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Studijų programos komitetas 

patvirtintas Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos 2017 m. vasario 1 d. nutarimu (protokolo Nr. T-01/2017) 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Darbovietė ir pareigos 

1.  Doc. dr. Bernardas Vaznonis 

(komiteto pirmininkas) 

Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas, Ekono-

mikos ir vadybos fakulteto prodekanas 

2.  Prof. dr. Vladzė Vitunskienė  Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

3.  Prof. dr. Neringa Stončiuvienė Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto profesorė 

4.  Doc. dr. Valdemaras Makutėnas Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentas 

5.  Doc. dr. Daiva Makutėnienė Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto docentė 
6.  Lekt. dr. Anastasija Novikova Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto lektorė 

7.  Lekt. dr. Rasa Pakeltienė Aleksandro Stulginskio universiteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto lektorė 

8.  Lina Lauraitienė Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė 

9.  Dr. Vida Dabkienė Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo darbuotoja 

10.  Mantas Rudaitis UAB „Zujų paukštynas“ direktorius 



Studijų programos poreikio trumpas pagrindimas: 

Darnaus vystymosi, ekonomikos globalizacijos ir prekybos liberalizacijos iššūkiai žemės ūkiui suponuoja poreikį rengti magistrus, gebančius 

ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergijos produktų gamybos bei paskirstymo verslo ir politikos spren-

dimus, vertinti ir prognozuoti gamybos, rinkos bei investavimo riziką, inicijuoti ir diegti inovacijas vystant konkurencingą ir socialiai atsa-

kingą verslą, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus. Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa yra autentiška, nes ki-

tuose Lietuvos universitetuose vykdomos ekonomikos krypties magistrantūros studijų programos neaprėpia žemės ūkio verslo, jame naudo-

jamų išteklių, žemės ūkio ir maisto produktų rinkų ir agrarinės politikos specifiškumo.  
 

Reikalavimai stojantiesiems: 

Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas yra priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį: 

 baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) ekonomikos, verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros, viešojo administravimo 

krypčių studijas;  

 baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijas ir 24 kreditų apimties ekonomikos krypties papildomąsias studijas; 

 baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir 24 kreditų apimties ekonomikos krypties papildomąsias studijas. 

 

Konkursinė eilė sudaroma ir suminis konkursinis balas apskaičiuojamas pagal lentelėje nurodytus kriterijus: 

 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 pa-

žymų įrašus). Svertinis koeficientas – 0,7; 

 pirmosios pakopos (bakalauro) studijų arba koleginių studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų arba baigiamųjų darbų) 

įvertinimas. Svertinis koeficientas – 0,3; 

 kiekvienas studento parašytas mokslinis straipsnis konkursinį balą didina 0,5. 

 

 Karjeros bei tolesnių studijų galimybės: 

Absolventai galės dirbti ekonomistais-analitikais-planuotojais žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos gamybos bei ją ap-

tarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos 

vykdytojais ir formuotojais valdžios institucijose, mokslininkais ir dėstytojais aukštosiose ir profesinėse mokyklose. Absolventai galės tęsti 

studijas doktorantūroje. 

 

Studijų programos tikslas:  

Ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos sis-

temas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant teorines ir praktines ekonomikos problemas kintančiomis žemės ū-

kio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų gamybos, rinkų ir žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis ar tęsiant ekonomikos 

ir susijusių krypčių studijas ir tyrimus doktorantūroje. 
 

 



Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos: 
Studijų programos 

daliniai tikslai 

Studijų  

rezultatų rūšys 
Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmas dalinis tikslas – 

praplėsti ir pagilinti že-

mės ūkio ekonomikos 

bei susijusių mokslo 

krypčių žinias ir ugdyti 

gebėjimus, būtinus to-

lesnėms studijoms dok-

torantūroje ir/arba labai 

specializuotoms profesi-

nės veiklos problemoms 

spręsti 

Žinios ir jų  

taikymas 

Žinoti ir kritiškai vertinti naujausias ekonomikos ir kitų mokslo 

krypčių teorijas, susijusias su žemės ūkio vystymusi  

eurointegracijos, globalizacijos ir klimato kaitos sąlygomis.  

EVEAM036 Taikomoji ekonominė analizė 

EVEAM037 Žemės ūkio ekonomika ir darnus vys-

tymasis 

EVEAM040 Žemės ūkio politika 

EVEAM044 Tarptautinė prekyba žemės ūkio ir 

maisto produktais  

EVEAM043 Pasaulio maisto ūkio ekonomika 

EVEAM042 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 

analizė 

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM010 Inovacijų ekonomika 

EVEAM038 Finansų ekonomika 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

Alternatyvieji dalykai:  

EVEAM041 Vietos ir regionų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos 

EVEAM039 Žemės ūkio makroekonominė analizė 

Visapusiškai išmanyti ir remiantis klasikinėmis bei moderniomis 

ekonominėmis teorijomis kritiškai vertinti liberalistinės ir protek-

cionistinės žemės ūkio politikos modelius, tarptautinių institucijų 

doktrinas žemės ūkio ir maisto produktų tarptautinės prekybos ir jos 

politikos srityje. 

