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Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

Pirmosios pakopos studijų programa 

IVONATYVAUS ŪKININKAVIMO VADYBA 

Programos kodas  612N20006 

Dėstomoji kalba  Lietuvių 

Studijų sritis ir kryptis (šaka) Socialinių mokslų studijų sritis, Vadyba 

Studijų pakopa  Pirmoji studijų pakopa 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis  Vadybos bakalauras 

Studijų formos ir trukmė  Nuolatinė 3,5, Ištęstinė iki 5. 

Programos apimtis, kreditais  210 ECTS  

Studijų programos vykdymo pradžios data  1997-05-19 

Studijų programos paskutiniojo išorinio 

vertinimo data ir rezultatai 
2014 01 13, Akredituota 

Studijų programos paskutiniojo akreditavimo 

data ir rezultatai 
Akredituota iki 2017-06-30 

Studijų programos paskutiniojo patvirtinimo 

Universiteto senate data ir protokolo Nr.  
2011-06- 28, protokolo Nr.506 

 

Studijų programos komitetas: 
(patvirtintas Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos nutarimu 2016 m. gegužės 18d. (protokolas Nr. T-05/2016)). 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1. Jurgita Zaleckienė, 

komiteto pirmininkė  

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė 

2. Jonas Čaplikas  EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 
3. Audrius Gargasas  EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 
4. Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 
5. Bernardas Vaznonis  EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas  
6. Vytautas Pilipavičius  EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm?m=qualification&a=displayItem&id=475&table=1&progid=61203S105
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6. Vladas Kurutis  „ASU mokomasis ūkis“ direktorius 
7. Jonas Talmantas Lietuvos Ūkininkų sąjungos pirmininkas  
8. Aurelijus Buivydas EVF Žemės ūkio verslo vadybos studijų programos studentas 
9. Deividas Juodis UAB „Agroprimum“ vadybininkas 

 
Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Žemės ūkio sektoriuje vyksta didelės struktūrinės permainos. Pasinaudojant savomis, ES ir nacionalinės paramos lėšomis, nemažai ūkininkų 

ir bendrovių modernizavo savo ūkius, juose tvarkosi verslo pagrindais, diegia inovacijas. Siekiant išlaikyti šių ūkių konkurencingumą, tenka 

pasirūpinti modernia jų vadyba ne tik dabar, bet ir ateičiai. Studijų programa „Inovatyvaus ūkininkavimo vadyba“ yra skirta parengti 

inovatyvių ūkių „įpėdinius“, ūkių vadybininkus, kurie remdamiesi fundamentinėmis mokslo žiniomis, gerai suvoktų žemės ūkio ir verslo 

jame specifiką, gebėtų pagal pasirinktą ūkininkavimo sistemą diegti technologines ir vadybines inovacijas, tvarkyti ūkį, atliepiant į žemės 

ūkio politikos ir rinkų permainas, priimti ūkio kaitos strateginius sprendimus, juos efektyviai įgyvendinti, dalyvauti kooperacijoje ir 

bendruomeninėje veikloje.    

Modernių ūkių ūkininkų kompetencijos yra prilyginamos ne žemesniam kaip šeštam Nacionalinės kvalifikacijos sąrangos lygmeniui. 

Atlikus (2016 m.) verslo pagrindais ūkininkaujančių ūkininkų apklausą, buvo įvertintas šios studijų programos poreikis ir profesijos laukas. 

85 proc. respondentų nurodė, kad modernių verslo pagrindais tvarkomų ūkių ūkininkams labai reikalingas vadybinis pasirengimas, 62 proc. 

respondentų nurodė, kad šis vadybinis pasirengimas turėtų būti universitetinio lygmens.  

 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Į pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas priimami asmenys, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą1.  
1Pagrindiniai kriterijai ir jų įtaka konkursinėms eilėms sudaryti yra skelbiami Aleksandro Stulginskio universiteto internetinėje svetainėje, 

adresu: http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/03/Bakalauro-2016-taisykles_v6.pdf 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Karjeros galimybės plačios. Programa tiesiogiai skirta inovatyviam ūkininkavimui ir modernių ūkių vadybai, bet, susiklėsčius su 

ūkininkavimu nesusietoms karjeros aplinkybėms, tinka vadybiniam darbui įvairiose verslo įmonėse, viešojo administravimo įstaigose, 

kuriose reikalingas žemės ūkio ir jo verslo ypatumų išmanymas. Lietuvoje daugiau nei trečdalis įmonių, kurios teikia žemės ūkiui svarbias 

prekes ir įvairaus pobūdžio paslaugas, taip pat gamina įvairiausius maisto ir ne maisto produktus iš žemės ūkio žaliavų.  

