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SVEIKI, PIRMAKURSIAI,

Ar girdėjote posakį: „Vieno etapo pabaiga – tai naujojo pradžia?” 
Atversdami naują savo gyvenimo knygos skyrių, truksiantį ne vienerius metus, pasisten-

kite atskleisti savo pačius geriausius gebėjimus. Įrašykite į jį ne vieną istoriją, iš kurios po 
daugelio metų galėtumėte garsiai nusijuokti ar prisiminti su nuostalgija kaip vieną įsimin-
tiniausių ir ryškiausių laikotarpių. 

Greitai suprasite, kad studijos ASU ne tik suteikia žinių ir rengia jus kaip specialybės 
profesionalus, bet ir ugdo šiuolaikiškos, kompetentingos, atviros ir savimi pasitikinčios as-
menybės savybes, puoselėja ir diegia jaunimui svarbiausias piliečio ir akademinio atstovo 
bei žmogiškąsias vertybes.

Sudijų metai – patys geriausi gyvenime. Netikėjau tuo, kol netapau ASU bendruomenės 
nare. Dabar – tai mano antrieji namai. Vieta, kurioje galiu ne tik mokytis, bet ir šokti, 
dainuoti, dalyvauti įvairiuose studentiškuose renginiuose ir kt. Prižadu, bus linksma, tik 
svarbu nepamiršti pagrindinės pamokos, kurią turite išmokti Universitete – studijuoti ir 
studentauti, nepainioti šių dviejų sąvokų. Taigi nebijokite svajoti, bandyti, klysti, darykite 
tai, ką mėgstate, ir niekada nepasiduokite!

Sveikinu patekus į mūsų ASU šeimą, lauksime jūsų Studentų atstovybėje!

Liveta Budreckytė

ASU Studentų atstovybės prezidentė



ASU studento PRIESAIKA
Aš, tapęs Aleksandro Stulginskio 

universiteto bendruomenės nariu,  prisiekiu:

Gerbti studento vardą, būti pavyzdžiu 
Lietuvos jaunimui;

Studijuoti atsakingai ir sąžiningai;

Puoselėti Universiteto tradicijas, 
tausoti jo turtą;

Įgytas žinias ir gebėjimus skirti savo 
Tėvynei vardan jos klestėjimo;

Tepadeda man Dievas.

GAUDEAMUS
Studentų himnas

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! (bis)
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus! (bis)

Vita nostra brevis est
Brevi finietur;

Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!

Vivat academia! Vivat professores! (bis)
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore! (bis)

Vivant omnes virgines graciles, formosae! (bis)
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles.

Bonae, laboriosae! (bis)

Vivat et re publica et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,

Qui nos hic protegunt! (bis)
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STUDENTŲ SAVIVALDA

LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS
Lietuvos studento pažymėjimas (LSP) – tai vienintelis oficialus dokumentas, kuris 

įrodo, kad esi studentas. Tai ne tik studento statusą identifikuojantis dokumentas, bet 
ir daugelį nuolaidų visoje Lietuvoje suteikianti kortelė. Turėdamas šį pažymėjimą, galėsi 
naudotis aukštųjų mokyklų bibliotekomis, inventoriumi, laikyti egzaminus, naudotis ša-
lies viešojo transporto lengvatomis (tarpmiestiniu viešuoju transportu galėsi važiuoti 50 
proc. pigiau, o miesto viešuoju transportu – net iki 80 proc. pigiau).

LSP kaina priklauso nuo studijų pakopos: 
• pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentams – 12 Eur;
• vientisųjų studijų studentams – 16 Eur;
• pakartotinai išduotas LSP (pakeistas nauju) – 4,50 Eur.

Norint įsigyti LSP, reikia užpildyti registracijos formą lsp.lt/register  bei sumokėti
mokestį už  LSP. 

LSP pagaminamas per 1-2 savaites nuo užsakymo pateikimo ir nuotraukos tinkamumo 
LSP gamybai patvirtinimo. 

Jei turi papildomų klausimų ar kyla neaiškumų, kaip užsiregistruoti www.lsp.lt siste-
moje, kreipkis į ASU Studentų atstovybės LSP komiteto koordinatorę Ievą Navickytę (tel. 
8 636 171 47, el. p. asu.sa.lsp@gmail.com). Ji atsakys į visus Tavo klausimus ir padės 
užsiregistruoti.

Keliaujant po Europą ar kitas pasaulio šalis pravartu turėti ir tarptautinį studento 
pažymėjimą ISIC (International Student Identity Card). Jis galioja daugiau nei 129 pa-
saulio valstybių ir suteikia nuolaidų kelionėms lėktuvais, autobusais, keltais, traukiniais, 
taip pat nuolaidas nakvynei, muziejams, prekėms bei paslaugoms.

Informaciją, kur ir kokiomis sąlygomis gali įsigyti šį pažymėjimą, rasi interneto sve-
tainėje isic.lt

STUDENTŲ ORGANIZACIJOS
Ar žinai, kur gali studijuodamas įgyti įvairios naudingos patirties? Ogi – studentų sa-

vivaldoje (studentų sąjungoje ir atstovybėje). Prisijungęs prie studentiško judėjimo, galėsi 
ne tik išmokti daugybę naujų dalykų, pašėlti su naujai surastais draugais, įgyvendinti savo 
ir prisidėti prie kitų žmonių svajų įgyvendinimo, bet turėsi galimybę ką nors gero padaryti 
studentijos labui. Tai tartum mokytis antrame – gyvenimo – universitete, kuriame išmok-
tos pamokos lydės Tave visą likusį gyvenimą.

