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Nr. 
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1.  Prof. dr. Vladzė Vitunskienė  Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, profesorė 

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

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 

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

9.  Anastasija Novikova Aleksandro Stulginskio universiteto studentė 

 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa yra autentiška ir išskirianti iš kitų Lietuvos universitetų ekonomikos magistrantūros studijų 

programų, nes su žemės ūkio ekonomikos ir susijusių sričių studijomis ir/ar profesine veikla nei vienas kitas šalies Universitetas ekonomikos programų 

studijų siekinių nesieja. Reikia pridurti, 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 ekonomikos sferose.   

Daugelyje Europos, JAV, Kanados, Azijos šalių universitetų yra vykdomos Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programos. Išanalizavus 15 

atsitiktinai pasirinktų užsienio šalių universitetų programų sandarą, buvo nustatyta kad, jos turi bendrų bruožų, t. y. studijų dalykų, apimančių žemės 

ūkio ir gamtos išteklių ekonomikos, maisto sektoriaus, kaimo vystymosi, tarptautinės žemės ūkio ir maisto produktų prekybos, agrarinės ir tarptautinės 

prekybos politikos ar pan. studijų sritis. Tačiau kiekviena iš jų yra autentiška pagal savo sandarą. 

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas yra priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio 

bakalauro kvalifikacinį laipsnį, t.y. : 

 baigę pirmosios pakopos (bakalauro) ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypčių studijas;  

 baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus ekonomikos pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo 

dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 20 kreditų;  

 baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigė papildomąsias studijas 

pagal ekonomikos programas. 

 

Konkursinė eilė sudaroma ir suminis konkursinis balas apskaičiuojamas pagal lentelėje nurodytus kriterijus ir formules: 

 pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykų ir praktikų galutinių įvertinimų aritmetinis svertinis vidurkis arba koleginių studijų ir papildomųjų 

studijų dalykų ir praktikų galutinių įvertinimų aritmetinis svertinis vidurkis (pagal diplomo priedėlio ir akademinių pažymų įrašus). Svertinis 

koeficientas – 0,5;  

 ekonomikos arba vadybos studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo dalykų* aritmetinis svertinis vidurkis (pagal diplomo priedėlio ir akademinių 

pažymių įrašus). Svertinis koeficientas – 0,4;  

 pirmosios pakopos (bakalauro) studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų arba baigiamųjų darbų) įvertinimas arba koleginių studijų 

ir papildomųjų studijų baigiamųjų atsiskaitymų aritmetinis svertinis vidurkis. Svertinis koeficientas – 0,1. 

 

  

 

 

 

 



Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programos absolventai gali mokytis doktorantūroje ir dirbti mokslinį darbą universitetuose, bei kitose 

mokslo įstaigose, dirbti pedagoginį darbą universitetuose ir kolegijose. Be to jie gali dirbti profesinį darbą Žemės ūkio ministerijoje, Nacionalinėje mo-

kėjimo agentūroje, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuruose, maisto/pluošto grandinės verslo ir jį aptarnaujančios infrastruktūros įmonėse ir įstaigo-

se.  

Nuo 2004 m. programos absolventai ypač paklausūs darbui privačiose žemės ūkio verslo konsultavimo firmose. Šį poreikį rodo firmų atstovų aktyvu-

mas Universitete rengiamų Karjeros dienų metu arba tiesioginiai darbo pasiūlymai per dekanato atstovus ir Ekonomikos katedros dėstytojus.  

 

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  
Pagrindinis programos tikslas/ paskirtis – ugdyti originalų mąstymą ir specializuotus problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus moksliniams tyrimams atlikti 

ir/arba trečios pakopos (doktorantūros) studijoms; ir/arba profesinėje veikloje naujovėms diegti ir integruoti skirtingų sričių žinias. 
Pastaba: priklausomai nuo Studijų programos komiteto apsisprendimo, gali būti suformuluotas tik pagrindinis tikslas arba gali būti pagrindinis ir keletas dalinių tikslų. Svarbu, kad studijų programos 

tikslo (-ų) formuluotė atskleistų, kokius specialistus parengti yra skirta programa ir kokius pagrindinius reikalavimus jie atitiktų.  