EVEAM037 Žemės ūkio ekonomika ir darnus vys-

tymasis 

EVEAM040 Žemės ūkio politika 

EVEAM044 Tarptautinė prekyba žemės ūkio ir 

maisto produktais  

EVEAM043 Pasaulio maisto ūkio ekonomika 

EVEAM042 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 

analizė 

Alternatyvieji dalykai:  

EVEAM041 Vietos ir regionų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos 

EVEAM039 Žemės ūkio makroekonominė analizė 

Žinoti ir kritiškai vertinti globalias bei lokalias dabarties žemės 

ūkio vystymosi problemas ir fundamentinių bei taikomųjų moksli-

nių tyrimų rezultatais grindžiamus jų sprendimo būdus. 

EVEAM043 Pasaulio maisto ūkio ekonomika 

EVEAM037 Žemės ūkio ekonomika ir darnus vys-

tymasis 

EVEAM040 Žemės ūkio politika 

EVEAM042 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 

analizė 

EVEAM044 Tarptautinė prekyba žemės ūkio ir 

maisto produktais  



Alternatyvieji dalykai:  

EVEAM041 Vietos ir regionų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos 

EVEAM039 Žemės ūkio makroekonominė analizė 

Specialieji  

gebėjimai 

Vertinti ir modeliuoti ekonominius reiškinius ir procesus, ekonomi-

nius ir politinius sprendimus žemės ūkyje, pagrindžiant agrarinės ir 

kaimo vystymosi politikos priemones.   

 

 

Integruoti ekonomikos žinias, taikyti modernios ekonominės anali-

zės metodus vertinant bei rengiant žemės ūkio ar atskirų maisto, 

pluošto ir bioenergijos pasiūlos grandinėje veikiančių verslo įmonių 

bendrąsias ir konkurencingumo stiprinimo strategijas. 

EVEAM036 Taikomoji ekonominė analizė 

EVEAM037 Žemės ūkio ekonomika ir darnus vys-

tymasis 

EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 

EVEAM010 Inovacijų ekonomika 

EVEAM042 Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų 

analizė 

EVEAM040 Žemės ūkio politika 

EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 

EVEAM038 Finansų ekonomika 

Alternatyvieji dalykai:  

EVEAM041 Vietos ir regionų ekonomika 

EVEAM027 Tarptautiniai finansai 

EVEAM001 Ekonomikos teorijos 

EVEAM039 Žemės ūkio makroekonominė analizė 

Antrasis dalinis tikslas – 

pagilinti žinias ir išplėto-

ti gebėjimus, būtinus 

mokslinei ir/arba inova-

tyviai ir žinias integruo-

jančiai profesinei veiklai  

 

 

Žinios ir jų  

taikymas 

Išmanyti bendramokslinę tyrimų metodologiją, naujausius tyrimo 

metodus, empirinių tyrimų rezultatų patikimumo vertinimo meto-

dus, mokslinės argumentacijos principus ir mokslinės diskusijos 

etiką. 

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija  

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 

Gebėjimai  

vykdyti tyrimus 

Pasirengimui doktorantūros studijoms ir/ar mokslinei veiklai:  

 

Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį identifikuojant mokslinių tyrimų 

problemas, keliant  hipotezes, integruojant bendramokslinius ir spe-

cialiuosius tyrimų metodus. 

 

Sisteminti ir vertinti statistinę informaciją, taikyti matematinius ir 

statistinius duomenų apdorojimo ir analizės metodus žemės ūkio 

ekonomikos moksliniams tyrimams atlikti, galimiems sprendimams 

priimti ir poveikiui aplinkai vertinti. 

 

Interpretuoti mokslinių tyrimų rezultatus, argumentuoti tyrimų iš-

vadas bei sprendimus. 

 

Inicijuoti, organizuoti ir savarankiškai vykdyti tyrimus bei taikyti jų 

rezultatus žemės ūkio vystymo problemų sprendimui, maisto, 

pluošto ir bioenergijos pasiūlos grandinės optimizavimui, žemės 

ūkio politikos priemonių pagrindimui nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygiu.  

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija  

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija  

EVMTM102 Mokslinis tiriamasis darbas 1 

EVMTM202 Mokslinis tiriamasis darbas 2 

EVBDM002 Magistrantūros studijų baigiamasis 

darbas 

 



Pasirengimui profesinei veiklai: 
 

Vystyti ir taikyti kritinį požiūrį identifikuojant praktines problemas, 

parenkant tinkamus duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės me-

todus bei problemų sprendimo būdus. 
 

 Interpretuoti taikomųjų tyrimų rezultatus, patikrinti jų patikimumą, 

argumentuoti tyrimų išvadas ir sprendimus. 

EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija  

EVEAM006 Taikomoji ekonometrija  

EVIPM202 Taikomieji tyrimai 

EVBDM002 Magistrantūros studijų baigiamasis 

darbas 

 

 

 

Specialieji  

gebėjimai 

Pasirengimui profesinei veiklai: 
 

Spręsti netipinius kompleksinius ekonominius uždavinius maisto, 

pluošto ir bioenergijos pasiūlos grandinėje veikiančių verslo įmonių 

veikloje, diegiant inovacijas ir užtikrinant socialinės atsakomybės 

principų įgyvendinimą. 
 

Taikyti sisteminį ir dinaminį požiūrį vertinant ir rengiant naujas 

informacines, organizacines/vadybines priemones ekonominiams 

sprendimams įgyvendinti. 

EVIPM102 Inovacijų praktika 

EVIPM202 Taikomieji tyrimai 

EVBDM002 Magistrantūros studijų baigiamasis 

darbas 

Asmeniniai gebėjimai 

Vystyti ir taikyti specializuotus ekonomikos problemų sprendimo 

gebėjimus savarankiškame moksliniame darbe ir/arba profesinėje 

veikloje, integruojant naujausias ekonomikos ir susijusių mokslų 

krypčių žinias besikeičiančiomis ir nenuspėjamomis sąlygomis, 

formuluoti ekonominius argumentus ir prielaidas, generuoti origi-

nalias idėjas ir jas taikyti ekonomikos mokslinių tyrimų kontekste. 
 

Demonstruoti kritiško, sisteminio ir strateginio mąstymo įgūdžius 

priimant inovatyvius sprendimus galimybių ir pasekmių vertinimo 

pagrindu, suvokti socialinę atsakomybę už savo vykdomą veiklą ir 

jos etines pasekmes. 

Visi studijų dalykai 

Socialiniai gebėjimai 

Vystyti ir suprasti skirtingus požiūrius bei konstruktyviai bendrauti 

kolektyviai sprendžiant specializuotas mokslo ir/ ar profesinės veik-

los problemas. 
 

Diskutuoti aktualiais ekonomikos praktikos ir teorijos klausimais, 

įskaitant idėjų pristatymą, konsultavimą ir ekspertinį vertinimą. 

Visi studijų dalykai 

Vertybinės nuostatos 

 objektyvumas ir nešališkumas,  

 atvirumas ir partnerystė, 

 tarnavimas savajam kraštui, 

 adekvati reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius, 

 nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, 

 aukšta kultūra, profesinė etika,  

 atsakomybė ir moralumas, 

 sąžiningumas, pareigingumas. 

Visi studijų dalykai 



Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Žemės ūkio ekonomikos studijų programos planas 

Eil. Nr. Studijų dalykai  

 

Apimtis  Semestras 

ECTS  

kreditais 

valandomis 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO  

LYGIO DALYKAI (60 kr.) 

1.  EVEAM001 Taikomoji ekonominė analizė 6 160 1 

2.  EVEAM037 Žemės ūkio ekonomika ir darnus 

vystymasis 

6 160 1 

3.  EVEAM040 Žemės ūkio politika  6 160 2 

4.  EVEAM011 Aplinkos ekonomika ir politika 6 160 2 

5.  EVEAM038 Finansų ekonomika 6 160 2 

6.  EVEAM036 Taikomoji ekonometrija 6 160 3 

 

7.  EVEAM010  Inovacijų ekonomika 6 160 4 

8.  EVEAM042 Žemės ūkio ir maisto produktų 

rinkų analizė 

6 160 4 

9.  EVEAM043 Pasaulio maisto ūkio ekonomika 6 160 5 

10.  EVEAM044 Tarptautinė prekyba žemės ūkio 

ir maisto produktais  

6 160 5 

Iš viso 60 1600 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 (60 kr.) 

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (6 kr.) 

1. EVEAM013 Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 1 

Su pagrindine studijų kryptimi susiję ir studijoms būtini kitos studijų krypties dalykai (6 kr.) 

1. EVVKM027 Verslo strateginė vadyba 6 160 3 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms ar praktinei veiklai (12 kr.) 

Mokslinės/praktinės veiklos alternatyvos 

1.  EVMTM102 Mokslinis tiriamasis darbas 1 6 160 4 

2.  EVMTM202 Mokslinis tiriamasis darbas 2 6 160 5 

1.  EVIPM102  Inovacijų praktika 6 160 4 

2.  EVIPM202  Taikomieji tyrimai 6 160 5 

Iš viso: 12 320 x 

Studijų krypties (šakos) alternatyvieji dalykai (6 kr.) 

1.  EVEAM001 Ekonomikos teorijos 6 160 3 

2.  EVEAM041 Vietos ir regionų ekonomika 6 160 3 

3.  EVEAM027 Tarptautiniai finansai 6 160 3 



4.  EVEAM039 Žemės ūkio makroekonominė 

analizė 

6 160 3 

Iš viso 6 160 x 

BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 kr.) 

1.  EVBDM002 Magistrantūros studijų baigiama-

sis darbas 

30 800 6 

Iš viso 30 800 x 

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų prog-

ramoje 

30 800 x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x 
 

 

 

SUDERINTA:  

 

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

 

 

Studijų prorektorė............................................................ 