Susidomėjai? Skaityk toliau, kas, kaip ir su kuo čia „valgoma“, ir tikiuosi, kad pasi-
matysime studentų savivaldoje.
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Lietuvos studentų sąjunga (LSS)
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) yra demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybi-

nė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams ir ginanti juos nacionaliniu 
lygiu, vienijanti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldas. Siekdama savo tikslų, 
Sąjunga organizuoja renginius bei akcijas, kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį 
į akademines problemas, padėti kurti ir tobulinti švietimo sistemą, skatinti studentų bei 
visos akademinės bendruomenės partnerystę. LSS yra aktyvi Europos studentų sąjungos 
(ESU), Šiaurės Europos studentų sąjungos (NOM), Žinių  ekonomikos forumo (ŽEF) narė ir 
Baltijos šalių studentų sąjungų asociacijos (BOM) narė steigėja. Sąjunga bendradarbiauja 
su Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, šalies švietimo politiką formuojančiomis ir ją įgyvendinančiomis 
valdžios institucijomis bei kitomis šalyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis. 

Daugiau apie LSS skaityk  lss.lt. Į šios organizacijos veiklą gali įsijungti asmeniškai arba 
dalyvaudamas ASU studentų savivaldoje.

ASU Studentų atstovybė (SA) 
Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybė, savarankiškai veikianti 

nuo 1997 m., yra Lietuvos studentų sąjungos narė. Organizacija atstovauja ASU studentų 
interesams, gina jų teises ir rūpinasi studentų socialine, akademine ir kultūrine gerove. 
ASU SA nariai gvildena nacionalines ir tarptautines studentų gyvenimo, studijų kokybės 
problemas, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

ASU SA struktūra. Studentų atstovybė sudaryta iš penkių padalinių – fakulteto stu-
dentų atstovybių (FSA). FSA pirmininkai atstovauja fakulteto studentų interesams fa-
kultetuose bei Universitete, kartu su savo komandomis organizuoja įvairius renginius. 
Fakulteto studentų atstovybės pirmininkas kartu yra ir fakulteto tarybos narys, Universi-
teto administracijos ir studentų ginčių nagrinėjimo komisijos narys, Fakulteto stipendijų 
skirstymo komisijos narys.

SA valdymas. Organizacijai vadovauja ASU SA Prezidentas. Jį vienerių metų kadenci-
jai (bet ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės) renka studentų Konferencija, kurią sudaro 
ASU SA Prezidentas ir kiekvienos FSA penki atstovai (4 iš jų atstovauja fakulteto studen-
tams ir yra deleguojami atitinkama FSA nuostatų nustatyta tvarka, o FSA pirmininkas yra 
fakulteto atstovas ASU SA konferencijoje pagal pareigas).

ASU SA prezidentas yra studentų atstovas Universiteto Rektorate ir Senate. Jis ats-
tovauja organizacijai tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygiais. Prezidentu gali tapti bet 
kuris ASU SA narys.

Šiuo metu ASU SA funkcionuoja 8 komitetai, kurie sprendžia įvairias akademines 
ir socialines problemas, organizuoja renginius, rūpinasi studentų užimtumu bei skatina 
visapusišką studentų tobulėjimą:

• Akademinių reikalų komitetas
• Socialinių reikalų komitetas
• Žmogiškųjų išteklių komitetas
• Projektų komitetas
• Tarptautinių ryšių komitetas



7ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS      www.asu.lt

• Marketingo komitetas
• Ryšių su visuomene komitetas
• Kultūros ir laisvalaikio komitetas

ASU Studentų atstovybė studentus konsultuoja su studijų kokybe susijusiais klau-
simais, taip pat bendrabučių, laisvalaikio užimtumo, marketingo ir reklamos, projektų 
rašymo, savęs tobulinimo ir kitais klausimais.

ASU Studentų atstovybė – tai vieta, kur gali atrasti save ir savo svajones paversti 
realybe. Tapk mūsų Universiteto studentų balsu, ir kartu mes užtikrinsime, kad studentiški 
metai būtų geriausi kiekvienam!

Jei susidomėjai, turi idėjų ir jaunatviško optimizmo, nori tobulėti ir save tinkamai 
realizuoti, susisiek su mumis. 

ASU studentų atstovybė
Studentų g. 5-112 (2-as studentų bendrabutis, įeiti iš dešinės pusės). 
El. paštas: informacija.asu.sa@gmail.com 
Internetinis puslapis:  http://sa.asu.lt/apie-mus/studentu-atstovybe/ 
Facebook: ASU Studentų atstovybė
Instagram: cia_asu_sa

Naudingi internetiniai adresai
Lietuvos studentų sąjunga – www.lss.lt

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – www.lijot.lt

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra – www.jtba.lt

Studentų mokslinis klubas (SMK) 
ASU Studentų mokslinis klubas (ASU SMK) – tai laisvanoriška Universiteto stu-

dentų mokslinė visuomeninė organizacija. ASU SMK nariais gali tapti visi ASU studentai, 
pateikę prašymą dėl narystės klube. Klube suteikiama galimybė realizuoti save mokslinėje 
veikloje, ugdytis organizacinius gebėjimus, užmegzti glaudžius ryšius su dėstytojais, ša-
lies ir užsienio mokslininkais.

Kiekvienais metais organizuojama studentų mokslinė konferencija „Jaunasis mok-
slininkas“, kurioje mokslinius pranešimus skaito vidutiniškai apie 200 studentų iš visų 
fakultetų. Moksliniai pranešimai išleidžiami fakultetų mokslinių pranešimų elektroniniuose 
leidiniuose. Universiteto studentai skatinami dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos kasmet 
skelbiamuose mokslinių darbų konkursuose, kuriuose vidutiniškai po 2 studentus tampa 
mokslo darbų premijų laureatais.

Jaunieji mokslininkai, doktorantai turi Universitete savo organizaciją – doktorantų 
korporaciją „Kolegos“. Doktorantų korporacija kas antri metai organizuoja mokslines 
konferencijas ,,Jaunimas siekia pažangos“, jose mokslinius pranešimus skaito Universite-
to bei kitų šalies ir užsienio mokslo ir studijų institucijų doktorantai. Šių renginių  metu 
išryškėja būsimų lektorių ir tyrėjų gabumai, geriausieji yra kviečiami dirbti Universitete. 

SMK tinklalapis       asu.lt [Mokslas / Doktorantūra / Korporacija „Kolegos“]
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? Kur dar galima įgyti vadybinės patirties studijų metais
Tu gali būti išrinktas ir dekano paskirtas eiti akademinės grupės seniūno pareigas. 