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

Studijų programos 

daliniai tikslai 

Siekinių rūšys Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Pirmas dalinis tikslas – 

pagilinti žemės ūkio 

ekonomikos bei susiju-

sių studijų krypčių ži-

nias ir išplėtoti gebėji-

mus, būtinus tolesnėms 

studijoms doktorantūro-

je ir/arba labai speciali-

zuotoms profesinės 

veiklos problemoms 

spręsti 

Žinios ir jų taiky-

mas 

Žinoti bei kritiškai vertinti naujausias ekonomikos ir susijusių 

studijų krypčių teorijas, susijusias su žemės ūkio ar maisto / 

pluošto grandinės vystymusi eurointegracijos ir globalizacijos 

sąlygomis  

 

 

EVEAM002 Ekonominė globalizacija 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos  

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 

EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika 

EVEAM005 Žemės ūkio politikos analizė 

EVEAM007Tarptautinė konkurencija 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

Alternatyvieji dalykai:  

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM010 Inovacijų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

Visapusiškai išmanyti ir kritiškai vertinti liberalistinės ir pro-

tekcionistinės žemės ūkio politikos modelius, tarptautinių ins-

titucijų doktrinas žemės ūkio ir maisto produktų tarptautinės 

prekybos ir jos politikos srityje. 

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 

EVEAM009 Tarptautinės žemės ūkio prekybos 

politika 

EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika 

EVEAM008 Pasaulio maisto ūkio vystymasis 

Alternatyvieji dalykai :  

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM015 Žemės ūkio ir maisto produktų kainų 

analizė 



 Žinoti bei kritiškai vertinti neatidėliotinas globalias bei loka-

lias dabarties žemės ūkio ar maisto / pluošto grandinės vysty-

mosi problemas ir svarstomus jų sprendimo būdus 

EVEAM002 Ekonominė globalizacija 

EVEAM008 Pasaulio maisto ūkio vystymasis 

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 

EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika 

EVEAM009 Tarptautinės žemės ūkio prekybos 

politika 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

Alternatyvieji dalykai :  

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM010 Inovacijų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

EVVKM004  Žemės ūkio ir kaimo plėtros admi-

nistravimas 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 

EVEAM012 Žemės ūkio ir maisto produktų rinko-

dara 

Specialieji gebėji-

mai 

Taikyti ir vystyti ekonomikos ir susijusių studijų krypčių ži-

nias, vertinant ir modeliuojant ekonominius reiškinius ir/ar 

procesus bei politikos agrarinės ir kaimo vystymosi politikos 

priemones, pagrindžiant  ekonominius ir politinius sprendimus 

 

Integruoti ekonomikos ir vadybos žinias vertinant ir rengiant 

žemės ūkio maisto/pluošto grandinės ir/arba verslo įmonių 

bendrąsias ir konkurencingumo stiprinimo strategijas  

EVEAM002 Ekonominė globalizacija 

EVEAM001  Ekonomikos teorijos  

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 

EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika 

EVEAM005 Žemės ūkio politikos analizė 

EVEAM007 Tarptautinė konkurencija 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

Alternatyvos 

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM015 Žemės ūkio ir maisto produktų kainų 

analizė 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 

EVVKM004  Žemės ūkio ir kaimo plėtros admi-

nistravimas 

Asmeniniai gebė-

jimai 

Vystyti ir taikyti specializuotus ekonomikos problemų spren-

dimo gebėjimus savarankiškame moksliniame darbe ir/arba 

profesinėje veikloje, integruojant naujausias ekonomikos ir 

susijusių mokslų krypčių žinias besikeičiančiomis ir nenuspė-

jamomis sąlygomis 

EVEAM002 Ekonominė globalizacija 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos  

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 

EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika 

EVEAM005 Žemės ūkio politikos analizė 

EVEAM007 Tarptautinė konkurencija 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