Taip pat yra galimybė tęsti studijas Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programoje ar kitose socialinių mokslų srities 

programose ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. 

 

Studijų programos tikslas:  

Pagrindinis tikslas – parengti plačios erudicijos vadybos specialistus, suteikiant bazinių ir specialiųjų žinių bei gebėjimų, kurie būtini 

savarankiškam ūkininkavimui ar vadybiniam darbui inovatyviai verslo pagrindais vystomuose ūkiuose priimant ir įgyvendinant ūkio 

tvarkymo ir plėtros sprendimus kintančiomis žemės ūkio ir kaimo politikos ir rinkų sąlygomis, vis labiau reiškiantis klimato kaitai.  
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Studijų programos tikslų, studijų rezultatų (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos: 

Studijų programos 

daliniai tikslai 

Studijų 

rezultatų 

grupės 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

1 dalinis tikslas – plėtoti 

studentų pasaulėžiūrą, 

kritinį mąstymą, pilietinį 

aktyvumą, susivokimą 

globalizacijos procesuose ir 

gebėjimus veikti 

tarpkultūrinėje erdvėje 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinios, reikalingos asmens platesnei erudicijai ir 

pasaulėžiūrai, grindžiamai filosofiniais, humanistiniais 

ir etiniais principais, jų taikymas pilietinėje raiškoje.  

Filosofija;  

Visuomenės raida; 

Psichologija. 

Socialiniai 

gebėjimai 

Verslo ir socialinės komunikacijos gebėjimai 

tarpkultūrinėje erdvėje  

Psichologija; 

Sociologija; 

Verslo užsienio kalbos pagrindai; 

Verslo užsienio kalba pažengusiems. 

2 dalinis tikslas – suteikti 

bazines ir specialiąsias 

vadybos ir susijusių mokslų 

žinias ir išugdyti gebėjimus, 

būtinus inovatyvių ūkių 

tvarkymo ir plėtros 

sprendimams priimti ir 

jiems įgyvendinti  

Žinios ir jų 

taikymas 

Fundamentinės teorinės matematikos, ekonomikos, 

vadybos, sociologijos, ekologijos ir kitų mokslų  

žinios, būtinos gilesniam žemės ūkio verslo 

moksliniam pažinimui, šių žinių taikymas inovatyvaus 

ūkininkavimo vadybos studijose  

Įvadas į studijas; 

Ekologija ir klimato kaita 

Specialybės kalba; 

Matematika; 

Taikomoji informatika; 

Ekonomikos teorija; 

Vadyba; 

Sociologija;  

Civilinė teisė. 

Naujais fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais 

tyrimais pagrįstos ūkininkavimo sistemų, žemės ūkio 

ekonomikos ir politikos, inovatyvių žemės ūkio 

technologijų žinios, šių žinių taikymas pagrindžiant 

ūkininkavimo sprendimus bei vertinant jų 

įgyvendinimo rezultatus darnaus vystymosi ir klimato 

kaitos kontekste.  

Ūkininkavimo sistemos; 

Ūkininkavimo inovacijos; 

Žemės ūkio technologijos; 

Žemės ūkio politika ir ekonomika; 

Ūkininkavimo ekonomika; 

Žemės ūkio produktų ir paslaugų rinkos bei 

rinkodara; 

Ekonominė statistika.  

Naujais fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais 

tyrimais pagrįstos ūkininkavimo išteklių ir procesų 

valdymo žinios, šių žinių taikymas racionalizuojant 

ūkio veiklas  

Ūkininkavimo išteklių ir procesų valdymas; 

Buhalterinė apskaita; 

Finansai; 

Žemėtvarka ir kraštotvarka; 

Žemės ūkio informacinės sistemos ir 

registrai. 
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Naujais taikomaisiais moksliniais tyrimais pagrįstos 

specialiosios ūkio ir jo veiklų planavimo metodų, 

projektų valdymo, kooperacijos žinios, šių žinių 

taikymas planuojant ir organizuojant ūkio veiklas 

Ūkio vystymas ir veiklos planavimas; 

Projektų valdymas;  

Kooperacija ir partnerystė; 

Žemės ūkio informacinės sistemos ir 

registrai 

Gebėjimai 

vykdyti 

tyrimus 

 

Gebėjimai rinkti ir analizuoti duomenis, taikyti 

ekonominių ir vadybinių tyrimų metodus 

ūkininkavimo rezultatams įvertinti ir sprendimams 

pagrįsti 

Mokslinių tyrimų pagrindai; 

Ūkininkavimo ekonomika; 

Ekonominė statistika; 

Žemės ūkio informacinės sistemos ir 

registrai; 

Verslumo ugdymo praktika; 

Profesinės veiklos praktika; 

Studijų baigiamasis darbas. 