Seniūnas atstovauja grupės interesams studijų, laisvalaikio ir buities klausimais. Jam 
talkina pavaduotojas ir, žinoma, visi akademinės grupės studentai. 

Studentų, gyvenančių bendrabučiuose, interesus gina bendrabučių seniūnai. 
Įvairūs meno ir sporto kolektyvai taip pat išsirenka seniūnus, jų pavaduotojus. Jie 

kartu su kolektyvų vadovais organizuoja repeticijas, treniruotes, koncertus, varžybas, ke-
liones ir įvairias šventes.

? Kuo gali būti naudinga savanorystė
Turbūt žinai, kad savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris laisva valia skiria 

savo laiką, žinias, patirtį ir energiją bendruomenei naudingam darbui ir negauna už tai 
piniginio atlygio. Jaunam žmogui, neturinčiam darbo patirties, savanorystė gali būti puiki 
alternatyva ugdytis kompetencijas, prieinama ir naudinga terpė asmenybės tobulėjimui. 
Kaip atlygį už savanorišką darbą žmogus gauna žinias, susikuria bendraminčių ratą, įgyja 
patirties, užmezga naudingus ryšius, praplečia pasaulėžiūrą, ugdosi  savigarbą ir pasiti-
kėjimą savimi.

Savanorystė ypač vertinama užsienio universitetuose. Čia ji suvokiama kaip produk-
tyvus laiko leidimas, leidžiantis permąstyti tikslus, geriau suvokti savo pasirinkimus ir 
veiklos pobūdį, karjeros perspektyvas.

Mūsų Universitete savanorystei teikiama vis daugiau reikšmės. Tai gali būti nedidelis 
darbas, pavyzdžiui, padėti Universiteto vienos dienos renginyje, ar prisiimti nuolatines 
pareigas ir atlikti naudingus darbus periodiškai. Galima rasti veiklos ir kitose organizacijo-
se, pvz., vaikų ir jaunimo dienos centre, senelių namuose, gyvūnų priežiūros centre ir kitur. 
Žodžiu, tai priklauso nuo Tavo fantazijos ir noro. Dėl savanoriškos veiklos gali kreiptis į 
ASU SA, fakulteto studentų tarybą, Studentų reikalų tarnybą, įvairias organizacijas Lietu-
voje, tarptautinės savanoriškos veiklos programas, sekti skelbimus.  

Internete gausu informacijos apie savanorystę. Pateikiame kelias nuorodas:
• buksavanoriu.lt
• zinauviska.lt
• savanoriaujam.lt
• savanoris.lt
• rinkispats.lt
• patria.lt
• euroguidance.lt
• maltieciai.lt/savanoriupasaulis
• deineta.lt
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STUDENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
Tapęs studentu, turi žinoti savo teises, įtvirtintas Lietuvos Respublikos (LR) įstaty-

muose ir kituose teisės aktuose, taip pat suvokti ir savo pareigas. Pateikiame svarbiausias 
iš jų.   

Studentai turi teisę:
• studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
• studijuoti pagal individualų studijų planą, vadovaudamiesi Universiteto nustatyta tvar-

ka;
• nustatyta tvarka studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų

dalykus Universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje;
• vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;
• rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
• siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš kelių pasiūlytų temų;
• atsiskaityti už darbus taikydami alternatyvius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios

negali atsiskaityti nustatyta tvarka;
• kreiptis į Universiteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba

kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
• kreiptis į Universiteto administraciją, ginčų nagrinėjimo komisiją dėl interesų pažei-

dimo;
• nutraukti ir atnaujinti studijas ASU statuto nustatyta tvarka;
• išeiti akademinių atostogų, neprarandant studento statuso;
• laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;
• dalyvauti Universiteto valdymo organuose;
• rinkti Studentų atstovybę ir būti išrinktiems į ją; laisvai jungtis į kitas asociacijas;
• naudotis įstatymų, Universiteto statuto ir kitų teisės aktų numatytomis kitomis tei-

sėmis.

Studentai privalo:
• uoliai studijuoti, atlikti studijų programoje nustatytas užduotis;
• laikytis Universiteto akademinės etikos kodekso;
• laikytis LR teisės aktų, reguliuojančių aukštąjį mokslą, Universiteto statuto ir vidaus

tvarkos taisyklių.

! Tavo teisės ir pareigos yra surašytos studijų sutartyje, kurią
pasirašei apsisprendęs studijuoti Universitete. Dar kartą perskaityk
ir įsidėmėk.

? Ką turiu žinoti apie akademinę etiką
Universiteto bendruomenės narių etiško elgesio nuostatas akademinėje ir su ja susiju-

sioje veikloje nustato „Aleksandro Stulginskio universiteto akademinės etikos kodek-
sas“. Šiuo dokumentu savo veikloje vadovaujasi visi Universiteto bendruomenės nariai: 
studentai, dėstytojai, mokslo, administracijos, studijas bei mokslą aptarnaujantys ir kiti 
darbuotojai. Pateikiame kai kurias svarbiausias studijų etikos taisykles.
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Dėstytojų ir studentų akademiniuose santykiuose netoleruojamos simpatijų ir antipa-
tijų apraiškos,  dovanų ir paslaugų teikimo, ar jų reikalavimo, priėmimo atvejai. 

