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Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas 
 

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programos poreikis pagrįstas šios šakos specialistų poreikio analize, kuri buvo atlikta naudojantis 

Specialistų ir kompetencijų poreikio žemėlapio studijos galutine ataskaita (2010 m.), Žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbininkų poreikio baigiamąja 

ataskaita (2012 m.) bei Darbo jėgos pasiūlos ir paklausos žemės ūkyje prognozių 2009-2013 metais galutine ataskaita (2008 m.). Taip pat įvertintos 

žuvininkystės ir akvakultūros technologijų ir verslo plėtros tendencijos, darbo rinkos poreikiai ir studentų priėmimo poreikis. 

Darbdavių teigimu, žuvininkystės srityje darbo rinkoje trūksta technologinių žinių turinčių žuvininkystės specialistų. Su pastarąja problema susiduria tiek 

tvenkininės žuvininkystės, tiek uždarų žuvų auginimo sistemų ūkiai, kuriuose žuvininkystės technologais dirba ekologai, biologai ir kiti menkas žinias apie 

žuvininkystę turintys specialistai. 

Atsižvelgiant į minėtą problemą ir siekiant nustatyti darbdavių poreikius jūrų ir vidaus vandenų žuvininkystės specialistams, buvo organizuota anketinė 

apklausa, kuri buvo sudėtinė Žemės ūkio ministerijos užsakomojo tyrimo, vykdyto 2012 m. dalis. Vykdant tyrimą buvo identifikuoti atskiri žemės ūkio, 

žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriai, kurių tarpe ir mus dominantis vidaus vandenų žuvininkystės sektorius, į kurį orientuojama studijų programa. Remiantis 

apklausos duomenimis ir vidaus vandenų žuvininkystės plėtros tendencijomis, sektoriaus veiklos apimtys 2013-2016 m. laikotarpiu didės apie 2,5 proc. 
Atsakymuose, gautuose iš Žemės ūkio ministerijos, žuvininkystės įmonių nurodoma, kad vidaus vandenų žuvininkystės darbo rinkoje trūksta technologinių 

žinių turinčių specialistų, kurių ateityje, sparčiai plečiantis uždaroms žuvų auginimo sistemoms poreikis turėtų dar išaugti. O tuo tarpu daugelyje universitetų 
ruošiami ekologijos ir biologijos specialistai netenkina, nes yra per plataus profilio – jiems trūksta techninių ir technologinių žinių žuvininkystės ir akvakultūros 
srityse. 

Nagrinėjant vidaus vandenų žuvininkystės perspektyvas, tenka pažymėti, kad šio sektoriaus plėtrai pasitarnaus vidaus vandenų žvejybos laivų 
modernizavimas, verslinės ir mėgėjiškos žūklės suderinimas, patraukli rekreacijai Lietuvos gamta ir turtingas žuvininkystės paveldas. Lietuvos žuvininkystės 
subsektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programoje numatyta akvakultūros plėtrą nukreipti į naujų paklausių žuvų auginimą, ekologinę žuvininkystę ir uždarų 
akvakultūros auginimo sistemų taikymą. ES parama žuvininkystei numatoma ir naujame 2014-2020 m. ES programavimo laikotarpyje. 

Vidaus  vandenų  žuvininkystės  sektoriaus  skaičiavimai  grįsti  sektoriaus  raidos  tendencijomis  ir  prognozėmis,  taip  pat  specialistų  poreikių  pokyčių 

subjektyviais vertinimais12,13. Nustatyta, kad kasmetis vidaus vandenų žuvininkystės sektoriaus poreikis yra 15 specialistų. 
 
