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Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  
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. Darbdaviai turi ribotas aukštos kvalifikacijos žemės ūkio verslo vadybininkų pasirinkimo galimybes. Ši 

programa orientuota į aukščiausiojo lygio karjeros specialistų ir žemės ūkio verslo vadybininkų rengimą; 

c) studentų poreikiais. Svarbiausias studentų interesas – įgyti antrosios pakopos universitetinį išsilavinimą, įsidarbinti pagal įgytą 

kvalifikaciją 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) Aleksandro Stulginskio universiteto suformuluota misija – „kurti ir skleisti mokslo žinias, nuoširdžiai siekti, kad kiekvienas 

Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo aplinką.”; 

e) Lietuvos ir užsienio universitetų patirties analize – ši programa savo struktūra ir dėstomų dalykų turiniu, orientuotu į žemės ūkio 

verslą iš esmės skiriasi nuo kitų Lietuvos universitetų vykdomų vadybos krypties antrosios studijų pakopos programų; 

f) užsienio universitetų patirtimi – magistrantai gali vykti pagal mobilumo programas tęsti studijas ir gilinti žinias į kitų šalių 

universitetus. 

 

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 žemės ūkio verslo vadybos antrosios studijų pakopos programą absolventai pagal įgytą kvalifikaciją galės dirbti aukščiausiojo lygio 

karjeros specialistais, ekspertais, konsultantais, vadovais ir vadybininkais tarptautinėse ir nacionalinėse žemės ūkio ir jo infrastruktūros  įmonėse 

bei organizacijose, privačiame ar viešajame sektoriuose, plėtoti savąjį verslą ar užsiimti projektine bei konsultacine veikla. 

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

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  

Parengti vadybos krypties magistrus, gebančius novatoriškai ir atsakingai vykdyti vadybines funkcijas privataus ir viešojo 

sektoriaus žemės ūkio ir jo infrastruktūros įmonėse ir organizacijose, tęsti studijas doktorantūroje. 

 

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 

taikomųjų tyrimų 

srityje 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti bendrąją vadybos ir ekonomikos 

mokslinių tyrimų metodologiją 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVMTM103 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM203 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVTTM003 Taikomieji tyrimai 

Tyrimų 

vykdymo 

gebėjimai 

Planuoti, organizuoti ir atlikti 

taikomuosius tyrimus 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVEAM006 Taikomieji tyrimai 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVMTM103 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM203 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Specialieji 

gebėjimai 

Parengti ir pagrįsti taikomųjų tyrimų 

metodikas, parengti tyrimų ataskaitas ir 

pranešimus konferencijose 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 

EVMTM103 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM203 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVEAM006 Taikomieji tyrimai 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

Socialiniai 

gebėjimai 

Prisiimti atsakomybę už taikomųjų tyrimų 

vykdymą, rezultatų kokybę ir sklaidą 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVEAM006 Taikomieji tyrimai 

EVMTM103 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM203 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Savarankiškai vykdyti taikomuosius 

tyrimus 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

EVEAM006 Taikomieji tyrimai 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVMTM103 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM203 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Vykdyti mokslo tyrimų rezultatų sklaidą 

Antrasis dalinis 

tikslas: 
Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti inovatyvius žemės ūkio verslo 

vadybos metodus ir modelius 

EVEAM024 Finansų valdymas 

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas  



Plėtoti inovacinio 

lygio žemės ūkio 

verslo vadybos 

kompetencijas 

EVVKM004 Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimas 

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba  

EVVKM026 Inovacijų ir projektų valdymas 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

EVVKM028 Visuotinės kokybės vadyba 

EVVKM025 Verslo logistikos vadyba 

Specialieji 

gebėjimai 

Analizuoti  ir vertinti žemės ūkio 

sektoriuje vykstančius ekonominius ir 

socialinius procesus, identifikuoti 

problemas ir priimti inovatyvius 

sprendimus joms spręsti 

EVEAM024 Finansų valdymas 

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 

EVVKM004 Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimas 

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba  

EVVKM014 Konsultavimo vadyba 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

EVVKM025 Verslo logistikos vadyba 

EVVKM026 Inovacijų ir projektų valdymas 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

EVIPM003 Inovacijų praktika  

EVVKM028 Visuotinės kokybės vadyba 

Socialiniai 

gebėjimai 

Taikyti visuotinės kokybės vadybos 

principus ir konsultavimo metodus 

rengiant ir įgyvendinant inovacinius žemės 

ūkio verslo projektus 

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba  

EVVKM014 Konsultavimo vadyba 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

EVVKM026 Inovacijų ir projektų valdymas  

EVVKM028 Visuotinės kokybės vadyba 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Savarankiškai spręsti verslo vadybos 

problemas, priimti vadybinius sprendimus 

ir teikti siūlymus žemės ūkio verslų 

valdymui 

EVEAM024 Finansų valdymas 

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 

EVVKM004 Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimas 

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba  

EVVKM014 Konsultavimo vadyba 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