Alternatyvieji dalykai 1:  

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 



EVEAM010 Inovacijų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

Socialiniai gebėji-

mai 

Vystyti ir suprasti skirtingus požiūrius bei konstruktyviai ben-

drauti kolektyviškai sprendžiant specializuotas mokslo ir/ ar 

profesinės veiklos problemas 

EVEAM002 Ekonominė globalizacija 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos  

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 

EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika 

EVEAM005 Žemės ūkio politikos analizė 

EVEAM007 Tarptautinė konkurencija 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

Alternatyvieji dalykai:  

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM010 Inovacijų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

EVVKM004  Žemės ūkio ir kaimo plėtros admi-

nistravimas 

EVEAM012 Žemės ūkio ir maisto produktų rinko-

dara 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 

Antrasis dalinis tikslas – 

pagilinti žinias ir išplė-

toti gebėjimus, būtinus 

mokslinei ir/arba inova-

tyviai ir žinias integruo-

jančiai profesinei veiklai  

 

 

Žinios ir jų taiky-

mas 

Išmanyti bendramokslinę tyrimų metodologiją ir empirinių 

tyrimų rezultatų patikimumo vertinimo metodus, mokslinės 

argumentacijos principus ir mokslinės diskusijos etiką 

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija  

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

Specialieji gebėji-

mai 

Doktorantūros studijoms ir/ar mokslinei veiklai:  

Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį identifikuojant tyrimo proble-

mas, keliant  hipotezes, integruojant bendramokslinius ir spe-

cialiuosius tyrimų metodus;  

 

Rinkti duomenis, taikyti matematinius ir statistinius jų apdoro-

jimo ir analizės metodus, panaudojant kompiuterines speciali-

zuotas programas; 

 

Interpretuoti mokslinių tyrimų rezultatus, patikrinti jų patiki-

mumą ir argumentuoti tyrimų išvadas bei sprendimus; 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija  

EVMTM102 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM202 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Profesinei veiklai: 

Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį identifikuojant tyrimo proble-

mas, keliant  hipotezes, integruojant bendramokslinius ir spe-

cialiuosius tyrimų metodus;  

Rinkti duomenis, taikyti matematinius ir statistinius jų apdoro-

jimo ir analizės metodus, panaudojant kompiuterines speciali-

zuotas programas; 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija  

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija  

EVIPM102 Inovacijų praktika 1 

EVIPM202 Inovacijų praktika 2 



Interpretuoti mokslinių tyrimų rezultatus, patikrinti jų patiki-

mumą ir argumentuoti tyrimų išvadas bei sprendimus; 

Asmeniniai gebė-

jimai 

Vystyti ir taikyti specializuotus problemų sprendimo gebėji-

mus ir imtis atsakomybės savarankiškoje mokslinėje ir/ arba 

profesinėje veikloje  

 

Mokslinės/ praktinės veiklos alternatyvos 1: 

EVMTM102 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVIPM102 Inovacijų praktika 1 

Mokslinės/ praktinės veiklos alternatyvos 2: 

EVMTM202 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVIPM202 Inovacijų praktika 2 

Socialiniai gebėji-

mai 

Konstruktyviai bendrauti kolektyviškai sprendžiant speciali-

zuotas mokslo ir/ ar profesinės veiklos problemas 

Mokslinės/ praktinės veiklos alternatyvos 1: 

EVMTM102 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVIPM102 Inovacijų praktika 1 

Mokslinės/ praktinės veiklos alternatyvos 2: 

EVMTM202 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVIPM202 Inovacijų praktika 2 

Vertybinės nuostatos  objektyvumas ir nešališkumas,  

 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, pareigingumas; 
Pastabos: 1. Studijų programos rezultatai |(siekiniai) turi aiškiai apibūdinti, ką turi žinoti ir gebėti atlikti absolventas.  

