
 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

Antrosios pakopos studijų programa 

Kaimo plėtros administravimas 

Programos kodas  621N70002 

Dėstomoji kalba  Lietuvių 

Studijų sritis ir kryptis (šaka) Socialinių mokslų studijų sritis, Viešojo administravimo kryptis 

Studijų pakopa  Antroji studijų pakopa 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis  Viešojo administravimo magistras 

Studijų formos ir trukmė  Nuolatinė 2, Ištęstinė iki 3. 

Programos apimtis, kreditais  120 ECTS  

Studijų programos vykdymo pradžios data  2006-02-07 , ISAK-198 , 

Studijų programos paskutiniojo patvirtinimo 

Universiteto senate data ir protokolo Nr.  

2007 03 28, protokolo Nr.466 

 

Studijų programos komitetas:  
(patvirtintas Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos nutarimu 2010 m gegužės 15 d. (protokolas Nr19)) 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1. Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas, komiteto pirmininkė 

2. Prof.dr. Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universiteto, Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius, Socialinių 

mokslų fakulteto, Viešojo administravimo katedra, komiteto narys 

3. Prof.dr. Vilija Aleknevičienė ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

institutas komiteto narė 

4. Doc. dr. Rūta Adamonienė ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas, komiteto narė 

5. Doc. dr. Jan Žukovskis ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas, komiteto narys 

6. Doc.dr. Asta Raupelienė ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm?m=qualification&a=displayItem&id=119&table=1&progid=62603S103


institutas, komiteto narė 

7. Lekt. Alvydas Aleksandravičius ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas, komiteto narys 

8. Lekt. Vytautas Pilipavičius ASU, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas, komiteto narys 

9. Studentas Kaimo plėtros administravimo studijų programa, IV kursas, komiteto narė 

10. Guoda Burokienė LR ŽŪR Kaimo plėtros skyriaus vedėja, komiteto narė 
 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  
Kaimo plėtros administravimo studijų programos išskirtinumas tas, kad baigus šią programą suteikiamas viešojo administravimo magistro 

kvalifikacinis laipsnis, įgalinantis taikyti naujausias mokslinių tyrimų metodikas priimant strateginius vadybinius sprendimus darnaus kaimo 

vystymosi aplinkoje.  Viešojo administravimo kvalifikacinio laipsnio būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros politika ES ir 

Lietuvoje. Studentai, pasirinkę Kaimo plėtros administravimo studijų programą, pagilina ir išplečia žinias, kurios yra reikalingos mokslinei 

tiriamajai ir profesinei veiklai kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje. Be kaimo vystymo strateginės vadybos, viešojo 

administravimo, žmogiškųjų išteklių vadybos, regionų vystymo teorinių žinių įgyja gerovės ekonomikos, vietovės rinkodaros, viešųjų 

finansų valdymo žinių bei išsiugdo gebėjimų, būtinų valdyti regionų kokybinius ir kiekybinius pokyčius. Kaimo plėtros administravimo 

studijų programos poreikį suponuoja globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės ir kultūrinės transformacijos įtakojančios 

kokybinius ir kiekybinius kaimo vietovių pokyčius. Kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo 

institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų plėtra ir veiklos pertvarkymai. Šiems instituciniams 

pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos universitetinio lygmens 

viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisias tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilų teorinių žinių ir 

specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas. 
 

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, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypčių studijas;  

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus administravimo ir vadybos    

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: 

Baigęs šią studijų programą galės dirbti kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje: žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo 

administravimo, savivaldos, konsultavimo, institucijose ir agentūrose, nevyriausybinėse organizacijose bei mokslinių tyrimų 

institucijose, taip pat vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus įvairiose kaimo ir regionų plėtros srityse. 

Yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro 

laipsnį. 

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  

Pagrindinis programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo krypties magistrus, moksliniam ar 

profesiniam darbui, ugdyti analitinius ir naujausio mokslo žinių bei mokslinių tyrimų taikymo gebėjimus, priimant strateginius 

vadybinius sprendimus darnaus kaimo vystymosi aplinkoje. 

