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Studijų programos komitetas 
(patvirtintas Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos nutarimu 2016 m. gegužės18 d. (protokolas Nr. T-05/2016) 

Nr. Vardas, Pavardė Darbovietė ir pareigos 

1. Jonas Čaplikas,  

komiteto pirmininkas  

EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 

2. Audrius Gargasas  EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorius 

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

4. Vytautas Pilipavičius  EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentas 

5. Vilma Tamulienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto docentė 

6. Bernardas Vaznonis  EVF prodekanas, Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas  

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


7.  Jurgita Zaleckienė EVF Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė 

8.  Audrius Kavaliauskas  UAB „Dojus“ direktorius  

9. Juozas Pusvaškis EVF Žemės ūkio verslo vadybos studijų programos studentas 
 

Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas:  

Studijų programos poreikį apsprendžia:  

- intensyvus žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros (materialinio, finansinio, technologinio, konsultacinio ir kitokio aprūpinimo 

bei žemės ūkio produktų supirkimo, logistikos, eksporto) organizacijų vystymasis; 

- žemės ūkio, kaip ekonomikos sektoriaus ir verslo, ypatumai; 

- sparčiai kintančios ilgalaikio konkurencingumo užtikrinimo sąlygos, įtakojančios esmines verslo vystymosi problemas ir 

lemiančios moksliniais pagrindais priimamų ir įgyvendinamų vadybinių sprendimų svarbą.  

Dirbant vadybinį darbą su žemės ūkiu susietose įmonėse ir kitose organizacijose nepakanka vien bendrųjų vadybinių žinių ir 

gebėjimų. Būtinas ir žemės ūkio bei jo verslo vadybinių ypatumų išmanymas. Studijų programos suorientavimas į šių ypatumų 

išmanymą, apsprendžia programos absolventų pranašumą prieš kitas vadybos krypties magistrantūros programas.  
 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Į studijų programą priimami  asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį. Baigę ne vadybos (vadybos ir verslo administravimo) krypties bakalauro universitetines studijas ir baigę 

bet kurios krypties bakalauro profesines studijas priimami po Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos nustatytos apimties 

papildomųjų studijų. Baigusieji profesinio bakalauro studijas  privalo turėti vienų metų darbo stažą (skaičiuojant 2016 m. 

rugpjūčio 31 dienai) po koleginių studijų baigimo.  
1Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas tvarka yra skelbiami Aleksandro Stulginskio universiteto 

internetinėje svetainėje, adresu: http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/03/WPMZKFO.pdf. 

 

Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Baigusieji Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programą galės: 

- dirbti vadybinį darbą su žemės ūkio specifika susietų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo lygmenyje žemės ūkio verslo ir jo 

infrastruktūros įmonėse, konsultantais ir ekspertais žemės ūkio verslo organizacijas vienijančiose nacionalinėse ir tarptautinėse 

organizacijose;  

- dirbti vadybos krypties pedagoginį ir mokslinį darbą; 

- vystyti savąjį verslą žemės ūkio ir/ar  jo infrastruktūros srityje;  

- tęsti studijas ir vykdyti mokslinius tyrimus doktorantūroje.  

 

Studijų programos tikslas:  

parengti vadybiniam darbui žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros organizacijose vadybos krypties magistrus, gebančius 

pagrįsti, priimti ir įgyvendinti šio verslo vystymo sprendimus atsižvelgiant į žemės ūkio ypatumus ir įvertinant didėjančio 

dinamiškumo, neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos sąlygas. 



 

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

Studijų 

programos 

daliniai tikslai 

Studijų 

rezultatų 

grupės 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 

tikslas: išplėtoti 

fundamentinių ir 

taikomųjų 

mokslinių 

tyrimų 

rezultatais 

grindžiamas 

aukšto 

probleminio ir 

inovacinio 

mokslinio lygio 

žinias ir 

specialiuosius 

gebėjimus, 

svarbius žemės 

ūkio verslo 

vadyboje 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žino žemės ūkio darnaus vystymosi 

paradigmas, žemės ūkio verslo ypatumus ir 

aplinkos veiksnius, šias žinias taiko 

atpažįstant, vertinant esmines išorines ir 

vidines verslo problemas   

EVEAM003 Darnus žemės ūkio vystymasis; 