Specialieji 

gebėjimai 

Gebėjimai vertinti gamtines, klimato kaitos, rinkų ir 

kitas verslo sąlygas, pagal jas pasirinkti ūkininkavimo 

sistemą, ūkio veiklos kryptį, parengti verslo planą, 

einamuosius planus, įgyvendinti projektus ir 

inovacijas 

Ekologija ir klimato kaita; 

Ūkininkavimo sistemos; 

Žemės ūkio ekonomika ir politika; 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešasis 

administravimas; 

Kaimo plėtros vadyba; 

Civilinė teisė; 

Ūkininkavimo ekonomika; 

Ūkio vystymas ir planavimas; 

Ūkininkavimo inovacijos; 

Projektų valdymas; 

Verslumo ugdymo praktika 

Profesinės veiklos praktika; 

Studijų baigiamasis darbas 

Gebėjimai projektuoti ir valdyti verslo procesus, 

nustatyti išteklių poreikius, racionalizuoti jų 

naudojimą; apskaityti ūkininkavimo išteklius, 

sąnaudas ir rezultatus, vertinti ūkininkavimo 

rezultatus  

Ūkininkavimo išteklių ir procesų valdymas; 

Ūkio logistikos organizavimas; 

Finansai; 

Buhalterinė apskaita; 

Ekonominė statistika; 

Žemės ūkio informacinės sistemos ir 

registrai; 

Verslumo ugdymo praktika; 

Profesinės veiklos praktika; 

Studijų baigiamasis darbas. 
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Gebėjimai vertinti poreikius partnerystei ir 

kooperacijai, įsitraukti į kooperaciją, tinklaveiką ir 

kitas partnerystės formas, atstovaujant ūkio interesus. 

Partnerystė ir kooperacija; 

Ūkio vystymas ir planavimas; 

Kaimo plėtros vadyba. 

 

3 dalinis tikslas - suteikti 

vadybines žinias ir išugdyti 

gebėjimus su inovatyviu 

ūkininkavimu tampriai 

susijusiose veiklose 

Žinios ir 

mokėjimas 

jas taikyti 

Tradicinio ir netradicinio žemės ūkio, kitų su 

ūkininkavimu derinamų veiklų technologijų, naujų 

produktų kūrimo, veiklos organizavimo žinios ir jų 

taikymas modernizuojant ūkio veiklas.  

 

Augalininkystės/gyvulininkystės 

technologijos ir jų valdymas; 

Žemėtvarka ir kraštotvarka; 

Žemės ūkio paslaugų valdymas; 

Turizmo paslaugų valdymas; 

Miškininkavimas ir jo valdymas; 

Bioenergetika ir jos valdymas; 

Maisto produktų gamybos ir tiesioginių 

pardavimų valdymas 

Specialieji 

gebėjimai 

Gebėjimai valdyti žemės nuosavybės ir nuomos 

santykius, užtikrinti ūkininkavimo ir gamtinės 

aplinkos darną, planuoti ir organizuoti statybas 

Žemėtvarka ir kraštotvarka; 

Statybų organizavimas ir planavimas; 

Civilinė teisė. 

Gebėjimai pasirinkti ir suderinti su ūkininkavimu 

papildomus verslus, planuoti ir organizuoti jų vystymą 

ūkyje  

Žemės ūkio paslaugų valdymas; 

Turizmo paslaugų valdymas; 

Miškininkavimas ir jo valdymas; 

Bioenergetika ir jos valdymas; 

Maisto produktų gamybos ir tiesioginių 

pardavimų valdymas. 

 Socialiniai 

gebėjimai 

Gebėjimai vadovauti nedideliems darbuotojų 

kolektyvams, juos motyvuoti kūrybiniam darbui ir 

rezultatų siekiui, prisiimti atsakomybę; 

Gebėjimai efektyviai komunikuoti su bendruomene, 

visuomene, integruotis į vietos problemų sprendimą, 

įsitraukti į viešųjų projektų įgyvendinimą; 

Gebėjimai efektyviai dirbti savarankiškai ir 

komandoje 

Programos studijų dalykai 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Gebėjimai savarankiškai mokytis; 

Verslumo gebėjimai; 

Gebėjimai spręsti problemas, priimti sprendimus. 

Programos studijų dalykai 

* Studento individualiu pasirinkimu 
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Pirmosios pakopos (bakalauro) 

INOVATYVAUS ŪKININKAVIMO VADYBA planas  

Eil. 

