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Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  
ŽEMĖS ŪKIO VERSLO VADYBOS magistrantūros studijų programos paskirtis – rengti aukštos profesinės ir mokslinės 

kvalifikacijos magistrus savarankiškam vadybos, mokslo tiriamajam ir pedagoginiam darbui Lietuvos ir kitų ES šalių žemės ūkio verslo 

sistemos organizacijose integracijos bei globalizacijos procesų kontekste. 

Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programos poreikis ir turinys susietas su: 

a) pokyčiais žemės ūkyje verslo sistemoje, kuriuos suponuoja Lietuvos tarptautiniai ir globaliniai procesai bei sudėtingi politiniai 

ekonominiai sprendimai žemės ir maisto ūkio sektoriuje.  

b) darbo rinkos poreikiais. Žemės ūkio ir jo infrastruktūros įmonių ir organizacijų veiklos efektyvumas labai priklauso nuo 

vadybininkų profesionalumo. Žemės ūkio verslo vadybininkų pasirinkimo galimybės ribotos, jų poreikis ilgalaikis; tai suponuoja rengiamos 

studijų programos būtinumą ir reikšmingumą; 

c) studentų poreikiais. Svarbiausias studentų interesas – įgyti universitetinį išsilavinimą, įsidarbinti ir susikurti sąlygas tolesnei 

karjerai. Baigę studijas magistrai galės dirbti žemės ūkio gamybos ir jo infrastruktūros įmonėse ir organizacijose, žemės ūkio sistemos 

valdymo ir savivaldos institucijose, aukštosiose mokyklose ir tyrimo institutuose, tęsti studijas doktorantūroje, kurti ir plėtoti savarankišką 

žemės ūkio verslą; 

d) Lietuvos žemės ūkio universiteto suformuluota misija – „Perimant pažangią pasaulio patirtį, aktyviai plėtojant mokslą ir 

technologijas, lavinant jaunimą ir vykdant mokslu grįstas studijas bei mokymąsi visą gyvenimą”; 

e) Lietuvos ir užsienio universitetų patirties analize. Ši programa savo orientacija ir dėstomų dalykų turiniu ženkliai skiriasi nuo kitų 

pagal pavadinimą panašių Lietuvos universitetų  programų. 

 

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 vadybos ir verslo administravimo 

pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 15 kreditų;  

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

papildomąsias studijas pagal vadybos ir verslo administravimo 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: 

Baigę šią studijų programą galės dirbti tarptautinėse žemės ūkio verslo ir asocijuotose struktūrose, LR žemės ūkio ministerijoje bei 

jai pavaldžiose institucijose, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, žemės ūkio ir 

kaimo plėtros konsultavimo organizacijose, žemės ūkio žaliavų perdirbimo įmonėse, žemės ūkio verslo įmonėse, plėtoti savąjį verslą 

ir teikti konsultavimo paslaugas. 

Yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ar užsienio universitetuose ir įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.  

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  

Parengti aukštos mokslinės ir profesinės kvalifikacijos vadybos magistrus, gebančius savarankiškai taikyti novatoriškas 

fundamentalias vadybines žinias žemės ūkio privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, kintančios verslo aplinkos sąlygomis, 

tęsti studijas doktorantūroje. 
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 

Pirmasis dalinis 

tikslas: 

Ugdyti mokslinio-

tiriamojo darbo 

gebėjimus formuojant 

vadybines 

kompetencijas 

mokslinio tyrimo 

metodologijų ir 

žmogiškųjų išteklių 

srityje 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žino bendrąją ekonomikos ir vadybos mokslo 

tyrimų metodologiją  

EVETM03E Mokslinių tyrimų metodologija 

EVVVM75E Taikomieji tyrimai 

EVETM34E Taikomoji ekonometrija 

EVMTM01 Mokslinis tiriamasis darbas 

EVMTM03E Mokslinis tiriamasis darbas 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Geba planuoti, organizuoti ir atlikti mokslo 

tyrimus 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba parengti mokslinių tyrimų metodikas 

