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Programos bendras apibūdinimas 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  
Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Kaimo plėtros vadybos pagrindinių universitetinių studijų programa yra Vadybos 

krypties vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje. 

Kaimo plėtros vadybos programa skirta kompetentingų specialistų rengimui, kurie turėtų pakankamai žinių ir gebėjimų aktualioms kaimo plėtros 

problemoms spręsti, inicijuoti ir valdyti kaimo socialinius, ekonominius ir kultūrinius pokyčius. 

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. 

 

Reikalavimai stojantiesiems:  

Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.  

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. 

 

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  

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.   

 



Kaimo plėtros vadybos studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 

 

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 

Studijų 

rezultatų 

rūšys 

Studijų rezultatai  Studijų dalykai 

Plėtoti pasaulėžiūrą, formuojant kritiškai 

mąstančias  asmenybes, turinčias aiškią 

vertybių ir nuostatų sistemą, būtiną 

dalykinei veiklai ir asmeninei karjerai. 

Asmeniniai 

gebėjimai  

taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias 

nuomones ir pasiūlymus, priimant dalykinius sprendimus 

Filosofija 

Visuomenės raida/ darnus vystymasis 

Psichologija savarankiškai mokytis ir nuolat ugdyti savo profesionalumą 

kūrybiškai ir kritiškai mąstyti 

Socialiniai 

gebėjimai 

bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu gimtąja ir užsienio 

kalbomis 

Psichologija 

Verslo užsienio kalba pažengusiems 

Specialybės kalba 

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. 

 

Žinios ir jų 

taikymas 

paaiškinti pagrindines ekonomikos ir vadybos bei susijusių 

studijų krypčių kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, 

pagrindinius vadybos principus, metodus ir strategijas 

Įvadas į studijas 

Mikroekonomika 

Makroekonomika 

Statistika 

Vadyba 

Rinkodara  

Verslo teisė  

Finansai 

Buhalterinė apskaita 

Specialieji 

gebėjimai 

rinkti, analizuoti ir interpretuoti vadybos srities duomenis, 

siekiant valdyti žemės ūkio ir kaimo institucinius, struktūrinius ir 

kitus pokyčius 

Taikomoji informatika 

Statistika 

Buhalterinė apskaita 

Planavimas ir prognozavimas  

Žemės ūkio inovacijų valdymas 

Profesinės veiklos praktika 



analizuoti verslo ekonominius, socialinius, technologinius 

išteklius ir procesus, identifikuoti problemas, planuoti, 

prognozuoti ir vertinti verslo procesų eigą bei rezultatus 

Žemės ūkio technologijos 

Matematika 

Tikimybių teorija ir matematinė statistika 

Mikroekonomika,  

Makroekonomika  

Statistika 

Vadyba 

Kooperacija žemės ūkyje 

Žemės ūkio organizacijų vadyba 

Kaimo turizmo ir amatų vadyba 

Kaimo kultūros vadyba ir kraštotvarka 

Planavimas ir prognozavimas 

Projektų valdymas 

Valdymo sprendimai 

Žemės ūkio verslo rizikos valdymas 

Žemės ūkio produktų ir paslaugų rinkodara 

Lyderystė 

rengti ir įgyvendinti verslo projektus ir planus, analizuoti ir 

prognozuoti situaciją potencialiose rinkose  

Projektų valdymas 

Vietovės rinkodara 

Kaimo turizmo ir amatų vadyba,  

Planavimas ir prognozavimas 

Retorika ir komunikacija,  

Profesinės veiklos praktika  

organizuoti verslą, valdyti organizaciją ir priimti veiklos 

strateginius sprendimus, užmegzti ir plėtoti ryšius su įvairiais 

verslo partneriais, inicijuoti ir diegti inovacijas 

Žemės ūkio organizacijų  vadyba  

Kooperacija žemės ūkyje 

Kaimo turizmo ir amatų vadyba  

Kaimo kultūros vadyba ir kraštotvarka 

Žemės ūkio verslo rizikos valdymas 

Žemės ūkio inovacijų valdymas 

Lyderystė 

Projektų valdymas 

Praplėsti profesinės veiklos 

kompetencijas suteikiant kaimo vystymo 

ir regioninės politikos, viešųjų institucijų 

administravimo bei konsultavimo žinias, 

Žinios ir jų 

taikymas 

paaiškinti pagrindines įstaigų administravimo funkcijas ir teisinio 

reguliavimo principus bei kaimo socialinės infrastruktūros 

valdymo metodus 

Teisė 

Viešojo administravimo pagrindai 

Viešojo administravimo sistemos 

Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas  



gebėjimus ir įgūdžius, reikalingus 

specializuotos profesinės veiklos 

valdymui ir novatoriškam darbui kaimo 

pokyčių aplinkoje. 