2. Studijų programos rezultatai (siekiniai) turi būti:  

- suderinti su studijų programos tikslais;  

- susieti su rengiamų specialistų kvalifikacijos reikalavimais, apibrėžtais dalyvaujant socialiniams dalininkams;  

- grindžiami Dublino aprašais, Nacionaline kvalifikacijų sandara, aiškiai apibrėžiant kvalifikacinius skirtumus pagal studijų pakopas;  

- atskleisti studijų krypties (šakos) ypatumus.   

3. Studijų rezultatų (siekinių) formuluotėse  įvardijamos žinios ir jų taikymo sritys bei sąlygos, taip pat specialieji, socialiniai ir asmeniniai gebėjimai. Dėl nenusistovėjusių metodikų studijų rezultatai 

(siekiniai) gali būti grupuojami bei įvardijami ir kitaip.  

4 Lentelė gali būti ir kitokios formos. Pavyzdžiui, lentelė keisis, jeigu studijų programoje neišskiriami daliniai tikslai.  

 

 

 

 

 

 
 

 



Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Žemės ūkio ekonomikos studijų programos planas 

Eil. Nr. Studijų dalykai  

 

Apimtis  Semestras 

ECTS  

kreditais 

valandomis nuolatinės 

formos 

(NL) 

ištęstinės 

formos  

(I) 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DA-

LYKAI  

1.  EVEAM001 Ekonomikos teorijos 6 160 1 1 

2.  EVEAM002 Ekonominė globalizacija 6 160 1 2 

3.  EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis 6 160 1 1 

4.  EVEAM004 Bendroji žemės ūkio politika  6 160 1 2 

5.  EVEAM005 Žemės ūkio politikos analizė 6 160 2 3 

6.  EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 6 160 2 3 

7.  EVEAM007 Tarptautinė konkurencija 6 160 3 4 

8.  EVEAM008 Pasaulio maisto ūkio vystymasis 6 160 3 5 

9.  EVEAM009 Tarptautinės žemės ūkio preky-

bos politika 

6 160 3 5 

10.  Studijų krypties (šakos) alternatyvos* 6 160 2 2 

Iš viso 60 1600 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI PASI-

RENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS, PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KITOS KRYPTIES STUDI-

JOMS, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI PASIRENKAMI DALY-

KAI (78kr.) 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (12 kr.) 

Mokslinės/praktinės veiklos alternatyvos 

1.  EVMTM102 Mokslinis tiriamasis darbas 1 6 160 2 4 

2.  EVMTM202 Mokslinis tiriamasis darbas 2 6 160 3 5 

Iš viso: 12 320 x x 

Studijų krypties (šakos) alternatyvieji dalykai 

1.  EVEAM010  Inovacijų ekonomika* 6 160 2 2 

2.  EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika* 6 160 2 2 

3.  EVEAM012 Žemės ūkio rinkų analizė*  6 160 2 2 

Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai (12 kr.) 

1.  EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 6 160 2 3 

2.  Studijų programos alternatyvieji dalykai 6 160 3 4 

Iš viso: 12 320 x x 

Studijų programos alternatyvieji dalykai 

1.  EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas  6 160 3 4 

2.  EVEAM027 Tarptautiniai finansai 6 160 3 4 

3.  EVEAM012 Žemės ūkio ir maisto produktų 6 160 3 4 



rinkodara 

4.  EVVKM004 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

administravimas 

6 160 3 4 

Mokslinės/praktinės veiklos alternatyvos 

3.  EVIPM102  Inovacijų praktika 1 6 160 2 4 

4.  EVIPM202  Inovacijų praktika 2 6 160 3 5 

Iš viso: 12 320 x x 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.) 

1. EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 1 

Iš viso 6 160 x x 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.) 

1.  EVBDM002 Magistrantūros studijų baigiama-

sis darbas 

30 800 4 6 

Iš viso 30 800 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų pro-

gramoje 

30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 
Pastaba: šios lentelės struktūra yra kintanti ir turi būti pritaikyta prie studijų programos parinktos  

 



Antrosios pakopos (magistrantūros) žemės ūkio ekonomikos studijų programos formos išplėstinis studijų planas 

 

 
Kodas 

 
Studijų dalykas 

K

r. 

s

k. 