Socialiniai 

gebėjimai 

geba kritiškai vertinti padėtį ir priimti 

argumentuotus sprendimus 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba parengti mokslo tyrimų ataskaitas, 

mokslo straipsnius ir pranešimus 

konferencijose 

Geba vykdyti mokslo tyrimų rezultatų sklaidą 

Antrasis dalinis 

tikslas: 

Plėtoti inovacinio 

lygio žemės ūkio 

verslo vadybos 

kompetencijas 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žino inovatyvius žemės ūkio verslo vadybos 

metodus ir modelius  
EVAKM04E Žemės ūkio politika ir 

administravimas 

EVAKM01E Valdymo sprendimų modeliavimas  

EVAKM05E Žmogiškųjų išteklių vadyba  

EVAKM10E Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVVM30E Inovacijų ir projektų valdymas 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba analizuoti ir vertinti žemės ūkio 

sektoriuje vykstančius ekonominius ir 

socialinius procesus, identifikuoti problemas ir 

priimti inovatyvius sprendimus joms spręsti 



Socialiniai 

gebėjimai 

Geba taikyti visuotinės kokybės vadybos 

principus ir konsultavimo metodus rengiant ir 

įgyvendinant inovacinius žemės ūkio verslo  

projektus 

EVVVM31E Verslo strateginė vadyba 

EVAFM17E Finansų valdymas 

EVVVM37E Visuotinės kokybės vadyba 

EVAKM05E Žmogiškųjų išteklių vadyba  

Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba savarankiškai spręsti verslo vadybos 

problemas, priimti vadybinius sprendimus ir 

teikti siūlymus žemės ūkio verslų tvarkymui 

Trečiasis dalinis 

tikslas (rinkodaros 

vadybos alternatyva): 

Suformuoti žemės 

ūkio ir maisto 

produktų rinkos 

konjunktūros analizės 

ir vertinimo bei 

rinkodaros vadybos 

gebėjimus 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žino rinkos konjunktūros struktūrą ir jos 

pokyčius įtakojančius veiksnius 
EVVVM13E Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkodara 

EVVVM05E Rinkodaros strategijos ir modeliai 

EVVVM15E Rinkodaros tyrimų valdymas 

EVVVM16E Vartotojų elgsenos valdymas 

EVVVM24E Verslo logistikos vadyba 

EVVVM25E Paslaugų rinkodaros vadyba 

 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba analizuoti, vertinti ir prognozuoti žemės 

ūkio rinkos pokyčius 

Geba taikyti rinkodaros modelius praktinėse 

situacijose 

Socialiniai 

gebėjimai  

Geba kurti vartotojų elgseną įtakojančias 

programas 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba dirbti komandoje, bendrauti ir 

bendradarbiauti identifikuojant problemas ir 

priimant sprendimus  

Trečiasis dalinis 

tikslas (Konsultavimo 

vadybos alternatyva): 

Išplėtoti gebėjimus 

savarankiškai 

vykdyti, analizuoti, 

sintetinti ir vertinti 

žemės ūkio ir kaimo 

plėtros sektoriui bei 

organizacijų vystymo 

problemas, 

konsultavimo veiklai 

ir inovacijų diegimui 

reikalingus duomenis. 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žino ir  suvokia konsultavimo sistemas ir jos 

teisinės aplinkos veiksnius, principus ir 

priemones žemės ūkio ir kaimo vystymui 

valdyti. 

 

 

 

 

EVAKM17E Konsultavimo vadyba 

EVAKM08E Institucinių pokyčių vadybos 

sistemos 

EVAKM18E Verslo informacinių sistemų 

valdymas  

EVAKM19E Dalykinis bendravimas 

EVAKM20E Sutarčių teisė ir valdymas 

EVAKM21E Ryšių su visuomene vadyba 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba pritaikyti turimas žinias ir jomis 

remiantis rengti naujas konsultavimo 

vadybines priemones reikalingas žemės ūkio ir 

kaimo plėtros organizacijų vystymo 

sprendimams pagrįsti. 

