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1. Vardas:  Vytautas 

2. Pavardė: Šlapakauskas  

3. Gimimo data: 1938 04 15  

4. El. paštas: vytautas.slapakauskas@asu.lt 

5. Telefonų numeriai: 8-65387013, 8 (37) 398469 

6. Išsilavinimas:  

Institucija 
 

Įgyta kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis, mokslo 
laipsnis 

Metai 

Lietuvos žemės ūkio 
akademija 
(universitetas) 

Mokslinis agronomas 1957-1962 

Lietuvos žemės ūkio 
akademija 
(universitetas) 

Biologijos mokslų (augalų fiziologija) kandidatas, po 
nostr. gamtos mokslų daktaras 

1970 
(nostr.1993) 

7. Pedagoginiai (mokslo) vardai: 

Institucija 
 

Pedagoginis vardas Metai 

LŽŪA  (dabar ASU) Docentas 1971 

LŽŪA (dabar ASU) Profesorius 1991 

8.   Akademinio darbo patirtis 

Institucija 
 

Pareigos Metai 

LŽŪA (dabar ASU) Asistentas 1963 

LŽŪA (dabar ASU) Vyr.dėstytojas 1963-1971 

LŽŪA (dabar ASU) Docentas, Botanikos katedros vedėjas 1971-1979 

LŽŪA (dabar ASU) Agronomijos fakulteto dekanas 1979-1992 

LŽŪA (dabar ASU) Profesorius nuo 1991 

LŽŪA (dabar ASU) Tarybos pirmininkas 1992-1995 

LŽŪU Profesorius, Botanikos katedros vedėjas 1995-2009 

LŽŪU Profesorius emeritas nuo 2010 

9.   Kalbų mokėjimas:  Įvertinti lygį pagal penkių balų sistemą  (5- puikiai; 1  - pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas 

lietuvių 5 5 4 

rusų 5 5 4 

anglų 5 4 4 

lenkų 4 4 3 

vokiečių 2 1 1 

10.  Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė (metai):46 

11. Mokslinių tyrimų sritys:  

Vykdydamas projektus, atliko mokslinius tyrimus 



- Šiltnaminių augalų mikroklimato automatinio reguliavimo sistemos sukūrimas 
(1980-1981); 

- Agurkų ir pomidorų auginamų šiltnamiuose, panaudojant vilaną,technologija 
(1984-1986); 

- Kompleksinių lėtai veikiančių trąšų sukūrimas ir jų poveikio augalams 
ištyrimas (1987-1988); 

- Sukaupė natūralų vaistinio valerijono genofondą ir panaudojo vaistinės 
žaliavos tobulinimui, augalų auginimo technologijai kurti (1997-2000). 

Pagal atliktus darbus  parašė ataskaitas, mokslinius straipsnius, 
rekomendacijas, yra  išradimo “Lėtai veikiančios trąšos” bendraautoris.  

Paskelbė per 70 mokslinių ir  120 mokslo populiarinamųjų straipsnių. 

Iniciavo fotometrinių ir fluorometrinių metodų įsisavinimą augalų fiziologiniams tyrimams 
ir pasitelkė juos į doktorantų mokslinių tyrimų darbus. 

Parašė vadovėlį „Augalų ekofiologija“ (2006), su kitais – vadovėlius „Augalų fiziologija“ 
(1974, 1991), „Botanika ir mikrobiologijos pagrindai“ (1980), „ Augalų fiziologija ir 
mikrobiologijos pagrindai“ (1990), „Augalų produktyvumas“ (2008), „Augalų mityba“ 
(2008), mokomąsias knygas „Augalų fiziologijos laboratoriniai darbai“ (1999, 2005, 
2007, 2010). 

Parašytų knygų pagrindu ir pavadinimu yra dėstomi bakalaurų, magistrantų ir 
doktorantūros studijų dalykai. 

Iniciavo namų ūkio agronomų specialybės steigimą. Šio pobūdžio studijos vėliau buvo 
tobulinamos ir dabartiniu metu vykdomos „Maisto žaliavų kokybė ir sauga“ programos 
studijos. 

Buvo  „Žemdirbystė-Agriculture“ bei „Agronomy Reseach“ (Estija) mokslo darbų 
redakcinių kolegijų narys, Botanikų ir augalų fiziologų draugijos narys. 

 Stažavasi Maskvos (Rusija), Kijevo (Ukraina) ž.ū.akademijose, Švedijos ž.ū.mokslų 
universitete, Velso universitete (Dž.Britanija), Sydijsko universitetiniame centre 
(Danija), Hohenheimo universitete (Vokietija). 

       Už ilgametį pedagoginį darbą, mokslinę ir visuomeninę veiklą apdovanotas 

Universiteto Padėkos raštais, atminimo medaliu, medaliu „Už nuopelnus“, 

Aukščiausiosios Tarybos medaliu „Už nuopelnus“ bei garbės raštu. Suteiktas 

nusipelniusio dėstytojo vardas. 
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