 

Reikalavimai stojantiesiems 
 

 
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas 

 
 
 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės 
 

Absolventų karjeros galimybės pirmiausia sietinos atsižvelgiant į Europos bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reformą. Šios reformos įgyvendinimui sukurta nauja 

priemonė - Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) - kuri padės siekti pagal reformuotą bendrą žuvininkystės politiką nustatytų augimo, darbo vietų kūrimo ir 

tvarumo tikslų. Europos (tame tarpe ir Lietuvos) žuvininkystės sektoriui bus suteikta naujų darbo vietų kūrimo ir augimo galimybių žuvininkystės, akvakultūros ir kituose 

jūrinės ekonomikos sektoriuose, o tai turės įtakos augimui ir plėtrai vietos lygiu. 

Baigę  studijas  Žuvininkystės  ir  akvakultūros  technologijos  studijų  programos  absolventai  galės  įsidarbinti  gamybinėse  įmonėse,  administravimo 

organizacijose bei konsultavimo tarnybose.



 

Programos absolventai įgis kompetencijas ir gebės vykdyti žuvininkystės ir akvakultūros procesų valdytojo, technologo, vadybininko, žuvininkystės 

vietos 

veiklos grupių administratoriaus ir kt. funkcijas, dirbti įmonių, ūkių, skyrių 

vadovais: 

- žuvininkystės ir akvakultūros įmonėse, žuvivaisos centruose, žuvininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, žuvininkystės tyrimų ir 

mokslo skyriuose, žuvininkystės departamente, 

- absolventai galės įsteigti savo žuvininkystės ir akvakultūros įmones bei ūkius. 

Baigę I pakopos studijas, Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos absolventai toliau studijas gali tęsti Biomedicinos ir Technologijos studijų 

sričių magistrantūros studijų programose ASU ir kituose universitetuose. 
 
 

Studijų programos 

tikslas 
 

Studijų programos tikslas  – rengti aukštos kvalifikacijos ir plačios  erudicijos specialistus,  gerai išmanančius tausių ir konkurencingų  

akvakultūros ir žuvininkystės ūkių kūrimo principus; gebančius taikyti naujausias šių ūkių projektavimo, statybos ir priežiūros technologijas; 

suprantančius akvakultūros ir žuvininkystės  konkurencingumo  principus  išmanančius  akvakultūros  produkcijos  didinimo  metodus,  naujų  

technologinių  inovacijų  diegimą,  gebančius lanksčiai reaguoti į verslo aplinkos bei technologinius poreikius bei pokyčius. 
 
 

Studijų programos numatomų studijų rezultatų (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 
 

Studijų programos daliniai tikslai Siekinių rūšys Numatomi programos studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

 
Pirmasis dalinis tikslas – plėtoti 
pasaulėžiūrą, formuojant kritiškai 
mąstančią asmenybę, turinčią aiškią 
vertybių ir nuostatų sistemą, būtiną 
dalykinei veiklai ir asmeninei karjerai. 

Žinios ir jų 
taikymas 

Žinios,   reikalingos   asmens   platesnei   erudicijai   ir 
filosofiniais      bei      etiniais      principais      pagrįstai 

pasaulėžiūrai ugdyti 

Psichologija,   Filosofija,   Specialybės   kalba, 
Specialybės užsienio kalba 

Įgijus lingvistinių, sociakultūrinių ir tarpkultūrinių žinių 
veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir 
profesiniai tikslais. 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba 

Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai 

Kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, taikyti lietuvių/užsienio 
kalbos žinias argumentuotai reiškiant mintis, analizuojant ir 
dalyvaujant diskusijose. 

Psichologijos pagrindai, Filosofija, Specialybės 
kalba, Specialybės užsienio kalba 

 

Antrasis dalinis tikslas – suteikti 

žemės ūkio technologijos krypties 

fundamentalias žinias, formuojančias 

 
 
 
 
 

Mokėti    pritaikyti    fundamentaliųjų    mokslų   žinias 
atliekant tyrimus, paaiškinti tyrimų duomenų  analizės 

rezultatus ir išvadų pateikimo principus 

Matematika   ir   informatika,   Biostatistika   ir 
mokslinių tyrimų pagrindai, Vandens chemija, 

Taikomoji fizika, Hidraulika, Hidrogeologija ir 

hidrologija 



teorinius technologinės veiklos 

pagrindus žuvininkystės ir 

akvakultūros srityje, ugdyti 

kompetencijas, įgalinančias 

racionaliai naudoti žemės ir aplinkos 

išteklius. 