EVVKM025 Verslo logistikos vadyba 

EVVKM026 Inovacijų ir projektų valdymas 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

EVIPM003 Inovacijų praktika  

EVVKM028 Visuotinės kokybės vadyba 

Trečiasis dalinis 

tikslas (rinkodaros 

vadybos 

alternatyva): 

Suformuoti žemės 

ūkio ir maisto 

produktų rinkos 

Žinios ir jų 

taikymas 

Suvokti rinkos konjunktūrą ir jos pokyčius 

įtakojančius veiksnius 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 

EVVKM022 Rinkodaros strategijos ir modeliai 

Specialieji 

gebėjimai 

Analizuoti, vertinti ir prognozuoti žemės 

ūkio rinkos pokyčius 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 

EVVKM022 Rinkodaros strategijos ir modeliai 

EVBDM003 Baigiamasis darbas 

Taikyti rinkodaros modelius žemės ūkio ir EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 



konjunktūros 

analizės ir 

vertinimo bei 

rinkodaros vadybos 

gebėjimus 

maisto produktų  rinkodaros sprendimuose EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 

EVVKM022 Rinkodaros strategijos ir modeliai 

EVBDM003 Baigiamasis darbas 

Socialiniai 

gebėjimai 

Kurti ir pateikti žemės ūkio ir maisto 

produktų  rinkodaros strategijas ir 

modelius 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 

EVVKM022 Rinkodaros strategijos ir modeliai 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Dirbti komandoje, bendrauti ir 

bendradarbiauti identifikuojant problemas 

ir priimant rinkodaros sprendimus 

EVVKM023 Rinkodaros tyrimai 

EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 

EVVKM022 Rinkodaros strategijos ir modeliai 

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 

Žinoti ir  suvokti konsultavimo sistemas ir 

jos teisinės aplinkos veiksnius, principus ir 

priemones žemės ūkio ir kaimo vystymui 

valdyti 

EVVKM014 Konsultavimo vadyba  

EVVKM008 Institucinių pokyčių vadybos sistemos 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

Specialieji 

gebėjimai 

Gebėti pritaikyti turimas žinias ir jomis 

remiantis rengti naujas konsultavimo 

vadybines priemones reikalingas žemės 

ūkio ir kaimo plėtros organizacijų vystymo 

sprendimams pagrįsti. 

EVVKM014 Konsultavimo vadyba  

EVVKM008 Institucinių pokyčių vadybos sistemos 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

EVBDM003 Baigiamasis darbas 

Socialiniai 

gebėjimai 

Gebėti sisteminti, perteikti apibendrintą, 

orientuotą į žemės ūkio ir kaimo plėtros 

subjektų poreikius informaciją. 

EVVKM014 Konsultavimo vadyba  

EVVKM008 Institucinių pokyčių vadybos sistemos 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Gebėti: 

 taikyti specialiąsias IT programas 

 vykdyti mokslinės, praktinės 

informacijos paiešką, apibendrinti ir 

pateikti  duomenis 

 atsakingai novatoriškai veikti komandoje 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 

EVVKM014 Konsultavimo vadyba 

EVVKM015 Verslo informacinių sistemų valdymas 

Bendrieji gebėjimai Dalykinio bendravimo kultūra ir etika, novatoriška veikla, probleminių situacijų analizė ir sprendimų 

priėmimas, kritiškas mąstymas ir vertinimas, argumentų formulavimas ir pateikimas. 

Vertybinės nuostatos 
Plati erudicija ir kompetencija, socialinė atsakomybė, nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, aukšta 

kultūra ir profesinė etika, pasitikėjimas savo jėgomis, atsakomybė už savo veiksmus ir sprendimus. 



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 vadyba 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.  Žemės ūkio ir kaimo plėtros administravimas 6 160 2 3 

9.  Verslo informacinių sistemų valdymas 6 160 3 4 

10.  Verslo logistikos vadyba 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.  Rinkodaros tyrimai 6 160 2 2 

3.  Taikomieji tyrimai 6 160 3 5 

Iš viso: 18 480 x x 

*Studento pasirenkami ir laisvai pasirenkami dalykai (6 kr.) 

Studijų krypties (šakos) Rinkodaros vadybos alternatyvos     

Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 6 160 3 4 

Rinkodaros strategijos ir modeliai 6 160 3 4 

Studijų krypties (šakos) Konsultavimo vadybos alternatyvos     

Konsultavimo teorijos ir metodai 6 160 3 4 

Institucinių pokyčių vadybos sistemos 6 160 3 4 

Iš viso: 6 160 x x 



Kitos krypties studijoms skirti dalykai ( kr.) 

      

Iš viso:   x x 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.) 

1.  Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 1 

Iš viso: 6 160 x x 

Laisvai pasirenkami dalykai (... kr.)  

      

Iš viso     

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 
 

 

SUDERINTA:  

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

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

Pritarta ASU EVF taryboje 2011 06 22, protokolo Nr. 26 
 