ASU studentai privalo laikytis šių akademinio sąžiningumo principų:
• nepateikti kaip savojo studijų rezultato plagijuotos medžiagos ir svetimų idėjų;
• nesukčiauti akademinių atsiskaitymų metu (nenusirašinėti patiems, neleisti nusira-

šyti kitiems; nepasakinėti, nenaudoti neleistinų pagalbinių priemonių, nesinaudoti
kitų studentų darbais ar jų rezultatais, nepateikinėti to paties rašto darbo atsiskai-
tymui kelis kartus, neatsiskaitinėti už kitą asmenį);

• nepadirbinėti dėstytojų parašų, vertinimų, žiniaraščių ir kitų dokumentų;
• netoleruoti ir neteikti pagalbos kitiems studentams, atliekantiems aukščiau minėtus

nesąžiningus veiksmus.
Akademinės etikos nuostatų laikymasis bus aktualus visą studijų laikotarpį, atliekant

tyrimus, rengiant įvairius rašto darbus. Prisimink, jog naudoti kitų autorių kūrinius reikia 
atsižvelgiant į autorių teises, t.y. tinkamai naudojant (cituojant, referuojant) šaltinius. 
Jeigu darbe šaltiniai naudojami netinkamai ar darbas rašomas nesavarankiškai, tai gali 
būti nustatytas plagijavimo atvejis ir grėsti griežtos bausmės nuo įspėjimo iki pašalinimo 
iš Universiteto ar įgytos kvalifikacijos bei laipsnio anuliavimo. Plagijuotiems tekstams 
atpažinti naudojamos specialios programos.

! Atmink, plagijavimas yra akademinis nusižengimas. Universitete
netoleruojami etiško elgesio nuostatų pažeidimai

Siekiant tinkamai pateikti atliktus darbus ir išvengti plagiato, studentams yra 
parengti „Studijų rašto darbų įforminimo bendrieji reikalavimai“ (Šarlauskienė, 2014), 
kuriuos rasi ASU elektroninėje talpykloje (dispace.lzuu.lt). Susipažink ir naudok. 

ASU akademinės etikos kodeksą galima rasti asu.lt [Universitetas / Faktai ir pasie-
kimai / Pagrindiniai veiklos dokumentai].
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APIE UNIVERSITETĄ

Istorija
1924 m. Dotnuvoje (Kėdainių r.) įkurta Žemės ūkio akademija.

1945 m. Akademija buvo perkelta į Kauną, o 1964 m. – į Noreikiškes (Kauno r.). 

1996 m. Akademija tapo Lietuvos žemės ūkio universitetu. 

2011 m. Universitetui suteiktas II Lietuvos Prezidento, agronomo, Lietuvių ūkininkų 
sąjungos steigėjo Aleksandro Stulginskio (1885–1969 m.) vardas.

2019 m. LR Seimo nutarimu ASU taps Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio aka-
demija.

Faktai apie universitetą

Universitete yra: 7 akademiniai padaliniai – Agronomijos (AF), Ekonomikos 
ir vadybos (EVF), Miškų ir ekologijos (MEF), Vandens ūkio ir 
žemėtvarkos (VŪŽF), Žemės ūkio inžinerijos (ŽŪIF) fakultetai;

Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos, Matematikos, fizikos ir 
informacinių technologijų centrai;

13 akademinės infrastruktūros padalinių: Arboretumas, 
Atviros prieigos centras, Bandymų stotis, Biblioteka, Gyvu-
lininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos 
centras, Karjeros centras, Komunikacijos ir technologijų per-
davimo centras, Kūno kultūros ir sporto centras, Leidybos cen-
tras, Tarptautinis skyrius, VšĮ „ASU mokomasis ūkis“, Žemės 
ūkio mokslo ir technologijų parkas, Žemės ūkio mokslo, moky-
mo ir konsultavimo informacinių technologijų centras; 

8 administracijos padaliniai: Finansų tarnyba, Mokslo, 
Studijų, Strateginio valdymo ir investicijų, Personalo vysty-
mo ir valdymo, Teisės ir ir viešųjų pirkimų, Viešųjų ryšių ir 
rinkodaros skyriai.

Universitete  
studijuoja daugiau nei 
4 200 studentų, iš jų:

• daugiau nei  3 100 – bakalauro studijose;
• daugiau nei  1000 – magistrantūroje;
• apie 100 – doktorantūroje.
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Dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų personalą 
sudaro daugiau nei 
350 darbuotojų:

58 profesoriai, 115 docentų, daugiau kaip 150 lektorių ir 
asistentų, daugiau kaip 40 mokslo darbuotojų. Daugiau kaip 
73 proc. visų dėstytojų ir mokslo darbuotojų yra mokslo dakta-
rai arba habilituoti daktarai.

Universiteto turtas: apie 910 ha žemės ploto, 8 mokomieji korpusai, daugiau kaip 
500 tūkst. bibliotekos leidinių fondas, lauko laboratorijos, 
sporto aikštynas, parodų paviljonas, 5 bendrabučiai (daugiau 
nei 1350 vietų). Bendras patalpų plotas – daugiau nei 140 560 
kv. metrų.

Universiteto biudžetas apie 15 mln. eurų per metus.

? Kuo unikalus Aleksandro Stulginskio universitetas
Esame vienintelis šalyje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius 

tyrimus, rengiantis ir suteikiantis Europoje ir pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, 
magistro bei bakalauro mokslinius laipsnius ir kvalifikacijas tokioms svarbioms sritims 
kaip aprūpinimas maistu, žemės ir miškų ūkis, vandens ir žemės ištekliai ir jų tvarkymas, 
klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. Šios veiklos susijusios su pagrindiniais gamtos 
ištekliais, kurie yra be sienų. Todėl drąsiai galima sakyti – esame reikalingi kiekvienam ne 
tik savajame krašte, bet ir kitur pasaulyje.

Universiteto moto – Valia keisti. Galia kurti – sieja mus su keturiomis gamtos stichijomis: 
žeme (žalia spalva logotipe), vandeniu (mėlyna), ugnimi (oranžinė) ir oru (žydra).  Valia iš 
žemės, kaita iš vandens, galia – tai ugnis, arba mes – žmonės, kūrimas– oras.

Keturios gamtos stichijos atsispindi ir Universiteto logotipe (žr. viršelyje). ASU 
fakultetams yra sukurti prie Universiteto logotipo derantys unikalūs logotipai.

ASU MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS
Pradėjęs studijuoti ASU, priklausai jo akademinei aplinkai. Ką turėtum žinoti apie 

Universiteto bendruomenę ir jos vertybes?

Šalies aukštosios mokyklos yra skirtingos pagal savo profilį, studijų programas, 
plėtojamus mokslo tyrimus. Jos savitai supranta ir savąją misiją (arba veiklos prasmę).

