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Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1. Vilma Atkočiūnienė, komiteto 

pirmininkė 

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė 

2. Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Viešojo administravimo katedros 

vedėjas, profesorius 

3. Vilija Aleknevičienė EVF Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto direktorė, profesorė 

4. Jan Žukovskis EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius, docentas 

5. Rasa Pakeltienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė, dr. 

6. Ilona Kiaušienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

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


7. Lina Marcinkevičiūtė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

8. Alvydas Aleksandravičius EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorius 

9. Norvyda Zovaitė EVF Kaimo plėtros administravimo studijų programos studentė 

10. Lina Gumbrevičienė Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė  

11. Vytautas Šniauka Kauno rajono Vandžiogalos seniūnijos seniūnas 

 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Baigus Kaimo plėtros administravimo studijų programą suteikiamas viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, 

leidžiantis priimti ir įgyvendinti strateginius kaimo plėtros politikos ir vadybos sprendimus darnaus vystymosi kontekste taikant 

naujausias mokslinių tyrimų metodikas. Studentai, pasirinkę Kaimo plėtros administravimo studijų programą, pagilina ir išplečia 

žinias, kurios yra reikalingos mokslinei tiriamajai ir profesinei veiklai kaimo plėtros viešojo administravimo institucijų 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 gebėjimus būtinus valdyti institucijų ir kaimo 

regionų kokybinius ir kiekybinius pokyčius. Viešojo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio būtinumą sąlygoja sparčiai 

besiplėtojanti kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje. Kaimo plėtros administravimo antrosios pakopos studijų programos poreikį 

suponuoja: kaimo plėtros politinių ir administravimo pokyčių sąveika; globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės 

ir kultūrinės transformacijos, turinčios įtakos lokaliems sprendimams; nuolat sudėtingėjantys viešųjų organizacijų sprendimai ir 

aplinkos pokyčiai; kaimo plėtros viešųjų institucijų veiklos tobulinimo būtinumas. Instituciniams pokyčiams valdyti reikalingi 

pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo magistrai, kurie 

inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilias teorines žinias ir specialiuosius gebėjimus, yra 

pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros politikos ir administravimo 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, vietos veiklos grupėse ir kitose nevyriausybinėse 

organizacijose bei mokslinių tyrimų institucijose, taip pat vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus įvairiose kaimo ir regionų 

plėtros srityse. Įgijus viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų 

nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį. 

 

Studijų programos tikslas (tikslai):  

Parengti moksliniam ir praktiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos kaimo plėtros administratorius, suteikiant teorinių ir analitinių 

viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimų formavimui 

ir įgyvendinimui būtinus gebėjimus. 
 

 

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

Studijų programos 

daliniai tikslai 
Siekinių rūšys Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis tikslas 

Pagilinti ir išplėsti 

kaimo ir regionų plėtros 

politikos, viešojo 

valdymo žinias ir 

įgūdžius, būtinus 

sprendžiant strateginio 

valdymo rezultatyvumo 

ir veiksmingumo 

problemas. 

Žinios, jų 

taikymas 

Geba aiškinti, analizuoti, kritiškai vertinti 

žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos sistemą, 

viešojo valdymo teorijas ar koncepcijas, ryšius 

tarp viešosios politikos strategijų, programų 

bei įgyvendinimo planų  

Viešojo administravimo teorijos 

Regionų konkurencingumo vystymas 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos 

analizė 

Institucinių pokyčių vadyba  

Gerovės ekonomika 

Administracinė teisė 

Aplinkosaugos politika ir teisė 

Nuodugniai išmano žemės ūkio ir kaimo 

vystymosi strategijų, programų ir projektų 

rezultatyvumo ir veiksmingumo vertinimo 

metodologiją bei geba kūrybiškai ją taikyti 

profesionaliai prisidėdami prie viešosios 

politikos proceso ir viešųjų paslaugų teikimo 

tobulinimo  

Kaimo vystymo strateginė vadyba 

Verslo strateginė vadyba 

Žmogiškųjų išteklių vadyba 

Viešųjų finansų valdymas 

Administravimo informacinės sistemos 

Viešųjų paslaugų vadyba 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba analizuoti, kritiškai vertinti, rengti naujas 