demonstruoti žinias apie  kaimo plėtros ir regioninės politikos 

formavimo ir įgyvendinimo sistemą, kaimo vystymo strategijas  

Kaimo plėtros ir regioninė politika 

Viešojo administravimo sistemos 

Kaimo kultūros vadyba ir kraštotvarka 

Kaimo pokyčių vadyba 

Kaimo informacinės sistemos 

Konsultavimo pagrindai 

Specialieji 

gebėjimai 

taikyti įstaigų administravimo principus, nustatyti kaimo vietovių 

ir institucijų veiklos strategijos prioritetus ir priemones, 

novatoriškai panaudoti konsultavimo metodus ir komunikacijos 

priemones kaimo plėtros veikėjams  

Viešųjų institucijų administravimo pagrindai 

Viešojo administravimo sistemos 

Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas 

Kaimo informacinės sistemos 

Konsultavimo pagrindai  

Retorika ir komunikacija 

Verslumo ugdymo praktika 

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 

Sociologija  

Kaimo pokyčių vadyba 

Kaimo kultūros vadyba ir kraštotvarka  

Kaimo plėtros ir regioninė politika 

Projektų valdymas 

Žemės ūkio verslo rizikos  valdymas 

Studijų baigiamasis darbas 

organizuoti ir atlikti empirinius tyrimus, parinkti tinkamus 

metodus ir priemones kaimo plėtros vadybos problemoms spręsti 

Sociologija  

Konsultavimo pagrindai  

Kaimo kultūros vadyba ir kraštotvarka 

Kaimo pokyčių vadyba 

Mokomoji praktika 

Studijų baigiamasis darbas 



 

Vertybinės nuostatos  pagarba materialinės ir dvasinės kultūros vertybėms 

 universiteto tradicijų puoselėjimas 

 pagarba  savo ir kitų tautų kultūroms, tolerancija ir atvirumas pasauliui 

 asmeninis ir profesinis tobulėjimas 

 nuostata nuolatos mokytis 

 sąžiningo verslo tradicijų puoselėjimas 

 etikos normų laikymasis 

 pagarba žemdirbiškoms profesijoms 

 teigiamas požiūris į kūrybinį darbą, skatinantį žmogaus dorovinį bei intelektinį tobulėjimą 

 kūrybiškas ir kritiškas mąstymas, reikalingas gyventi informacinės visuomenės sąlygomis 

 kultūrinės ir aplinkosauginės savimonės plėtojimas 

 pagarba gamtai kaip neatsiejamai mūsų gyvenimo aplinkai, kurią būtina saugoti ir tausoti 

 siekti racionalaus gamtos, žmogaus, technikos bei technologinių veiksnių derinimo 

 pagarba tautos tradicijoms, amatams, nusiteikimas juos puoselėti ir pritaikyti šiuolaikinėje buityje bei aplinkoje 

 gyvenime siekti atsakingos raiškos, puoselėti demokratinio gyvenimo vertybes 

pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus 



Pirmosios pakopos Kaimo plėtros vadybos programos nuolatinių studijų planas 
 

1 kursas 

I semestras 2 semestras 

Dalyko  

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

KEFPB012 Filosofija 3 KEFPB044 Visuomenės raida  3 

EVVKB020 Vadyba 6 KEKAB1 Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 

MFITB004 Matematika 6 KEFPB030 Psichologija  3 

EVVKB010 Įvadas į studijas 3 MFITB031 Taikomoji informatika 6 

 EVEAB010 Mikroekonomika 6 EVEAB020 Makroekonomika  6 

IFISB087 Žemės ūkio technologijos 6 EVEAB430 Finansai 6 

   MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 

Iš viso 30 Iš viso 30 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

Dalyko  

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

EVWAB240 Statistika 6 KEKAB038 Specialybės kalba 3 

EVVKB040 Sociologija 6 EVVKB480 Rinkodara  6 

EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 EVVKB090 Verslo teisė 6 

KEKAB2 
Verslo užsienio kalba 

pažengusiems 3 EVVKB490 Planavimas ir prognozavimas 
6 

EVVKB060 Viešojo administravimo pagrindai  6 EVVKB080 Kaimo plėtros ir regioninė politika  6 