 
Žinios ir 

gebėjimai 

Žinoti      vandens      organizmų      vystymosi,      bei 
gyvenamosios aplinkos sąlygas, produktyvumo 

formavimo ir kaitos dėsningumus, susiejant su aplinkos 

pokyčiais antropogeninės veiklos poveikyje 

Vandens  chemija,  įvadas  į  žuvininkystės  ir 
akvakultūros technologijų studijas, Vandens 

biologija, Ichtiologija, Vandens ekosistemų 

tvarumas,  Poveikio  aplinkai  vertinimas, 

Vandens tiekimo ir ruošimo technologijos 

žuvininkystei ir akvakultūrai, Žuvų ligos ir 

sanitarija, Žmogaus sauga 

Specialieji 
gebėjimai 

Įsisavinti    žuvininkystės    ir    akvakultūros    veisimo, 
auginimo  ir  maitinimo  technologijas,  jų  paskirtį  ir 
pritaikymo principus, žinoti žuvininkystės ir 

akvakultūros ūkių projektavimo ir statybos principus, 

atsižvelgiant į teisės normas ir direktyvas 

Žuvivaisa  ir  akvakultūra,  Pašarų  ruošimo  ir 
šėrimo            technologijos            akvakultūrai, 
Akvakultūros nuotekų valymo technologijos, 

Akvaproduktų laikymas ir prekinis paruošimas, 

Sportinė ir rekreacinė žūklė, Žuvininkystės 

objektų statybos pagrindai 

Suvokti žuvininkystės ir akvakultūros verslo vadybos 
ypatumus, metodus bei strategijas akvakultūros verslo 

vystymui, veiklos finansavimo šaltinius, žuvininkystės 

ir akvakultūros produktų gamybos inovacijų ir 

rinkodaros aktualijas ir strategijas 

Žuvivaisa  ir  akvakultūra,  Pašarų  ruošimo  ir 
šėrimo technologijos akvakultūrai, 

Akvaproduktų laikymas ir prekinis paruošimas, 

Sportinė ir rekreacinė žūklė, Žuvininkystės ir 

akvakultūros verslo valdymas ir ekonomika, 

Žuvų ir akvaproduktų rinkodara ir logistikos 

vadyba, Žuvininkystės politika ir teisė 
 
 
 
 
 

Gebėjimai 
vykdyti tyrimus 

Pasitelkiant šiuolaikines tyrimo metodikas,    mokslinę 
literatūrą, informacines technologijas bei statistinius 

skaičiavimo metodus atlikti ir apibendrinti tyrimų 

rezultatus, rinkti duomenis bei kūrybingai taikyti 

duomenų analizės rezultatus rengiant baigiamąjį darbą 

ir žodinius pranešimus 

Matematika  ir  informatika,  Taikomoji  fizika, 
Hidraulika, Biostatistika ir mokslinių tyrimų 

pagrindai, Vandens chemija, Kompiuterinė 

grafika – 1,2, Bakalauro baigiamasis darbas 

Naudotis    nauja    laboratorijų    įranga,    specialiomis 
Kompiuterinėmis            programomis,            skirtomis 

žuvininkystės   ir   akvakultūros   ūkių   projektavimui, 

įgyvendinant pažangias idėjas šių ūkių valdymo 

gerinimui 

Žuvininkystės   ir   akvakultūros   įrenginių   ir 
statinių kompiuterinis projektavimas, 

Žuvininkystės ir akvakultūros kompleksinis 

projektavimas, Vandens tiekimo ir ruošimo 

technologijos žuvininkystei ir   akvakultūrai, 

Žuvininkystės hidrotechnikos statiniai 



Trečiasis dalinis tikslas – ugdyti 
specialiuosius gebėjimus, reikalingus 
tausių ir konkurencingų 
akvakultūros ir žuvininkystės ūkių 
projektavimui, statybai ir plėtrai, 
inovatyvių technologijų diegimui, 
siekiant užtikrinti akvakultūros ir 
žuvininkystės ūkių verslumą ir 
konkurencingumą. 