 

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

Studijų programos 

daliniai tikslai 
Rezultatų rūšys Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas 

Pagilinti ir išplėsti 

šiuolaikinės kaimo 

plėtros politikos, 

viešojo 

administravimo ir 

vadybos mokslines 

žinias, būtinas 

mokslinei 

tiriamajai ir 

profesinei veiklai 

darnaus kaimo 

vystymosi 

aplinkoje. 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinos socialinių mokslų srities 

vadybos bei viešojo administravimo 

krypčių mokslo teorijas ir pasiekimus, 

valdymo sprendimų metodus, jų 

parinkimo ir taikymo principus bei 

galimybes darnaus kaimo vystymosi 

kontekste. 

Žinos kaimiškojo regiono institucijų 

interesų derinimo principus, viešojo 

valdymo subjektų ir jų veiklos teisinį 

reglamentavimą, reikalavimus 

valdymo aktų rengimui ir priėmimui 

bei jų įsigaliojimo principus. 

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 

EVVKM002 Viešojo administravimo teorijos 

EVVKM003 Regionų vystymo teorijos 

EVVKM004 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

administravimas 

EVVKM006 Kaimo vystymo strateginė vadyba 

EVVKM08 Institucinių pokyčių vadybos sistemos 

EVEAM014 Gerovės ekonomika 

EVVKM009 Teritorinė konkurencija 

EVVKM007 Administracinė teisė 

EVVKM013 Administravimo informacinės sistemos 

EVVKM020 Vietovės rinkodara 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVKM011 Socialinių programų ir paslaugų vadyba 

EVVKM012 Aplinkosaugos politika ir teisė 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 



 EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba 

Specialieji 

gebėjimai 

Analizuoti ir vertinti žmogaus, 

organizacijos, vietovės, visuomenės 

raidą ir kaimo plėtros politiką, 

kritiškai vertinti kiekybinius ir 

kokybinius pokyčius kaimo vietovėse, 

rengiant ir įgyvendinant integruotos 

plėtros strategijas. 

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 

EVVKM002 Viešojo administravimo teorijos 

EVVKM003 Regionų vystymo teorijos 

EVVKM006 Kaimo vystymo strateginė vadyba 

EVVKM007 Administracinė teisė 

EVVKM012 Aplinkosaugos politika ir teisė 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba 

Vertinti kaimo plėtros institucijų 

aplinką, nustatyti konkurencinius 

pranašumus formuojančius veiksnius, 

taikyti informacines technologijas 

viešojo administravimo ir vadybos 

srityse, atliekant kaimo plėtros 

administravimo organizacijų veiklos 

diagnostiką, nustatant, formuluojant ir 

sprendžiant jų veiklos problemas. 

EVVKM004 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

administravimas 

EVVKM008 Institucinių pokyčių vadybos sistemos 

EVEAM014 Gerovės ekonomika 

EVVKM009 Teritorinė konkurencija 

EVVKM013Administravimo informacinės sistemos 

EVVKM020 Vietovės rinkodara 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVKM011 Socialinių programų ir paslaugų vadyba 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 

Antrasis dalinis 

tikslas 

Išplėtoti gebėjimus 

savarankiškai 

vykdyti ir 

organizuoti 

mokslinius bei 

taikomuosius 

tyrimus, 

reikalingus 

inovatyviems 

kaimo plėtros 

politikos bei 

vadybos 

Žinios ir jų 

taikymas 

Doktorantūros studijoms 

Žinoti mokslinių tyrimų metodologiją ir 

metodikas ir panaudoti šias žinias vykdant 

mokslinius tyrimus kaimo plėtros srityje.  

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 

EVMTM104 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM204 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Praktinei veiklai 

Žinoti valdymo teorijas, taikomųjų tyrimų 

metodus ir mokėti taikyti rengiant 

strategijas ir priimant vietos plėtros 

inovatyvius sprendimus.  

EVIPM004 Inovacijų praktika 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

EVTTM004 Taikomieji tyrimai 

Specialieji 

gebėjimai 

Doktorantūros studijoms  
Identifikuoti mokslinę problemą, 

savarankiškai parengti tyrimų 

metodologiją jai spręsti ir atlikti 

empirinius tyrimus, reikalingus kurti ir 

diegti, spendžiant kaimo plėtros 

problemas. 