Se

m

est

ras 

Ko

nta

kti-

nio 

dar

bo 

ap-

im-

tis, 

val. 

Iš jos 

Sav. 
dar-

bo 

apim
im-

tis, 

val. 

Savarankiško darbo formos ir apimtys 

(skaitiklyje – savarankiškų darbų skaičius; vardiklyje –  valandų 
skaičius) 

 

Atsi-
skai- 

tymo 

for-
ma 

Koordinuojanty-

sis dėstytojas 
 

P L S Pr Mp N K E  
Kd 

(p) 
R Kr 

Pl 

(p) 
Ps In Ik E Kt   

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI 

EVEAM001 Ekonomikos 

teorijos 

6 1 48 44 - - - --  2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc. 

V. Vinciūnienė 

EVEAM002 Ekonominė glo-

balizacija 

6 1 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc. 

V. Vinciūnienė 

EVEAM003 Darnus žemės 

ūkio  

vystymasis* 

6 1 48 32 - - 12 - - 2 2 112 1/ 

40 

- - - - - 1/ 

12 

1/ 

60 

- Egz.

r. 

Prof. 

V. Vitunskienė 

EVEAM004 Bendroji žemės 

ūkio politika  

6 1 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

D. Jazepčikas 

EVEAM005 Žemės ūkio poli-

tikos analizė 

6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/ 

30 

- - 4/ 

22 

- - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc. 

D. Makutėnienė 

EVEAM006 Taikomoji eko-

nometrija* 

6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/ 

30 

- - 4/ 

22 

- - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc. 

D. Rimkuvienė 

EVEAM007 Tarptautinė kon-

kurencija 

6 3 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc. 

I. Maksvytienė 

EVEAM008 Pasaulio maisto 

ūkio vystymasis 

6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 -- 1/ 

30 

- - 4/ 

22 

- - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc. 

V. Makutėnas 

EVEAM009 Tarptautinės 

žemės ūkio pre-

kybos politika 

6 3 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

E. Serva 

 Studijų krypties 

(šakos) alterna-

tyvos* 

6 2 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- - - 

Iš viso 6

0 

x 48

0 
392 - - 48  x 20 20 112

0 

1/ 

40 

9/ 

270 

6/ 

132 

- 12/ 

66 

- 1/ 

12 

10/

600 

- x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS, PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KI-

TOS KRYPTIES STUDIJOMS, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms 

Mokslinės/praktinės veiklos alternatyvos 

EVMTM102 Mokslinis tiria-

masis darbas 1 

6 2 - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - 1/ 

160 

Gyni
ni-

mas 

Vadovas 

EVMTM202 Mokslinis tiria-

masis darbas 2 

6 3 - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - 1/ 

160 

Gyni

ni-
mas 

Vadovas 



 
Kodas 

 
Studijų dalykas 

K

r. 

s

k. 

Se

m

est

ras 

Ko

nta

kti-

nio 

dar

bo 

ap-

im-

tis, 

val. 

Iš jos 

Sav. 

dar-
bo 

apim
im-

tis, 

val. 

Savarankiško darbo formos ir apimtys 

(skaitiklyje – savarankiškų darbų skaičius; vardiklyje –  valandų 
skaičius) 

 

Atsi-

skai- 
tymo 

for-
ma 

Koordinuojanty-

sis dėstytojas 
 

P L S Pr Mp N K E  
Kd 

(p) 
R Kr 

Pl 

(p) 
Ps In Ik E Kt   

Iš viso 1

2 

x - - - - - - - - - 320         2/ 

320 

x x 

Studijų krypties (šakos) alternatyvieji dalykai 
EVEAM010 Inovacijų eko-

nomika* 

6 2 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.r

. 

Doc. 

D. Makutėnienė 

EVEAM011 Aplinkos eko-

nomika ir politi-

ka* 

6 2 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.r

. 
Dr. 