priemones, neperžengdami specifinių pareigų 
Viešojo administravimo teorijos 



ribų prisidėti prie žemės ūkio ir kaimo plėtros 

politikos prioritetų nustatymo, politikos 

formavimo bei vertinimo 

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos 

analizė 

Kaimo vystymo strateginė vadyba 

Kaimo socialinė partnerystė  

Administracinė teisė 

Vietovės rinkodara 

Aplinkosaugos politika ir teisė 

Socialiniai 

gebėjimai  

Geba būti lyderiais, vadovauti, motyvuoti, 

dirbti įvairių kartų ir kultūrų komandose, 

lanksčiai ir kūrybiškai bendradarbiaudami su 

piliečiais ar jų grupėmis, kaimo plėtros 

veikėjais  

 

Kaimo vystymo strateginė vadyba 

Institucinių pokyčių vadyba  

Kaimo socialinė partnerystė  

Vietovės rinkodara 

Konsultavimo teorijos ir metodai 

Žmogiškųjų išteklių vadyba 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba įvertinti viešosios politikos rezultatus ir 

pasekmes, priimdami inovatyvius sprendimus 

sąžiningai ir nešališkai piliečių atžvilgiu 

Regionų konkurencingumo vystymas 

Gerovės ekonomika 

Administravimo informacinės  sistemos 

Viešųjų paslaugų vadyba 

Antrasis dalinis tikslas 

Išplėtoti gebėjimus 

savarankiškai vykdyti 

ir organizuoti 

mokslinius bei 

taikomuosius tyrimus, 

reikalingus 

inovatyviems kaimo 

plėtros ir regionų 

politikos bei viešojo 

valdymo sprendimams 

pagrįsti ir sklaidai 

vykdyti.  

 

Tyrimų vykdymo 

gebėjimai 

Pasirinkusiems mokslinę kryptį 

Geba identifikuoti mokslinę problemą, 

profesionaliai taikyti ir derinti tarpusavyje 

kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, 

kaimiškų vietovių vystymosi valdymo 

analizės, vertinimo, sprendimų priėmimo 

procesuose  

Mokslinių tyrimų metodologija 

Taikomoji ekonometrija 

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

Pasirinkusiems praktinę kryptį 

Geba identifikuoti praktinę problemą, išsamiai 

analizuoti informaciją, ja nuosekliai ir 

argumentuotai remtis priimdami kaimiškų 

vietovių inovatyvius valdymo sprendimus, 

teikdami patarimus politikams ar vadovams 

bei bendradarbiaudami su įvairiomis 

suinteresuotomis grupėmis 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Inovacijų praktika 

Taikomieji tyrimai 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

Specialieji 

gebėjimai 

Pasirinkusiems mokslinę kryptį 

Geba nustatyti, atskirti ir įvertinti kaimo 

plėtros politikos rezultatus ir pasekmes, 

nuosekliai planuodami, koordinuodami ir 

kontroliuodami organizacinius procesus 

Valdymo sprendimų modeliavimas  

Taikomoji ekonometrija 

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

 



Pasirinkusiems praktinę kryptį 

Geba nustatyti kaimiškų vietovių vystymosi 

strateginio valdymo prioritetus, formuluoti 

tikslus ir uždavinius, taikydami vadybines 

naujoves sutelkti išteklius viešojo valdymo 

pokyčiams įgyvendinti  

 

Valdymo sprendimų modeliavimas  

Inovacijų praktika 

Taikomieji tyrimai 

Viešųjų finansų valdymas 

Verslo strateginė vadyba  

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

Socialiniai 

gebėjimai 

Pasirinkusiems mokslinę kryptį 

Geba įtraukti piliečius, ekspertus, 

nevyriausybines organizacijas į kaimiškų 

vietovių strateginio vystymosi valdymą, 

parinkdami novatoriškus jų dalyvavimo 

metodus  

Konsultavimo teorijos ir metodai 

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Pasirinkusiems praktinę kryptį 