EVVKM047 Žemės ūkio verslo aplinka ir jos 

vertinimas 

EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkodara 

Žino sprendimų priėmimo koncepcijas, 

strateginių pasirinkimų ir jų įgyvendinimo 

būdus, verslo procesų, išteklių ir inovacijų 

valdymo sistemas ir projektavimo metodus, 

juos taiko žemės ūkio verslo vadybinėje 

praktikoje didėjančio dinamiškumo, 

neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos 

sąlygomis  

EVVKM001 Valdymo sprendimų modeliavimas; 

EVVKM048 Inovacijų ir pokyčių valdymas; 

EVVKM049 Žemės ūkio verslo strateginė vadyba; 

EVVKM050 Žmogiškųjų išteklių valdymas ir 

lyderystė; 

EVEAM024 Finansų ir investicijų valdymas; 

EVVKM051 Žemės ūkio gamybos procesų 

projektavimas; 

EVVKM052 Prekybos ir logistikos procesų 

valdymas 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba vertinti žemės ūkio verslo organizacijų, 

jų struktūrinių elementų strateginę poziciją, 

parinkti bendrąsias, konkurencines ir 

funkcines vystymosi strategijas, valdyti jų 

įgyvendinimo procesus, investicijas, 

inovacijas ir pokyčius   

 EVVKM047 Žemės ūkio verslo aplinka ir jos 

vertinimas 

EVVKM027 Žemės ūkio verslo strateginė vadyba; 

EVVKM026 Inovacijų ir pokyčių valdymas; 

EVEAM024 Finansų ir investicijų valdymas; 

EVVKM024 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkodara 

Geba analizuoti, vertinti ir tobulinti žemės 

ūkio verslo procesus, racionalizuoti išteklių 

naudojimą, kurti ir tobulinti motyvacines 

sistemas  ir taikyti inovacinius instrumentus 

žemės ūkio verslo organizacijos darniam 

vystymuisi užtikrinti  

EVVKM005 Žmogiškųjų išteklių valdymas ir 

lyderystė; 

EVEAM024 Finansų ir investicijų valdymas; 

EVVKM052 Žemės ūkio gamybos procesų 

projektavimas;  

EVVKM052 Prekybos ir logistikos procesų 

valdymas; 

EVIPM003 Inovacijų praktika 



Antrasis dalinis 

tikslas: išugdyti 

vadybinei 

veiklai ir 

inovacijų 

diegimui 

reikalingų 

tyrimų 

vykdymo, jų 

rezultatų 

taikymo, naujų 

žinių 

integravimo 

gebėjimus 

Žinios ir jų 

taikymas 

Suvokia socialinių tyrimų metodologijos 

kūrimo principus, žino socialinių tyrimų 

metodus ir juos taiko  vadybinėje ir 

inovacinėje veikloje  

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

Gebėjimai 

vykdyti 

tyrimus 

Geba planuoti, organizuoti ir atlikti 

taikomuosius tyrimus, skirtus verslo ir jo 

valdymo problemoms nustatyti, rinkoms 

ištirti, valdymo sprendimams bei inovacijoms 

pagrįsti bei įgyvendinti, publikuoti ir pristatyti 

tyrimų rezultatus  

EVIPM003 Inovacijų praktika; 

EVTTM003 Taikomieji tyrimai; 

EVBDM103 Baigiamasis darbas 1; 

EVBDM203 Baigiamasis darbas 2 

EVBDM303 Baigiamasis darbas 3 

Trečiasis dalinis 

tikslas: sudaryti 

sąlygas įgyti 

žinių ir 

specialiųjų 

gebėjimų žemės 

ūkio verslo 

vadybai 

aktualiose 

srityse pagal 

studentų 

individualius 

poreikius 

Žinios ir jų 

taikymas 

Fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 

rezultatais grindžiamos viešosios ir verslo 

vadybos, aplinkosaugos, socialinio verslo, 

rinkodaros, konsultavimo metodikos žinios 

studentų individualiu pasirinkimu jų 

profesinės veiklos galimybėms išplėsti 

EVVKM053 Žemės ūkio verslo organizacijų 

vystymasis; 

EVVKM054 Aplinkosaugos vadyba; 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai; 

EVVKM057 Žemės ūkio informacinės sistemos; 