Socialiniai 

gebėjimai 

Geba sisteminti, perteikti apibendrintą, 

orientuotą į žemės ūkio ir kaimo plėtros 

subjektų poreikius informaciją. 



Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba: 

 taikyti specialiąsias IT programas  

 vykdyti mokslinės, praktinės informacijos 

paiešką, apibendrinti ir pateikti  duomenis 

 atsakingai novatoriškai veikti komandoje 

Vertybinės nuostatos Plati erudicija ir kompetencija žemės ūkio verslo vadybos ir socialinių santykių srityje 

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 verslo vadybos 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 DALYKAI  

1.  Valdymo sprendimų modeliavimas 6 160 1 2 

2.  Konsultavimo teorijos ir metodai 6 160 1 2 

3.  Inovacijų ir projektų valdymas
* 

6 160 1 1 

4.  Verslo strateginė vadyba 6 160 2 3 

5.  Žmogiškųjų išteklių vadyba  6 160 2 3 

6.  Finansų valdymas 6 160 3 5 

7.  Visuotinės kokybės vadyba 6 160 3 5 

8.  Studijų krypties (šakos) alternatyvos  6 160 2 3 

9.  Studijų krypties (šakos) alternatyvos  6 160 3 4 

10.  Studijų krypties (šakos) alternatyvos  6 160 3 4 

Iš viso 60 1600 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI PASIRENGTI 

DOKTORANTŪROS STUDIJOMS, PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KITOS KRYPTIES STUDIJOMS, BENDROMS 

UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (30 kr.) 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (18 kr.) 

1.  Mokslinis tiriamasis darbas 1 6 160 2 2 

2.  Mokslinis tiriamasis darbas 2 6 160 3 4 

3.  Taikomoji ekonometrija 6 160 2 5 

Iš viso: 18 480 x X 

Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai (18 kr.) 

1.  Inovacijų praktika 6 160 2 4 

2.  Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 6 160 2 2 

3.  Taikomieji tyrimai 6 160 3 5 

Iš viso: 18 480 x x 

*Studento pasirenkami ir laisvai pasirenkami dalykai (18 kr) 

Studijų krypties (šakos) Rinkodaros vadybos alternatyvos     

Rinkodaros tyrimų valdymas 6 160 2 3 

Vartotojų elgsenos valdymas 6 160 2 4 

Rinkodaros strategijos ir modeliai 6 160 3 3 

Verslo logistikos vadyba 6 160 3 4 

Paslaugų rinkodaros vadyba 6 160 3 4 

     



Studijų krypties (šakos) Konsultavimo vadybos alternatyvos     

Konsultavimo vadyba 6 160 2 3 

Institucinių pokyčių vadybos sistemos 6 160 2 3 

Dalykinis bendravimas 6 160 2 4 

Verslo informacinių sistemų valdymas 6 160 3 3 

Sutarčių teisė ir valdymas 6 160 3 4 

Ryšių su visuomene vadyba 6 160 3 4 

Iš viso: 18 480   

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (12 kr.) 

1.  Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 1 

2.  Žemės ūkio politika ir administravimas 6 160 1 1 

Iš viso: 12 160   

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 kr.) 

 Baigiamasis darbas 30 800 4 6 

Iš viso 30 800 x x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje   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 VERSLO VADYBOS studijų programos formos išplėstinis studijų planas 

Kodas Studijų dalykas 
Kr. 

sk. 

Semes

tras 

Kontak-

tinio 

darbo 

apimtis, 

val. 

Iš jos 

Sav. 

darb

o 

apim

tis, 

val.. 

Savarankiško darbo formos ir apimtys 

(skaitiklyje – savarankiškų darbų skaičius; vardiklyje –  

valandų skaičius) 

Atsis

kai-

tymo 

Koordinuo-

jantysis  

P L S Pr Mp N K E 
Kd 

(p) 
R Kr 

Pl 

(p) 
Ps In Ik E Kt 

for 

ma 
dėstytojas 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (60 kr.) 