Nr. 

Studijų dalykai,  

praktikos,  

Apimtis  Semestras 

ECTS 

kreditais 

 

valandomis nuolatinėms 

studijoms 

(NL) 

BENDRIEJI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ DALYKAI (15 kr.) 

1. KEFPB012 Filosofija 3 80 1 

2. KEFPB044 Visuomenės raida 3 80 2 

3. KEFPB030 Psichologija 3 80 2 

4. KEKAB Verslo užsienio kalbos pagrindai 3 80 2 

5. KEKAB Verslo užsienio kalba pažengusiems 3 80 3 

6 EVVKB040 Sociologija  6 160 1 

Iš viso 21 560 x 

VADYBOS KRYPTIES IR SU JA SUSIJĘ STUDIJŲ DALYKAI, PRAKTIKOS, BAIGIAMIEJI 

ATSISKAITYMAI (165 kr.) 

1.  EVEAB760 Įvadas į studijas 3 80 1 

2.  KEKAB Specialybės kalba 3 80 4 

3. MFITB004 Matematika 6 160 1 

4.  MFITB031Taikomoji informatika 6 160 2 

5. EVEAB 241 Ekonominė statistika 6 160 3 

6. Ekologija ir klimato kaita 3 160 2 

7. Ūkininkavimo sistemos 6 160 1 

8. EVEAB  Ūkininkavimo inovacijos 6 160 4 

9. IFISB087 Žemės ūkio technologijos  6 160 3 

10. EVEAB220 Ekonomikos teorija 6 160 2 

11. EVEAB Žemės ūkio ekonomika ir politika 6 160 3 

12. EVVKB616 Žemės ūkio produktų ir paslaugų 

rinkos bei rinkodara 
6 160 4 

13. EVVKB566 Ūkininkavimo ekonomika ir 

vertinimas 
6 160 6 

14. EVVKB020 Vadyba 6 160 1 

15. EVVKB095 Civilinė teisė 6 160 4 

16. EVVKB886 Partnerystė ir kooperacija 6 160 7 

17. EVVKB796 Ūkio vystymas ir veiklos 

planavimas 
6 160 5 

18. EVVKB866 Ūkininkavimo išteklių ir procesų 

valdymas  
6 160 4 

19. EVVKB756 Ūkio logistikos organizavimas 6 160 7 

20. EVVKB320 Projektų valdymas 6 160 6 

21. EVEAB430 Finansai 6 160 2 

22. EVEAB450 Buhalterinė apskaita 6 160 3 

23. Žemės ūkio informacinės sistemos ir registrai 3 80 5 

24. EVVKB283 Mokslinių tyrimų pagrindai 3 80 3 

25. EVVKB160 Kaimo plėtros vadyba 6 160 6 

26. EVVKB089 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

viešasis administravimas 
6 160 5 

27. EVVUB001 Verslumo ugdymo praktika 6 160 6 

28. EVVPB004  Profesinės veiklos praktika 6 160 6 

28. EVVDB004 Studijų baigiamasis darbas 12 320 7 

Iš viso 165 4400 X 

VADYBOS SPECIALIZACIJOS DALYKAI  (18 kr.)  

Privalomieji dalykai (18  kr.) 

1. Žemėtvarka ir kraštotvarka 6 160 5 

Pasirenkamieji dalykai (6 kr.) 

1. Augalininkystės/gyvulininkystės technologijos 

ir jų valdymas 
6* 160 5 
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1. Statybų planavimas ir organizavimas 3 80 6 

2. EVVKB693 Žemės ūkio paslaugų valdymas 3 80 6 

3. EVVKB913 Turizmo paslaugų valdymas 3 80 6 

4. Bioenergetika ir jos valdymas 3 80 6 

5. Miškininkavimas ir jo valdymas 3 80 6 

6. EVVKB773 Maisto produktų gamybos ir 

tiesioginių pardavimų valdymas 
3 80 6 

Laisvai pasirenkami dalykai (6 kr.) 

 Pirmasis pasirenkamas dalykas 3 80 3 

 Antrasis pasirenkamas dalykas 3 80 4 

Iš viso praktikų apimtis studijų programoje 15 320 x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 

programoje 

12 320  

Iš viso apimtis studijų programoje 210 5600 x 

* Vienas 6 kreditų arba du po 3 kreditus dalykai iš Agronomijos, Sumaniosios gyvulininkystės, Žemės ūkio 

technologijų ir vadybos, Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų ir kitų biomedicinos bei technologijų srities 

studijų programų 

 

  

 

Pritarta EVF Taryboje 2016 m. gegužės 18 d. (protokolas Nr. T-05/2016) 