EVVKM055 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkodaros strategijos; 

EVVKM056  Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešoji 

vadyba 

Specialieji 

gebėjimai 

Specializuoti žemės ūkio verslo organizacijų 

vystymo, rinkodaros strategijų pasirinkimo ir 

įgyvendinimo, socialinio verslo organizavimo 

gebėjimai studentų individualiu pasirinkimu 

jų profesinės veiklos galimybėms išplėsti 

EVVKM053 Žemės ūkio verslo organizacijų 

vystymasis; 

EVVKM054 Aplinkosaugos vadyba; 

EVVKM010 Konsultavimo teorijos ir metodai; 

EVVKM057 Žemės ūkio informacinės sistemos; 

EVVKM055 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkodaros strategijos; 

EVVKM056Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešoji 

vadyba 



Socialiniai gebėjimai Geba įtraukti kitus darbuotojus į probleminių 

situacijų nagrinėjimą, veiklos planavimą, 

sprendimų priėmimą, inovacijų diegimą. 

Imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių 

darbuotojų veiklos kokybę ir jos tobulinimą. 

Efektyviai komunikuoti su klientais ir 

partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis, 

siekiant konstruktyvaus dialogo ir abipusiai 

palankių sprendimų.  

Visi studijų dalykai 

Asmeniniai gebėjimai Savarankiškai vertinti tolesnio mokymosi 

poreikius ir planuoti tolesnio mokymosi 

procesą. 

Kritiškai vertinti problemines situacijas, jas 

atspindinčią informaciją. 

Naudotis mokslinių tyrimų žiniomis vertinant 

problemines situacijas, pagrindžiant naujus 

sprendimus. 

Sistemingai ir strategiškai mąstyti, priimti 

inovatyvius sprendimus. 

Derinti verslo interesus su visuomeniniais, 

suvokti socialinę atsakomybę už galimus 

verslo sprendimų socialinius, 

aplinkosauginius ir etinius padarinius. 

Visi studijų dalykai 

 
Antrosios pakopos (magistrantūros) 

studijų programos Žemės ūkio verslo vadyba planas  

Eil. Nr. Studijų dalykai  

 

Apimtis  Semestras 

kreditais valandomis nuolatinės 

formos, 

(NL) 

ištęstinės 

formos, 

(I) 

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

1. Darnusis žemės ūkis 6 160 1 1 

2. Žemės ūkio verslo aplinka ir jos vertinimas 6 160 1 1 

3. Valdymo sprendimų modeliavimas 6 160 1 2 

4. Inovacijų ir pokyčių valdymas 6 160 2 2 

5. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodara 6 160 2 2 

6. Žemės ūkio verslo strateginė vadyba 6 160 2 3 

7. Žmogiškųjų išteklių valdymas ir lyderystė 6 160 2 3 

8. Finansų ir investicijų valdymas 6 160 3 4 

9. Žemės ūkio gamybos procesų projektavimas 6 160 3 4 



10 Prekybos ir logistikos procesų valdymas 6 160 4 5 

Iš viso 60 160 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI TAIKOMIESIEMS TYRIMAMS IR INOVACINEI 

VEIKLAI VADYBOJE PASIRENGTI (18 kr.) 

1. Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 1 

2. Inovacijų praktika 6 160 2 3 

3. Taikomieji tyrimai 6 160 3 4 

Iš viso: 18 480 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI STUDENTŲ PASIRINKIMUI STUDIJŲ DALYKAI (12 kr.) 

 Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešoji vadyba 6 160 3 5 

 Socialinis verslas 6 160 3 5 

 Konsultavimo teorijos ir metodai 6 160 3 5 

 Aplinkosaugos vadyba 6 160 4 6 

 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodaros strategijos 6 160 4 6 

 Žemės ūkio verslo organizacijų vystymasis 6 160 4 6 

Iš viso: 12 320 x x 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 kr.) 

 Baigiamasis darbas 1 6 160 1 2 

 Baigiamasis darbas 2 6 160 3 5 

 Baigiamasis darbas 3 18 480 4 6 

Iš viso 30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 
 

Pritarta EVF Taryboje 2016 m. gegužės18 d. (protokolas Nr. T-05/2016) 
Patvirtinta ASU Senate 2016 m. birželio 23 d. (protokolas Nr. 558) 