Aleksandro Stulginskio universiteto – unikalios aukštosios mokyklos 
šalyje  – bendruomenė savo misiją suvokia kaip mokslo žinių kūrimą 
ir sklaidą, siekiant užtikrinti kiekvienam žmogui kokybišką maistą bei 
pilnavertę gyvenimo aplinką.

Šį pagrindinį tikslą bendruomenė įgyvendina:
• ugdydama lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis žiniomis,

veržlumu bei troškimu nuolat tobulėti;
• kurdama ir skleisdama socialines, biologines ir inžinerines technologijas bei

inovacijas bioekonomikos, tvaraus žemės, miškų ir vandens ūkio, biosistemų
inžinerijos, klimato kaitos, kaimo plėtros srityse;
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• puoselėdama ilgametes Universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo
veikloje vadovaudamasi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis
vertybėmis.

Ateities vizijoje Universitetas – atviras iššūkiams ir pokyčiams, 
taikantis geriausią pasaulio universitetų patirtį, plėtojantis 
tarptautiškumą, tarnaujantis savajam kraštui, siekiantis nuolatinio savo 
studentų ir dėstytojų tobulėjimo bei institucijos lyderystės.

Universiteto veikla grindžiama šiomis bendrosiomis akademinėmis ir bendražmogiškomis 
vertybėmis: 

• atvirumu, partneryste ir integracija į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę;
• tarnavimu savajai valstybei, tautiškumu;
• adekvačia reakcija į pokyčius ir laikmečio iššūkius;
• nuolatiniu mokymusi ir tobulėjimu;
• aukšta kultūra, profesine etika ir atsakomybe;
• Universiteto veiklos tobulinimu, kaip nesibaigiančiu procesu;
• dėmesiu studentui, kaip pagrindiniam Universiteto dalyviui ir socialiniam

partneriui;
• dėmesiu kiekvienam Universiteto bendruomenės nariui ir jo iniciatyvai.

UNIVERSITETO VALDYMAS
Universitetas valdomas kolegialių valdymo organų – Universiteto tarybos ir 

Universiteto senato, taip pat vienasmenio valdymo organo – Universiteto rektoriaus.
Taryba formuojama vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių 

aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės 
atstovai. Tarybai priklauso ir Universiteto Studentų atstovybės skirtas atstovas. Taryba 
numato strateginius Universiteto tikslus, renka rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su 
visuomene bei steigėjais. Tarybos kadencija – 5 metai.

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas. Jis kolegialiai 
svarsto ir sprendžia Universitetui iškylančius klausimus, siūlo jų sprendimus, kurie atitiktų 
Universiteto interesus. Senatas nustato studijų tvarką; tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programas, vertina atliktų tyrimų rezultatus 
ir visos mokslo ir studijų veiklos kokybę; tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą 
ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama; nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių 
kvalifikacinius reikalavimus, jų atestavimo tvarką; teikia Universiteto garbės ir kitus vardus, 
sprendžia kitus Universitetui svarbius klausimus bei sudaro komisijas jiems nagrinėti. 
Senato nariais, kurie renkami 5 metams, gali būti Universiteto akademinės bendruomenės 
ir administracijos atstovai, studentai bei kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai.

Universiteto vienasmenis valdymo organas – rektorius. Jis vadovauja Universitetui, 
veikia jo vardu ir jam atstovauja, atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą turto 
valdymą, rūpinasi visa Universiteto veikla. Pagal statutą rektorių 5 metams renka ir skiria 
Universiteto taryba.
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Rektoriui padeda jo vadovaujamas rektoratas.
Rektoratą – kolegialią patariamąją instituciją – sudaro Senato pirmininkas, prorek-

toriai, fakultetų dekanai, universitetinio lygmens institutų ir centrų direktoriai, kitų pa-
dalinių vadovai, Studentų atstovybės deleguotas studentas. Rektoratas svarsto mokslo, 
studijų, infrastruktūros ir kitus organizacinius klausimus, taip pat Universiteto padalinių 
darbą, padeda rektoriui įgyvendinti Tarybos ir Senato priimtus sprendimus. Rektorato svars-
tymo rezultatai įforminami rektoriaus įsakymais, o nustatytais atvejais perduodami svarstyti 
Senatui ar Tarybai. Rektoriaus įsakymai yra privalomi visiems: studentams ir darbuotojams.

Studentų interesams Universiteto valdymo organuose atstovauja Studentų atstovybės 
skirti atstovai (plačiau žr. 1 sk.).

Fakultetų veiklą koordinuoja ir organizuoja fakulteto taryba ir dekanas. Fakultete 
dekanas vadovauja studijoms, mokslinei bei kitokiai veiklai ir už ją atsako. Dekanui skirtas 
funkcijas atlikti padeda prodekanai.

Universiteto veiklą reglamentuoja ASU statutas, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos 
Seimas.

Universiteto vadovybė

Tarybos pirmininkas dr. Edvardas Makelis

Senato pirmininkas prof. habil. dr. Rimantas Velička

Rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas 

Prorektoriai  doc. dr. Vidmantas Butkus 

doc. dr. Laima Taparauskienė

Fakultetų dekanai:
Agronomijos fakultetas 

prof. dr. Aušra Blinstrubienė
Ekonomikos ir vadybos fakultetas 

prof. dr. Astrida Miceikienė 
Miškų ir ekologijos fakultetas

prof. dr. Edmundas Bartkevičius
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

 doc. dr. Algis Kvaraciejus
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

doc. dr. Rolandas Domeika

Daugiau informacijos apie Universitetą rasi tinklalapyje asu.lt
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DĖSTYTOJŲ PERSONALAS
Universitete dirba dėstytojai, mokslo, administracijos, studijas ir mokslą aptar-

naujantys bei ūkio darbuotojai. Tau daugiausia teks bendrauti su dėstytojais, kurių 
pareigybės pagal mokslinius ir pedagoginius reikalavimus yra šios: profesoriai, docentai, 
lektoriai ir asistentai. 

Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi daktaro mokslo laipsnį, jis dėsto 
studentams (dažniausiai magistrantams ir doktorantams), rengia jaunus mokslininkus, 
formuoja mokslinių tyrimų kryptis ir joms vadovauja, skelbia tyrimų rezultatus mokslo 
leidiniuose.  

Docento pareigas einantis mokslininkas turi mokslų daktaro laipsnį, dėsto studentams, 
atlieka mokslinius tyrimus, skelbia jų rezultatus, vadovauja bakalauro ir magistrantūros 
studijų baigiamiesiems darbams.

Lektoriumi dirba mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro 
kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Lektorius dėsto studentams, 
vadovauja bakalaurų baigiamiesiems darbams ir dirba metodinį darbą. 

Asistentu dirba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam 
prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Jis vadovauja studentų praktiniams darbams, pratyboms, 
studentų praktikai ir kt., padeda atlikti mokslinius tyrimus.
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STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

ASU STUDIJŲ SISTEMA
Studijos yra mokslo žinių, gebėjimų ir kompetencijos įgijimo procesas. Jos yra trijų 

pakopų:
1) pirmosios pakopos, arba universitetinės bakalauro, studijos – tai ketveri (kai

kuriose programose – treji su puse, ištęstinėse studijose – iki šešerių) studijų metai, 
skirti bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir 
savarankiškam darbui reikalingiems profesiniams įgūdžiams formuoti. Į bakalauro studijų 
pirmąjį kursą priimami asmenys, turintys vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą. Baigus 
studijas įgyjamas bakalauro laipsnis, liudijantis universitetinį aukštąjį išsilavinimą, ir 
išduodamas šį laipsnį patvirtinantis diplomas;

2) antrosios pakopos, arba magistrantūros, studijos – dveji arba pusantrų (ištęstinėse
studijose iki trejų) studijų metai. Į studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys 
ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį. Pastarieji turi būti baigę papildomąsias studijas, atitinkančias magistrantūros 
studijų programas, pagal kurias pageidaujama studijuoti. 

Baigusiajam magistrantūros programą ir įgijusiajam specialųjį pasirengimą bei 
mokslinio darbo įgūdžių suteikiamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis ir jį 
patvirtinantis diplomas;

3) trečiosios pakopos, arba doktorantūros, studijos – ketveri (ištęstinėse studijose
šešeri) studijų metai. Asmeniui, tobulinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo sričių 
doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam 
daktaro disertaciją, suteikiamas daktaro mokslo laipsnis. 

Studijos Universitete yra dviejų formų:
• nuolatinės – įprastinės studijos dienos metu, kai mokomasi 5 dienas per savaitę;
• ištęstinės – iki pusantro karto mažiau intensyvios studijos, organizuojamos

mokymo sesijomis, savaitgaliais, vakarais ar kitu su studentais suderintu būdu.
Studijų metų pagrindines datas tvirtina Senatas, o kalendorinius studijų grafikus -
dekanai. Sudaręs individualų studijų grafiką, ištęstinių studijų studentas gali
studijuoti ir kartu su nuolatinių studijų studentais. Studentas, papildomai
sudaręs dalinių studijų sutartį, taip pat gali studijuoti ir didesnį negu studijų
grafike numatytą kreditų skaičių.

Baigus skirtingų studijų formų studijas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.
Universitete vykdomos ir dalinės studijos. Tai atskirų dalykų studijos arba mokymasis 

pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami pagal Senato 
nustatytus studijų rezultatų įvertinimo kriterijus ir patvirtinami pažymėjimu. Universitete 
Senato nustatyta tvarka gali būti įskaitomi studijų kitose aukštosiose mokyklose rezultatai.
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Ištęstinių studijų studentai kai kuriuos dalykus, kurie yra pritaikyti nuotolinėms 
studijoms, studijuoja mišriu nuotoliniu būdu. Palyginti su tradicinėmis studijomis 
nuotoliniu būdu besimokantys studentai mažiau akivaizdžiai bendrauja su dėstytoju, 
jie gali dažniau būti toliau nuo studijų vietos, sudaromos geresnės sąlygos pasirinkti 
studijų laiką. Nuotolinis mokymas(is) vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Dalis 
užsiėmimų vyksta virtualiai: skaitomos bei įrašomos tolesnei peržiūrai vaizdo paskaitos, 
konsultuojama, atliekami grupiniai ir individualūs darbai, pateikiami ir vertinami studentų 
savarankiški darbai, besimokantieji už atliktus darbus turi galimybę atsiskaityti vaizdo 
konferencijų būdu. Tačiau įvadinės paskaitos, laboratoriniai darbai vyksta tik tiesiogiai 
kontaktuojant su dėstytoju. Studentai, studijuojantys mišriu nuotoliniu būdu, egzaminus ir 
įskaitas laiko įprasta tvarka. 

Nuolatinėse studijose nuoseklus auditorinis mokymas nuotoliniu būdu nekeičiamas – 
gali būti naudojami tik kai kurie virtualaus bendravimo aspektai, apie kuriuos informuos 
dėstytojai.

Prisijungimo prie ASU virtualios mokymosi aplinkos Moodle instrukcijas ir dalykus, 
kuriuos reikės mokytis mišriu nuotoliniu būdu, rasi adresu moodle.asu.lt. Už nuotolinių 
studijų organizavimą atsako Studijų skyrius.

STUDIJŲ PROGRAMOS
Studijos vyksta pagal studijų programas. Tai tam tikros krypties studijų turinio, me-

todų ir materialiųjų priemonių, studijoms pasitelkiamo akademinio ir profesinio personalo 
visuma ir jos aprašymas. Studijų programose nurodomi kiekvieno semestro privalomųjų, 
alternatyviųjų ir laisvai pasirenkamųjų dalykų rinkiniai.