B. Vaznonis 

EVEAM015 Žemės ūkio ir 

maisto produktų 

kainų analizė* 

6 3 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

22- 

- - - - 1/ 

60 

- Egz.r

. 
N.Čepaitienė 

Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai 

Studijų dalykai 

EVVKM027 Verslo strateginė 

vadyba 

6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/ 

30 

- - 4/ 

22 

- - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Prof. 

J. Čaplikas 

 

 Studijų progra-

mos alternatyvie-

ji dalykai 

6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

12 

5/ 

10 

- - - 1/ 

60 

-   

Iš viso 1

2 

x 96 34 - - 24 - - 4 4 224 - 2/ 

60 

1/ 

12 

5/ 

10 

4/ 

22 

  2/ 

120 

   

Studijų programos alternatyvieji dalykai 
EVEAM027 Tarptautiniai 

finansai 

6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

12 

5/ 

10 

- - - 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Prof. 

A. Slavickienė 

 

EVEAM012 Žemės ūkio ir 

maisto produktų 

rinkodara 

6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 4/ 

30 

1/ 

22 

- 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Prof. dr. 
J.Ramanauskienė 

EVVKM004 Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

administravimas 

6 3 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

10 

- - 1/ 

12 

- 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Doc.  

J. Žukovskis 

EVEAM029 Viešųjų finansų 

valdymas 

6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/ 

30 

1/ 

12 

5/ 

10 

- - - 1/ 

60 

1/ 

12 

Egz.

r. 

Doc. 

A. Slavickienė 

Mokslinės/praktinės veiklos alternatyvos 

EVIPM102 Inovacijų prakti-

ka 1 
6 2 - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - 1/ 

60 

Gy-

nimas 
Vadovas 

EVIPM202 Inovacijų prakti- 6 3 - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - 1/ Gy- Vadovas 



 
Kodas 

 
Studijų dalykas 

K

r. 

s

k. 

Se

m

est

ras 

Ko

nta

kti-

nio 

dar

bo 

ap-

im-

tis, 

val. 

Iš jos 

Sav. 

dar-
bo 

apim
im-

tis, 

val. 

Savarankiško darbo formos ir apimtys 

(skaitiklyje – savarankiškų darbų skaičius; vardiklyje –  valandų 
skaičius) 

 

Atsi-

skai- 
tymo 

for-
ma 

Koordinuojanty-

sis dėstytojas 
 

P L S Pr Mp N K E  
Kd 

(p) 
R Kr 

Pl 

(p) 
Ps In Ik E Kt   

ka 2 60 nimas 

Iš viso: 1

2 

x - - - - - - - - - 320 - - - - - - - - 2/ 

120 

x x 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.) 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų 

metodologija 

6 1 48 44 - - - - - 2 2 112 - - - - - 3/ 

52 

- 1/ 

60 

- Egz.

r. 

Prof. 

V. Vitunskienė 

 

Iš viso: 6 x 48 44 - - - - - 2 2 112 - - - - - 3/ 

25 

- 1/ 

60 

 x x 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.) 

EVBDM002 Magistrantūros 

studijų baigiama-

sis darbas 

3

0 

6 

- - - - - - - - - 800 
- 

 
- - - - - - - 

1/ 

800 
x 

Baigiamasis dar-

bas 

Iš viso: 3

0 

x 
- - - - - - - - - 

800 - 

 
- - - - - - - 

1/ 

800 
x x 

Bendra studijų programos 

apimtis 

1

2

0 

x 624 564 0 0 96 0 0 26 26 2576 
1/ 

40 

3/ 

147 

3/ 

74 

2/ 

20 

2/ 

102 

3/ 

25 

1/ 

2 

5/ 

780 

3/ 

1240 
x x 

Pastabos:-1) Lentelė sudaroma atskirai nuolatinei ir ištęstinei studijų formai, nes skiriasi semestrai, nuotolinio kontaktinio darbo apimtys;  

2) Šios lentelės struktūra yra kintanti ir turi būti pritaikyta prie studijų programos parinktos struktūros. 

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 

   Bernardas Kniūkšta 

   Anastasija Novikova 

 

SUDERINTA:  

 

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

 

 

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