Geba išsamiai informuoti ir profesionaliai 

konsultuoti kaimo plėtros veikėjus derindami 

ir priimdami integruotus žemės ūkio ir kaimo 

plėtros sprendimus 

Konsultavimo teorijos ir metodai 

Inovacijų praktika 

Taikomieji tyrimai 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Pasirinkusiems mokslinę kryptį 

Geba pasinaudoti mokslinių tyrimų žiniomis, 

rinkti informaciją ir vykdyti tyrimus 

bendraudami ir bendradarbiaudami su 

piliečiais ar jų grupėmis, kaimo plėtros 

veikėjais  

Mokslinių tyrimų metodologija 

Mokslinis tiriamasis darbas 1 

Mokslinis tiriamasis darbas 2 

Pasirinkusiems praktinę kryptį 

Geba atpažinti ir prisiimti atsakomybę už savo 

sprendimus ir veiksmus, derinti privačius ir 

viešuosius interesus nesiekdami asmeninės 

naudos prisiimdami atsakomybę už savo 

sprendimus ir veiksmus 

Mokslinių tyrimų metodologija 

Valdymo sprendimų modeliavimas  

Inovacijų praktika 

Taikomieji tyrimai 

Magistrantūros studijų baigiamasis darbas 

 

 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Kaimo plėtros administravimas studijų programos planas  

Eil. Nr. Studijų dalykai 

Apimtis  Semestras 

ECTS 

 
valandomis 

nuolatinės 

formos 

(NL) 

ištęstinės 

formos  

(I) 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (ECTS)  

1. EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 6 160 1 2 



2. EVVKM002 Viešojo administravimo teorijos 6 160 1 1 

3. EVVKM046 Regionų konkurencingumo vystymas 6 160 1 1 

4. 
EVVKM042 Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos 

analizė 
6 160 1 2 

5. EVVKM006 Kaimo vystymo strateginė vadyba 6 160 2 3 

6. EVVKM043 Institucinių pokyčių vadyba 6 160 2 4 

7. EVEAM014 Gerovės ekonomika 6 160 3 5 

8. EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 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 (ECTS) 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (ECTS) 

1. EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 6 160 2 3 

2. EVMTM104 Mokslinis tiriamasis darbas 1 6 160 2  4 

3. EVMTM204 Mokslinis tiriamasis darbas 2 6 160 3 5 

Iš viso 18 480 x X 
Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai (ECTS) 

1. EVVKM027 Verslo strateginė vadyba  6 160 2 3 

2. EVIPM004 Inovacijų praktika 6 160 2 4 

3.  EVTTM004 Taikomieji tyrimai 6 160 3 5 

Iš viso 18 480  x 

Krypties alternatyvieji dalykai (ECTS) 

1. EVVKM007 Administracinė teisė 6 160 2 2 

2. EVVKM013 Administravimo informacinės sistemos 6 160 2 2 

3. EVVKM020 Vietovės rinkodara 6 160 2 2 

4. EVVKM044 Kaimo socialinė partnerystė  6 160 3 5 

5. EVVKM045 Viešųjų paslaugų vadyba 6 160 3 5 

6. EVVKM012 Aplinkosaugos politika ir teisė 6 160 3 5 

7. EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 6 160 3 5 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (ECTS) 

1. EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 2 1 

2. EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba 6 160 2  3 

Iš viso 12 320 x x 



BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS ((ECTS) 

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 

 

 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Kaimo plėtros administravimo nuolatinių studijų programos planas 
  

I semestras 2 semestras 

Dalyko kodas Dalyko pavadinimas ECTS Dalyko kodas Dalyko pavadinimas ECTS 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 6 EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba  6 