EVAK

M04E 

Žemės ūkio 

politika ir 

administravimas 

6 1 48 44 - - - - - 2 2 112 - 1/40 
1/ 

12 
- - - - 1/60  

Egz

.r. 

Doc. J. 

Kirstukas 

EVAK

M01E 

Valdymo 

sprendimų 

modeliavimas 

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

5 

1/ 

22 

1/

25 
1/60 - 

Egz

.r. 

Doc. A. 

Raupelienė 

EVAK

M10E 

Konsultavimo 

teorijos ir metodai 
6 1 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

2 

1/ 

25 

1/

15 
1/60  

Egz

.r. 

Prof. V. 

Atkočiūnienė 

EVVV

M30E 

Inovacijų ir 

projektų 

valdymas
* 

6 1 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/30 
1/ 

22 
- - - - 1/60  

Egz

.r. 

Doc. A.  

Gargasas 

EVVV

M31E 

Verslo strateginė 

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

4/4

0 
- - 1/60 - 

Egz

.r. 

Prof. J. 

Čaplikas 

EVAF

M17E 
Finansų valdymas 6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 -  1/20 4/8 - 

1/ 

24 
- 

1/ 

60 
- 

Egz

.r. 

Prof. V. 

Aleknevičienė 

EVVV

M37E 

Visuotinės 

kokybės vadyba* 
6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 1/30 

1/ 

22 
- - - - 1/60  

Egz

.r. 

Doc. A. 

Astromskienė 

Studijų krypties (šakos) Rinkodaros vadybos alternatyvos, (18 kr.) 

EVVV

M15E 

Rinkodaros tyrimų 

valdymas 
6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Doc. V. 

Tamulienė 

EVVV

M16E 

Vartotojų elgsenos 

valdymas 
6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Doc. L. 

Pilelienė 

EVVV

M05E 

Rinkodaros 

strategijos ir 

modeliai 

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

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Prof. J. 

Ramanauskien

ė 

EVVV

M24E 

Verslo logistikos 

vadyba 
6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Doc. A.  

Gargasas 

EVVV

M25E 

Paslaugų 

rinkodaros vadyba 

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

0 

1/

25 

1/

17 

1/60  Egz

.r. 

Doc. V. 

Tamulienė 

Studijų krypties (šakos) Konsultavimo vadybos alternatyvos, (18 kr.) 

EVAK Konsultavimo 6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 1/1 1/ 1/ 1/60 - Egz Doc. L. 



M17E vadyba 0 25 17 .r. Marcinkevičiūt

ė 

EVAK

M08E 

Institucinių 

pokyčių sistemų 

vadyba 

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

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Lekt.L.Šarlaus

kienė 

EVAK

M18E 

Verslo 

informacinių 

sistemų valdymas 

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

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Doc. 

A.Raupelienė 

EVAK

M19E 

Dalykinis 

bendravimas 
6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Doc. 

R.Adamonienė 

EVAK

M20E 

Sutarčių teisė ir 

valdymas 
6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Lekt. 

J.Vilkevičiūtė 

EVAK

M21E 

Ryšių su 

visuomene vadyba 
6 3 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - - - 

1/1

0 

1/

25 

1/

17 
1/60  

Egz

.r. 

Doc. 

A.Raupelienė 

Iš viso 60 x 480 320 - - 120   20 20 1120  112 76 8 97 136 91 600 0 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS, 

PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KITOS KRYPTIES STUDIJOMS, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI PASIRENKAMI 

DALYKAI (30 kr.) 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (18 kr.) 

EVET

M34E 

Taikomoji 

ekonometrija 
6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - - 

2/4

0 
- 

1/1

2 
- - 1/60 - 

Egz.

r. 

Doc. 