 
 
 

 
Žinios ir jų 
taikymas 

Žinoti    ir    vertinti    žuvininkystės    ir    akvakultūros 
technologinius  procesus,  skaityti  technologinių 

elementų   brėžinius,   identifikuoti   problemas   ir   jas 

spręsti, susieti žemės ūkio veiklą ir akvakultūros 

produktyvumo   didinimą   su   produkcijos   kokybe  ir 

sauga,  analizuoti  ir  vertinti  žuvininkystės  ir 

akvakultūros poveikio aplinkai pasekmes, numatyti 

prevencines apsaugos priemones 

Žuvivaisa     ir     akvakultūra,     Akvaproduktų 
laikymas ir prekinis paruošimas, Vandens 

tiekimo ir ruošimo technologijos žuvininkystei 

ir akvakultūrai, Akvakultūros nuotekų valymo 

technologijos, Vandens ekosistemų tvarumas, 

Poveikio aplinkai vertinimas, Žuvų ligos ir 

sanitarija,  Pašarų  ruošimo  ir  šėrimo 

technologijos akvakultūrai 

 
Specialieji 
gebėjimai 

Taikyti žuvininkystės ir akvakultūros projektavimo ir 
statybos metodus ir būdus, technines priemones ir 

technologijas, jų valdymo metodus bei kokybės 

užtikrinimo principus. 

Žuvininkystės   ir   akvakultūros   kompleksinis 
projektavimas, Vandens tiekimo ir ruošimo 

technologijos žuvininkystei ir akvakultūrai, 

Akvakultūros  nuotekų  valymo  technologijos, 

Profesinės  veiklos  praktika,  Žuvininkystės  ir 
akvakultūros įrenginių ir statinių kompiuterinis 

projektavimas, Akvaproduktų laikymas ir 

prekinis paruošimas, Pašarų ruošimo ir šėrimo 

technologijos akvakultūrai 

Spręsti    technologines    problemas,    susijusias    su 
žuvininkystės  ir  akvakultūros  įmonių  valdymu; 

planuoti ir organizuoti veiklą, užtikrinančią jų verslumą 

bei konkurencingumą. 

Žuvininkystės ir akvakultūros verslo valdymas 
ir ekonomika, Žuvų ir akvaproduktų rinkodara 

ir logistikos valdyba, Sportinė ir rekreacinė 

žūklė, Akvaproduktų laikymas ir prekinis 

paruošimas, Pašarų ruošimo ir šėrimo 

technologijos akvakultūrai 

 
 

 
Antrasis ir trečiasis daliniai tikslai 

 

 
Socialiniai ir 

asmeniniai 

gebėjimai 

Gebėti  bendrauti,  dirbti  savarankiškai  ir  komandoje, 
taikyti  lietuvių/užsienio  kalbos  žinias  argumentuotai 

reiškiant mintis, analizuojant ir dalyvaujant diskusijose. 

Visi programos dalykai 

Mąstyti kritiškai ir logiškai, turėti pagrįstą nuomonę  ir 
mokėti   ją   apginti,   surinkti   ir   pristatyti   mokslinę 

informaciją skirtingai auditorijai. 

Visi programos dalykai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pirmosios pakopos (bakalauro) Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programos planas 
 

Eil. Nr. Studijų dalykai, praktikos Apimtis Semestras 

ECTS kreditais valandomis nuolatinėms 
studijoms 

(N
L) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (15 ECTS KR.) 