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 6 EVVKM006 Kaimo vystymo strateginė vadyba 6 

EVVKM002 Viešojo administravimo teorijos 6  Alternatyva 1 (praktiniam darbui) 12 

EVVKM046 Regionų konkurencingumo vystymas 6  Alternatyva 2 (moksliniam darbui) 12 

EVVKM042 Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos analizė 6  Krypties alternatyvos 1 6 

Iš viso 30,0 Iš viso 30,0 

  Alternatyva 1 (praktiniam darbui)  

EVIPM004 Inovacijų praktika 6 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 6 

 Alternatyva 2 (moksliniam darbui)  

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 6 

EVMTM104 Mokslinis tiriamasis darbas 1 6 

 Krypties alternatyvos 1  

EVVKM007 Administracinė teisė 6 

EVVKM013 Administravimo informacinės sistemos 6 

EVVKM020 Vietovės rinkodara 6 

2 kursas 

3 semestras  4 semestras 

Dalyko kodas Dalyko pavadinimas ECTS Dalyko kodas Dalyko pavadinimas ECTS 

EVVKM043 Institucinių pokyčių vadyba  6 EVBDM004 Magistro baigiamasis darbas  30,0 

EVEAM014 Gerovės ekonomika 6    

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 6    

 Alternatyva 1 (praktiniam darbui) 6    

 Alternatyva 2 (moksliniam darbui) 6    

 Krypties alternatyvos 2 6    

Iš viso 30,0    

Alternatyva 1 (praktiniam darbui)  

 EVTTM004 Taikomieji tyrimai 6 

Alternatyva 2 (moksliniam darbui)  



EVMTM204 Mokslinis tiriamasis 2 6 

Krypties alternatyvos 2 6 

EVVKM012 Aplinkosaugos politika ir teisė 6 

EVVKM044 Kaimo socialinė partnerystė  6 

EVVKM045 Viešųjų paslaugų vadyba 6 

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 6 

 

 

Ištęstinių studijų programos planas 

1 kursas 

1 semestras 2 semestras 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

Dalyko 

kodas 
Dalyko pavadinimas 

Kreditų 

skaičius 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 6 EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas 6 

EVVKM002 Viešojo administravimo teorijos 6 EVVKM042 Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos analizė 6 

EVVKM046 Regionų konkurencingumo vystymas 6  Krypties alternatyvos 1  

   EVVKM007 Administracinė teisė 6 

   EVVKM013 Administravimo informacinės sistemos 6 

   EVVKM020 Vietovės rinkodara 6 

Iš viso 18,0 Iš viso 18,0 

2 kursas 

3 semestras 4 semestras 

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių vadyba  6 EVVKM043 Institucinių pokyčių vadyba 6 

EVVKM006 Kaimo vystymo strateginė vadyba 6 EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai 6 

 Alternatyva 1 (praktiniam darbui)   Alternatyva 1 (praktiniam darbui)  

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 6 EVIPM004 Inovacijų praktika 6 

 Alternatyva 1 (moksliniam  darbui)   Alternatyva 1 (moksliniam  darbui  

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija 6 EVMTM104 Mokslinis tiriamasis darbas1 6 

      

Iš viso 18,0 Iš viso 18,0 

3 kursas 

4 semestras 5 semestras 

EVEAM014 Gerovės ekonomika 6 EVBDM004 Magistro baigiamasis darbas 30 

 Alternatyva 1 (praktiniam darbui)     

EVTTM004 Taikomieji tyrimai 6    

 Alternatyva 1 (moksliniam  darbui)     

EVMTM204 Mokslinis tiriamasis darbas2     

 Krypties alternatyvos 1     

EVVKM012 Aplinkosaugos politika ir teisė 6    

EVVKM044 Kaimo socialinė partnerystė 6    

EVVKM045 Viešųjų paslaugų vadyba 6    

EVEAM029 Viešųjų finansų valdymas 6    

 Iš viso 18,0    

 


