6 8 

EVPPB002 Profesinės veiklos praktika 6 160 7 10 

EVEAB170 Žemės ūkio makroekonominis vertini-

mas 

6 160 7 9 

EVBDB002 Studijų baigiamasis darbas 12 320 7 10 

Iš viso 168 4320 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, SKIRTI 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) GILESNEI SPECIALIZACIJAI (18 KR.)  

Specializacijos modulio Alternatyvos 1 6 160 5 7 

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis 6 160 5 7 

EVEAB130 Valstybės ekonominė politika 6 160 5 7 

EVEAB140 Europos integracijos procesai 6 160 5 7 

Specializacijos modulio Alternatyvos 2     

EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika 6 160 6 8 

EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika 

ir politika 

6 160 6 8 

EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba 6 160 7 8 

Specializacijos modulio Alternatyvos 3     

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir 

politika 

6 160 7 9 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 

tyrimai 

6 160 7 9 

EVEAB200 Nekilnojamojo turto vertinimas 6 160 7 9 

EVVKB320 Projektų valdymas 6 160 7 9 

Iš viso 18 480 x x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (12 KR.)  

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 80 5 4 

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 80 6 5 
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Iš viso 6 160 x x 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 15 400 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų pro-

gramoje 

12 320 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 210 5440 x x 
Pastaba: šios lentelės struktūra yra kintanti ir turi būti pritaikyta prie studijų programos parinktos struktūros. 

 
 

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA (EK) 

Pirmos pakopos (bakalauro) nuolatinių studijų programos 

2013/2014 studijų metų studijų planas 

 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB044 Visuomenės raida  3 

EVVKB020 Vadyba 6 KEFPB030 Psichologija  3 

MFITB004 Matematika  6 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 EVEAB020 Makroekonomika  6 

EVEAB010 Mikroekonomika 6 MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos  6 MFITB031 Taikomoji informatika  6 

   EVEAB430 Finansai 6 

Iš viso  30 Iš viso  30 

 Užsienio kalbos alternatyvos 1* 

KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai  

KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai  

KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai  

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

EVEAB240 Statistika 6 EVEAB040 Makroekonominė analizė 6 

EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 6 EVVKB480 Rinkodara  6 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė 6 EVVKB090 Verslo teisė 6 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekonominėje analizėje 3 

KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems* 3 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

 Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 EVEAB060 MP Ekonominių ir statistinių duomenų bazės 3 

    Laisvai pasirenkamasis dalykas ( Specialybės užsienio kalbos alterna-

tyvos) 

3 
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Iš viso 30 Iš viso 30 

Užsienio kalbos alternatyvos 2*  

KEKAB032 Verslo anglų kalba pažengusiems 

KEKAB034 Verslo vokiečių kalba pažengusiems 

KEKAB033 Verslo prancūzų kalba pažengusiems 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras   

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika* 6 EVEAB100 Agrarinė politika * 6 

EVEAB080 Ekonometrija  6 EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika 6 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika 6 EVVKB800 Žemės ūkio verslo vertinimas  6 

EVEAB380 Finansinė analizė 6 EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 

 Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas 1 6  Specializacijos modulio alternatyvieji dalykas 1 6 

Iš viso: 30 Iš viso: 30 

Specializacijos modulio Alternatyvos 1 Specializacijos modulio Alternatyvos 1 

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis 6 EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politika 6 

EVEAB130 Valstybės ekonominė politika 6 EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika 6 

EVEAB140 Europos integracijos procesai 6 EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba 6 

4 kursas 

7 semestras  

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kr. 

sk. 

 

EVEAB170 Žemės ūkio makroekonominis vertinimas 6 

EVPPB001 Profesinės veiklos praktika 6 

 Specializacijos modulio alternatyvusis dalykas 3 6 

EVBDB002 Studijų baigiamasis darbas 12 

Iš viso: 30 

Specializacijos modulio Alternatyvos 2  

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir politika 6 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai 6 

EVEAB200 Nekilnojamojo turto vertinimas 6 

EVVKB320 Projektų valdymas 6 
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IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ (BAKALAURO) PROGRAMA 

ŽEMĖS ŪKIO EKONOMIKA (EK) 

2013/2014 studijų metų studijų planas 

 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTSKr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTSKr. 

sk. 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB044 Visuomenės raida 3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 

MFITB031 Taikomoji informatika 6 KEFPB030 Psichologija  3 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos  6 MFITB004 Matematika  6 

  EVVKB020 Vadyba 6 

Iš viso 18 Iš viso  21 

   

Užsienio kalbos alternatyvos 1* 

KEKAB001 Verslo anglų kalbos pagrindai  

KEKAB003 Verslo vokiečių kalbos pagrindai  

KEKAB002 Verslo prancūzų kalbos pagrindai  

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS 

Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTSKr. 

sk. 