D.Rimkuvienė 

EVMT

M01 

Mokslinis 

tiriamasis darbas 1 
6 2 8 0 - - 0 - - 6 2 152 - - - - 

1/7

2 
- - 1/80  

Tyri

mų 

tarpi

nių 

rezu

ltatų 

gyni

mas 

Doc. A. 

Gargasas 

EVMT

M03E 

Mokslinis 

tiriamasis darbas 2 
6 3 8 0 - - 0 - - 6 2 152 - - - - 

1/7

2- 
- - 1/80  

Tyri

mų 

tarpi

nių 

rezu

ltatų 

gyni

mas 

Doc. A.  

Gargasas 

Iš viso 18 x 64 32   12   14 6 416  0 40 0 156   220    

Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai (18 kr.) 

Studijų dalykai 

                         



EVVV

M13E 

 

Žemės ūkio ir 

maisto produktų 

rinkodara 

6 2 48 32 - - 12 - - 2 2 112 - 
1/4

0 

1/ 

12 
- - - - 1/60  

Egz.

r. 

Doc. V. 

Tamulienė 

EVVV

M75 
Taikomieji tyrimai 6 3 8 - - - - - - 6 2 152 - - - - 

1/7

2 
- - 1/80  

Tyri

mų 

tarpi

nių 

rezu

ltatų 

gyni

mas 

Doc. A.  

Gargasas 

Iš viso 12 x 56 32   12  
 

 

1

0 
4 164  1/40 1/12  72   140  x x 

Praktikos ( 6 kr.) 

EVVV

M35E 
Inovacijų praktika 6 2 0 - - - - - 8 6 2 152 - - - - 

1/7

2 
- - 1/80  

Dif. 

įskai

ta 

VV, AKP 

katedros 

dėstytojai 

Iš viso: 6 x 8      8 6 2 152     72   80 72   

Kitos krypties studijoms skirti dalykai 

                         

Iš viso: x x                    x x 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (12 kr.) 

EVET

M03E 

Mokslinių tyrimų 

metodologija 
6 1 48 44 - - - - - 2 2 112 - - - - - 

3/ 

52 
- 1/60 - 

Egz. 

r. 

Prof. V. 

Vitunskienė 

EVAK

M04E 

Žemės ūkio 

politika ir 

administravimas 

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

0 

1/ 

10 
- - 

1/

12 
- 1/60 - 

Egz.

r. 

Doc. J. 

Kirstukas 

Iš viso: 12 x 96 76 - - 12 - - 4 4 224 - 30 10 - - 64 - 120  x x 

Laisvai pasirenkami dalykai (... kr.) 

                         

Iš viso x x       x             x x 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 kr.) 

Baigiamasis darbas 30 4 40 - - - - - - 30 10 760 - - - - - - - - 
1/76

0 
 

VV, AKP 

katedros 

dėstytojai 

Iš viso: 30 x 40     - - 30 10 760 - - - - - - - - 
1/76

0 
x x 

Bendra studijų programos 

apimtis 

120 x 680 428 0 0 144 0 0 68 40 2520 0 142 126 8 253 200 91 940 760 0 
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. 

 



Sutartiniai žymėjimai: 

P – paskaitos 

L – laboratoriniai darbai 

S – seminarai 

Pr – pratybos 

Mp – mokomoji praktika 

N – kontaktinis nuotolinis darbas 

K – konsultacijos 

E – egzaminai 

Kd ( p) – kursinis projektas (darbas) 

R – referatas 

Kr – kontrolinis darbas 

Pl (p) -  pasirengimas laboratoriniams darbams 9pratybosm) ir jų gynimui 

Ps – pasirengimas seminarams 

In – individuali užduotis 

Ik – komandos užduotis 

E – pasirengimas egzaminui 

Kt – pasirengimas mokomajai praktikai ir kitos savarankiško darbo formos 

 

SUDERINTA:  

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

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

 

Pritarta EVF taryboje 2011 06 22, protokolo Nr. 26 
 