Studijų dalykas – tai santykinai savarankiška studijų dalis, skirta vienam arba ke-
liems artimiems objektams pažinti, nagrinėti, turinti mokslo žiniomis grindžiamą turinį 
ir metodus bei siekianti studijų programos tikslų. Studijų dalykas dažniausiai dėstomas 
vieną semestrą, o jo studijos baigiamos egzaminu. Pirmosios pakopos studijų programą su-
daro kelios dalykų grupės: 1) bendrieji universitetinių studijų dalykai, skirti pasaulėžiūros, 
bendrosios erudicijos tolesniam lavinimui, jie nėra tiesiogiai susiję su pasirinktos krypties 
studijų turiniu; 2) studijų pagrindinės krypties (šakos) ir su ja susiję studijų dalykai, prak-
tikos, baigiamieji atsiskaitymai; 3) Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, 
skirti išsamesnei specializacijai toje pačioje kryptyje (šakoje), arba kitos krypties (šakos) 
dalykai, arba bendrieji universitetinių studijų dalykai, praktika, taip pat studento laisvai 
pasirenkamieji studijų dalykai. Taigi studijų programos gali būti sudaromos gana lanksčiai, 
atsižvelgiant į darbo rinkos ir studentų poreikius. 

Studijų programų aprašų ir studijų dalykų sąrašų ieškok adresu asu.lt [Studijos / 
Studijų sistema / Studijų programos]

! Rinkdamasis dalykus, skirtus nuodugnesnei specializacijai, ir laisvai
pasirenkamuosius dalykus gali sudaryti savo individualųjį studijų planą.

? Kaip matuojama studijų dalyko apimtis
Studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento dar-
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bo krūvis, yra kreditas. 60 kreditų skiriama už vienerių nuolatinių studijų metų darbo 
krūvį, susijusį su studijų programos siekiniais (rezultatais). Universitete yra nustatytas 
studentų darbo krūvis 1600 val. per studijų metus, o vieno kredito apimtis – 26,7 val.

Studijų 
forma

Studijų apimtys kreditais ir trukmė

Semest-
ras

Vieneri 
studijų metai

I pakopos 
studijų programa 

II pakopos 
studijų programa 

Nuolatinės 
studijos 30 kr. 60 kr. 240 arba 210 kr.

(4 arba 3,5 metų)
120 arba 90 kr.

(2 arba 1,5 metų)

Ištęstinės 
studijos 20–25 kr. 45 kr.

240 arba 
210 kr.

(6 arba 5 metai)

120 arba 90  kr.
(3 arba 
2 metai)

? Kaip vyksta studijos
Studijos Universitete vyksta sistemingai derinant studentų mokymą su savarankišku 

mokymusi pagal iš anksto sudarytą studijų grafiką ir tvarkaraščius. Jos vyksta bendro-
siose ir specializuotose auditorijose, laboratorijose, bibliotekos skaityklose. Pagrindinės 
mokymo(si) formos:
• Paskaita – mokslu grįstų žinių perteikimas iškart visam studentų kursui ar didesniam

jų srautui.
• Pratybos – studento individualus ar grupinis su kitais studentais darbas, siekiant išsi-

ugdyti numatytas pažintines ir kitas kompetencijas, betarpiškai prižiūrint ir padedant
dėstytojui.

• Laboratoriniai darbai – studentų pažintinių ir mokslinio darbo gebėjimų ugdymas at-
liekant laboratorijoje objektų ir reiškinių tyrimus su specialia įranga.

•	 Seminarai – betarpiškas ir aktyvus studentų įtraukimas į nagrinėjamo objekto pažinimą,
taikant specialius jų darbo aktyvinimo metodus.

• Mokomoji praktika – studentų pažintinių gebėjimų ir praktinių įgūdžių ugdymas prak-
tinėje ar gamtinėje aplinkoje, taip pat jas imituojančiose aplinkose betarpiškai prižiū-
rint ir padedant dėstytojui.

Studento kontaktinis darbas – tai mokymasis tiesiogiai kontaktuojant su dėstytoju 
pagal paskaitų, egzaminų ir konsultacijų tvarkaraščius. Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, 
seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, mokomosios praktikos, konsultacijos, savaran-
kiškų ir baigiamųjų darbų gynimas, egzaminų ir įskaitų laikymas. Kontaktinis darbas gali 
būti atliekamas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu.

Studento savarankiškas darbas – mokymasis pagal dėstytojų pateiktas užduotis ir 
nurodytą literatūrą be tiesioginės dėstytojų priežiūros. Tai – pasirengimas seminarams, 
laboratoriniams ir kontroliniams darbams, egzaminams, individualių ir grupinių savaran-
kiškų  užduočių atlikimas, savarankiškas mokslinis tiriamasis darbas, referatų, kursinių, 
baigiamųjų (bakalauro) darbų ar projektų rengimas.

Konkretūs mokymo ir studentų savarankiško mokymosi būdai bei jų apimtys yra nuro-
domi studijų programos apraše ir studijų dalykų aprašuose.
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! Dėmesio! ASU bakalauro ir magistro studijų programų aprašus, dalykų aprašus
ir net dėstytojų gyvenimo aprašymus (CV) galima rasti Universiteto tinklalapyje
asu.lt [Studijos / Studijų sistema / Studijų programos].

? Kas ir kaip organizuoja studijų procesą
Studijas organizuoja, studentų ugdymu rūpinasi ir už absolventų parengimo kokybę 

atsako fakultetai. Fakultetai studijas vykdo pagal skirtingas studijų programas, jų fakul-
tete gali būti kelios.

Studijos organizuojamos laikantis studijų programų ir tvarkaraščių. Ir dėstytojai, ir 
studentai privalo jų laikytis. Tvarkaraščius galima surasti dekanatų skelbimų lentose ir 
fakultetų interneto svetainėse.

Studijų programų dalykus rengia ir dėsto fakultetų institutų ir universitetinio ly-
gmens centrų dėstytojai. Institutai ir centrai jungia dėstytojų grupes, kurias sieja pana-
šūs dėstomi dalykai ir mokslinių tyrimų tematikos. Studijų programų tobulinimą ir stebė-
seną vykdo studijų programų komitetai, kurie sudaromi kiekvienai studijų programai, o 
už jų organizavimą atsako fakulteto dekanas. 

Studijų programų įgyvendinimą ir tobulinimą Universitete koordinuoja prorektorius ir 
Studijų skyrius.