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 

EVMTM104 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM204 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVBDM004 Magistrantūros studijų baigiamasis 

darbas 



sprendimams 

pagrįsti ir sklaidai 

vykdyti.  
 

Praktinei veiklai 

Identifikuoti praktinę problemą, 

savarankiškai parengti taikomųjų tyrimų 

metodiką jai spręsti ir atlikti empirinius 

tyrimus, rengiant strategijas ir priimant 

vietos plėtros inovatyvius sprendimus. 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVMTM104 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM204 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVIPM004 Inovacijų praktika 

EVBDM004 Magistrantūros studijų baigiamasis 

darbas 

Socialiniai gebėjimai 

 problemų analizės ir sprendimų 

pagrindimo 

Visi studijų dalykai 

 kritiško mąstymo bei vertinimo 

 mokslinio problemų sprendimo 

pagrindimo 

 atsakomybės už asmenų ir grupių 

profesinį tobulėjimą 

 atsakomybės už profesinių žinių 

kūrimą 

 atsakomybės už praktinės patirties 

sklaidą 

 atsakomybės už strateginės grupės 

veiklos įvertinimą 

Asmeniniai gebėjimai 

 specialiųjų programų taikymo 

Visi studijų dalykai 

 mokslinės informacijos paieškos ir 

apibendrinimo 

 novatoriškos veiklos 

 atsakingo sudėtingos veiklos arba 

projektų vykdymo 

 darbo arba mokymosi aplinkos 

tvarkymo ir keitimo, reikalaujančio 

naujų strateginių metodų 

Vertybinės nuostatos 

Skatinti sąžiningumą, darbštumą, 

pareigingumą ir pagarbą kitam. 

Puoselėti bendruomeniškumą ir 

partnerystę, tautiškumą ir pilietiškumą. 

Dirbti savarankiškai, prisiimti 

atsakomybę, nuolat siekti profesinio 

tobulėjimo. 

Gerbti žmonijos patirtį ir siekti žmogaus, 

gamtos ir technologijų darnos. 

Visi studijų dalykai 

 

 



Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Kaimo plėtros administravimas 

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 (60 kr.)  

1. Valdymo sprendimų modeliavimas 6 160 1 2 

2. Viešojo administravimo teorijos 6 160 1 1 

3. Regionų vystymo teorijos 6 160 1 1 

4. Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimas 6 160 1 2 

5. Kaimo vystymo strateginė vadyba 6 160 2 3 

6. Institucinių pokyčių vadybos sistemos 6 160 2 4 

7. Gerovės ekonomika 6 160 3 5 

8. Teritorinė konkurencija 6 160 3 4 

9. Krypties alternatyva 1 6 160 3 2 

10. Krypties alternatyva 2 6 160 3 5 

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 (18 kr.) 

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

1. Taikomoji ekonometrija 6 160 2 3 

2. Mokslinis tiriamasis darbas 1 6 160 2  4 

3. Mokslinis tiriamasis darbas 2 6 160 3 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. Verslo strateginė vadyba 6 160 2 3 

3.  Taikomieji tyrimai 6 160 3 5 

Iš viso 18 480  x 

Krypties alternatyvieji dalykai (12 kr.)* 

1. Administracinė teisė 6 160 2 2 

2. Administravimo informacinės sistemos 6 160 2 2 

3. Vietovės rinkodara 6 160 2 2 

4. Konsultavimo teorijos ir metodai 6 160 3 5 



5. Socialinių programų ir paslaugų vadyba 6 160 3 5 

6. Aplinkosaugos politika ir teisė 6 160 3 5 

7. Viešųjų finansų valdymas 6 160 3 5 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (12 kr.) 

1. Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 2 1 

2. Žmogiškųjų išteklių vadyba 6 160 2  3 

Iš viso 12 320 x x 
BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30KR.) 

1. Baigiamasis darbas 30 800 4 6 

Iš viso 30 800 x  

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 



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 (pratyboms) 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 
 

 

 