KEKAB 
Laisvai pasirenkamasis dalykas 

(humanitariniai) 
3  

Laisvai pasirenkamasis dalykas (specialybės 

užsienio kalbos alternatyvos) 
3 

Iš viso 30 Iš viso 30 

3 kursas 

5 semestras 6 semestras 

Dalyko  

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

Dalyko 

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

EVVKB570 
Žemės ūkio organizacijų 

vadyba* 
6 EVVKB290 Kaimo pokyčių vadyba* 

6 

EVVKB515 Vietovės rinkodara 5 EVVKB320 Projektų valdymas 6 

EVVKB070 Retorika ir komunikacija 3 EVVKB200 Kaimo informacinės sistemos 5 

EVVKB300 Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 

EVVKB420 Mokomoji praktika 3    

 Alternatyvusis dalykas 

A1 EVVKB881 Kooperacija 

žemės ūkyje  

A2 EVVKB830 Kaimo turizmo 

ir amatų vadyba 

A3 EVVKB310 Valdymo 

sprendimai  

4  Alternatyvusis dalykas 

A1 EVVKB554 Žemės ūkio inovacijų 

valdymas 

A2  EVVKB230 Kaimo kultūros vadyba ir 

kraštotvarka 

A3 EVVKB156E Viešojo administravimo 

sistemos 

4 

KIKAB Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 KIKAB Laisvai pasirenkamasis dalykas  3 

Iš viso 30 Iš viso 30 

4 kursas 

7 semestras  

1 
Pasirinktinai KEKAB001 (anglų k.), KEKAB002 (prancūzų k.) arba 

KEKAB003 (vokiečių k.) 
2
 Priklausomai nuo turimų kalbos pagrindų KEKAB032 (anglų k.), 

KEKAB033 (prancūzų k.) arba KEKAB034 (vokiečių k.) 
 

Dalyko  

kodas 

Dalyko pavadinimas ECTS kr. 

sk. 

EVVKB180 
Kaimo socialinės infrastruktūros 

valdymas  
5 

EVVKB240 Konsultavimo pagrindai 3 

EVPPB007 Profesinės veiklos praktika 6 

EVVBD007 Studijų baigiamasis darbas 12 

 Alternatyvusis dalykas 

A1 EVVKB860 Žemės ūkio 

verslo rizikos valdymas  

A2 EVVKB640 Žemės ūkio 

produktų ir paslaugų rinkodara 

A3 EVVKB270 Lyderystė 

4 

Iš viso 30 

* šiame studijų dalyke numatytas kursinis darbas 

 

 



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

praktikos,  

Apimtis ECTS 

kreditais 

Semestras 

NL 

Bendrieji universitetinių studijų dalykai 

1. Filosofija 3 1 

2. Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 2 

3. Visuomenės raida 3 2 

4. Psichologija 3 2 

5. Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 3 

6. Specialybės kalba 3 4 

Iš viso 18 x 

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

7. Vadyba 6 1 

8. Įvadas į studijas 3 1 

9. Matematika  6 1 

10. Žemės ūkio technologijos  6 1 

11. Mikroekonomika 6 1 

12. Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3 2 

13. Makroekonomika 6 2 

14. Taikomoji informatika 6 2 

15. Statistika 6 3 

16. Sociologija 6 3 

17. Buhalterinė apskaita 6 3 

18. Laisvai pasirenkamasis dalykas (humanitarinis) 3 3 

19. Finansai 6 2 

20. Planavimas ir prognozavimas 6 4 

21. Rinkodara 6 4 

22. Laisvai pasirenkamasis dalykas (specialybės užsienio kalbos 

alternatyvos) 

3 4 

23. Žemės ūkio organizacijų vadyba*  6 5 

24. Alternatyvusis dalykas 

A1 Kooperacija žemės ūkyje 

A2 Kaimo turizmo ir amatų vadyba 

A3 Valdymo sprendimai 

 

4 

 

5 

25. Laisvai pasirenkamas dalykas 3 5 

26. Kaimo plėtros vadybos mokomoji praktika 3 5 

27. Vietovės rinkodara 5 5 

28. Žmogiškųjų išteklių valdymas 6 5 

29. Kaimo pokyčių vadyba* 6 6 

30. Laisvai pasirenkamasis dalykas  3 6 

31. Profesinės veiklos praktika 6 7 

32. Alternatyvusis dalykas 

A1 Žemės ūkio verslo rizikos valdymas 

A2 Žemės ūkio produktų ir paslaugų rinkodara 

A3 Žemės ūkio inovacijų valdymas 

 

4 

 

7 

33. Studijų baigiamasis darbas    12 7 

Iš viso 141 x 

Gilinamosios specializacijos institucijų administravimo šakoje dalykai, praktikos, baigiamieji atsiskaitymai 

Viešojo administravimo pagrindai 6 3 

Verslo teisė 6 4 

Kaimo plėtros ir regioninė 6 4 

Retorika ir komunikacija 3 5 

Alternatyvusis dalykas 

A1 Viešojo administravimo sistemos  

A2 Kaimo kultūros vadyba ir kraštotvarka  

A3 Lyderystė 

4 6 

Konsultavimo pagrindai 3 7 

Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas 5 7 

Projektų valdymas 6 6 



Verslumo ugdymo praktika 6 6 

Kaimo informacinės sistemos 5 6 

Iš viso 51 x 

Iš viso 210 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 15 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 12 

Iš viso apimtis studijų programoje 210 

 