KEKAB Verslo anglų kalba pažengusiems 3 EVEAB240 Statistika 6 

EVEAB010 Mikroekonomika  6 MFITB006 Matematinių metodų taikymas ekonominėje analizėje 3 

MFITB005 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 EVEAB020 Makroekonomika                               6 

EVEAB430 Finansai 6  Laisvai pasirenkamasis dalykas (Specialybės užsienio kalbos alterna-

tyvos) 

3 

 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

Iš viso                                                                            18 Iš viso                                                                                    21 

Užsienio kalbos alternatyvos 2*  

KEKAB032 Verslo anglų kalba pažengusiems 

KEKAB034 Verslo vokiečių kalba pažengusiems 

KEKAB033 Verslo prancūzų kalba pažengusiems 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras   

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS Kr. 

sk. 

EVEAB030 Mikroekonominė analizė                                         6 EVEAB040 Makroekonominė analizė                                         6 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 EVVKB480 Rinkodara  6 
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 Laisvai pasirenkamasis dalykas (Humanitariniai) 3 EVEAB080 Ekonometrija  6 

EVVKB090 Verslo teisė 6 EVEAB050 Tarptautinės prekybos ekonomika 6 

Iš viso: 21 Iš viso: 24 

4 kursas 

7 semestras 8 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTSKr. 

sk. 

EVEAB070 Žemės ūkio ekonomika* 6 EVEAB100 Agrarinė politika * 6 

EVEAB090 Inovacijų ir techninių pokyčių ekonomika 6 EVEAB110 Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika 6 

EVEAB060 Ekonominių ir statistinių duomenų bazės (mokomoji prakti-

ka) 

3 EVVUB001 Verslumo ir ekonominės analizės ugdymo praktika 6 

 Studijų krypties alternatyvusis dalykas 1 6  Studijų krypties alternatyvusis dalykas 2 6 

Studijų krypties alternatyvos 1 Studijų krypties alternatyvos 2 

EVEAB120 Darnus ekonomikos vystymasis 6 EVEAB150 Žemės ūkio rizikos valdymo ekonomika ir politika 6 

EVEAB130 Valstybės ekonominė politika 6 EVEAB160 ES maisto ūkio ekonomika 6 

EVEAB140 Europos integracijos procesai 6 EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba 6 

Iš viso: 21 Iš viso: 24 

5 kursas 

9 semestras 10 semestras 

Dalyko  

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTS Kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

ECTSKr. 

sk. 

EVEAB380 Finansinė analizė 6 EVPPB001 Profesinės veiklos praktika 6 

EVEAB170 Žemės ūkio makroekonominis vertinimas 6 EVBDB002 Studijų baigiamasis darbas 12 

EVVKB800 Žemės ūkio verslo vertinimas   6    

 Studijų krypties alternatyvusis dalykas 3 6    

Iš viso: 24 Iš viso: 18 

Studijų krypties alternatyvos 3 

EVEAB180 Žemės ūkio investicijų ekonomika ir politika 6 

EVEAB190 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų tyrimai 6 

EVEAB200 Nekilnojamojo turto vertinimas 6 

EVVKB320 Projektų valdymas 6 

 

 

Studijų programos komitetas:  

   Pirmininkė prof. dr. V. Vitunskienė 

   Nariai: prof. dr. Neringa Stončiuvienė 

               doc. dr. Valdemaras Makutėnas 

  doc. dr. Bernardas Vaznonis 

  doc. dr. Valerija Vinciūnienė 

  dr. Rasa Melnikienė 

  Mantas Rudaitis 
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  Bernardas Kniūkšta 

  Anastasija Novikova 

 

SUDERINTA:  

 

Fakulteto dekanas..............................................................  

 

 

Studijų prorektorius............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