1 Specialybės kalba 3 80 1 

2 Filosofija 3 80 1 

3 Psichologija 3 80 2 

4 Specialybės užsienio kalba - 1 3 80 2 

5 Specialybės užsienio kalba - 2 3 80 3 

Iš viso 15 400 x 

STUDIJŲ PAGRINDINĖS KRYPTIES (BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ KRYPTIES, ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJOS ŠAKOS) IR SU JA SUSIJĘ 
STUDIJŲ DALYKAI, BAIGIAMIEJI ATSISKAITYMAI (165 ECTS KR.) 

1 Vandens chemija 6 160 1 

2 Matematika ir informatika 6 160 1 

3 Įvadas į žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijas 6 160 1 

4 Žuvininkystės politika ir teisė 3 80 1 

5 Taikomoji fizika 3 80 2 

6 Kompiuterinė grafika – 1 3 80 1 

7 Kompiuterinė grafika – 2 3 80 2 

8 Biostatistika ir mokslinių tyrimų pagrindai 6 160 2 

9 Vandens biologija 6 160 2 

1
0 

Žuvininkystės objektų statybos pagrindai 6 160 2 

1
1 

Žuvininkystės ir akvakultūros verslo valdymas ir ekonomika 6 160 3 

1
2 

Žmogaus sauga 3 80 3 

1
3 

Ichtiologija 6 160 3 

1
4 

Alvaprocesų elektros įrenginiai ir jų valdymas 6 160 4 

1
5 

Žuvų ligos ir sanitarija 6 160 5 

1
6 

Vandens ekosistemų tvarumas 6 160 4 

1
7 

Vandens tiekimo ir ruošimo technologijos žuvininkystei ir akvakultūrai 4 107 4 

1
8 

Žuvininkystės hidrotechnikos statiniai 4 107 4 

1
9 

Akvaproduktų laikymas ir prekinis paruošimas 6 160 5 

2
0 

Žuvivaisa ir akvakultūra 4 107 4 

2
1 

Pašarų ruošimo ir šėrimo technologijos akvakultūrai 6 160 5 

2
2 

Akvakultūros nuotekų valymo technologijos 6 160 5 

2
3 

Poveikio aplinkai vertinimas 3 80 6 

2
4 

Sportinė ir rekreacinė žūklė 3 80 6 

2
5 

Žuvų ir akvaproduktų rinkodara ir logistikos vadyba 6 160 6 

2
6 

Profesinės veiklos praktika 9 240 6 

2
7 

Žuvininkytės ir akvakultūros kompleksinis projektavimas 9 240 7 

2
8 

Žuvininkystės įrenginių ir statinių kompiuterinis projektavimas 6 160 7 

2
9 

Baigiamasis darbas 1
2 

320 7 

Iš viso 1
6
5 

4400 x 



UNIVERSITETO NUSTATYTI IR STUDENTO PASIRENKAMI KITOS STUDIJŲ ŠAKOS (APLINKOS INŽINERIJOS) STUDIJŲ DALYKAI 
(21 ECTS KR.) 

1 Hidraulika 6 160 3 

2 Hidrogeologija ir hidrologija 6 160 3 

3 Studento pasirenkami kitos šakos (Aplinkos inžinerijos) dalykai* 9 240 7 

Iš viso 21 560 x 

*STUDENTŲ PASIRENKAMI KITOS ŠAKOS (APLINKOS INŽINERIJOS) DALYKŲ SĄRAŠAS (9 ECTS KR.) 

1 Vandens telkinių renovacija 4 107 5 

2 Siurbliai ir siurblinės 4 107 5 

3 Teršalų judėjimas vandenyje 5 133 6 

4 Geografinės informacinės sistemos 5 133 6 

Iš viso 9 240 x 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI (9 ECTS KR.*) 
1 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 5 

2 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 6 

3 Laisvai pasirenkamas dalykas 3 80 7 

Iš viso 9 240 x 

Iš viso apimtis studijų programoje: 210 5600  

Tame tarpe praktikų apimtis studijų programoje 15 426 x 

Tame tarpe laisvai pasirenkamų dalykų 9 240 x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje 12 320 x 

 