? Ar galima iškart studijuoti dvi studijų programas
Jei turi noro, laiko ir gebėjimų, gali iškart studijuoti ne vieną, bet dvi studijų pro-

gramas. Tie patys studijų dalykai, kurie yra įtraukti į abi studijuojamas programas, tinka 
abiem studijų programoms. Skirtingus programų dalykus reikia studijuoti visus, kaip ir pa-
rengti abiems studijų programoms baigiamuosius darbus. Suprantama, kad už antros pro-
gramos studijas reikia papildomai mokėti, netgi jei ir esi valstybės finansuojamoje vietoje. 
Studijuoti iškart dvi programas sunku ir brangoka, bet taip „nušausi du zuikius“: gausi 
du bakalauro diplomus, padidinsi sėkmingo įsidarbinimo ir tolesnės karjeros galimybes. 

? Jei nori keisti studijų programą ...
Jei Tave nuvylė profesinis pasirinkimas ar dėl kitų labai  svarbių priežasčių nori keisti 

studijų programą, gali tai padaryti tokiu būdu:

jei pageidaujama studijų programa yra 
tos pačios studijų krypčių grupės –

turi pateikti prašymą rektoriaus vardu per 
pirmas dvi semestro savaites arba pabaigęs 
pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą

jei pageidaujama studijų programa yra 
kitos studijų krypčių grupės –

turi stoti į pirmą arba aukštesnius kursus 
(semestrus)

jei pageidaujama studijų programa yra 
tos pačios studijų krypčių grupės, bet 
kitame fakultete –

kaip ir pirmuoju atveju prašymą turi 
suderinti  su abiejų fakultetų dekanais
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Pakeitus tos pačios studijų srities studijų programą, finansavimo pobūdis nesikeičia:
 jei esi valstybės finansuojamoje vietoje, išlieka keičiamos studijų programos valstybi-

nis finansavimas. Vadinasi,  jeigu naujai pasirinktos studijų programos studijų kaina
didesnė nei keičiamos, tai studijų kainų skirtumą turi padengti pats;

 jei esi mokamoje vietoje, pakeitus studijų programą, reikia mokėti studijų kainą, nu-
statytą naujai pasirinktai programai.
Studijų programų skirtumus turėsi likviduoti dalinių studijų būdu, mokėdamas už šias

studijas visą kainą. Pakeitus studijų programą, būtina įforminti studijų sutarties pakeitimus. 

? Jei nori keisti studijų formą...
Per pirmas 2 semestro savaites turi pateikti prašymą rektoriaus vardu. Fakulteto deka-

nas, lygindamas programos planus pagal studijų formas, nustatys, į kurį kursą ir semestrą 
gali pretenduoti, ir atitinkamai perskaičiuos likusią studijų trukmę. 

! Studijų formos keitimo metu finansavimo pobūdis nesikeičia
Valstybės finansuojamose vietose esantys studentai studijų formos keitimo metu ne-

gali turėti akademinių skolų už paskutinį pabaigtą semestrą. Mokamose vietose esantiems 
studentams, studijų formos keitimo metu turintiems akademinių skolų, yra įforminamas 
studijų dalykų kartojimas.

Studijų formos pakeitimas įforminamas rektoriaus įsakymu. Pakeitus studijų formą, 
atliekami ir būtini studijų sutarties pakeitimai. Studijų programų neatitikimus turėsi li-
kviduoti dalinių studijų būdu.

? Kaip gali prisidėti prie studijų kokybės

Universiteto vadovybei ir dėstytojams rūpi, kad studijų programos tenkintų visų suin-
teresuotų šalių, ypač – studentų – esamus ir numanomus poreikius bei lūkesčius. Studijų 
kokybei gerinti organizuojamos sisteminės studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių 
apklausos, kurias vykdo Studijų kokybės ir inovacijų, Karjeros  centrai, Tarptautinis sky-
rius, fakultetų dekanatai. 

Ir Tu gali prisidėti prie studijų programų bei dalykų tobulinimo:

Kada? Kas apklausiami? Kodėl?

Pirmaisiais studijų 
mėnesiais

Pirmakursiai Nustatyti pradedančiųjų studijuoti 
lūkesčius ir motyvaciją

Pasibaigus semestrui (an-
ketą pildymui rasi E-rezul-
tatų duomenų bazėje, kai 
norėsi sužinoti egzamino 
laikymo rezultatą)

Visų studijų pakopų ir 
formų studentai

Įvertinti studentų požiūrį į studi-
juotus dalykus, mokymo metodus, 
studentų žinių ir gebėjimų verti-
nimus

Grįžus iš studijų užsienio 
universitetuose

Studijavusieji pagal 
tarptautines studijų 
mainų programas

Įvertinti studentų nuomones apie 
studijų mainų organizavimą, studijų 
organizavimo ir kokybės skirtumus
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Grįžus iš profesinės veiklos 
praktikų (PVP)

Paprastai trečiakursiai, 
atlikę PVP

Įvertinti studentų nuomones apie 
PVP naudą, organizavimą, praktikos 
vietų tinkamumą

Apgynus bakalauro 
(magistro) baigiamąjį 
darbą

I ir II studijų pakopų 
paskutiniojo kurso 
studentai

Išsiaiškinti studentų lūkesčių išsi-
pildymą per visą studijų laikotarpį

Be to, studijų kokybės klausimai nagrinėjami Studijų programų komitetuose, fakultetų 
tarybose, Senate. Klausk studentų atstovų šiose valdymo struktūrose, kelk su studijų ko-
kybe susijusias problemas, teik pasiūlymus.

Užsienio kalbų studijos
Darbdaviai, priimdami specialistus į darbą, ypatingą dėmesį skiria užsienio kalbų mo-

kėjimui, tarptautinės komunikacijos gebėjimams. Todėl studijų metais reikia skirti daug 
pastangų užsienio kalbos mokėjimų „šlifavimui“, naujų užsienio kalbų įsisavinimui, dali-
nėms studijoms ir praktikoms užsienyje, bendravimui su užsienio studentais. 

Prasidėjus pirmojo kurso studijoms bus organizuotas pirmakursių užsienio kalbų tes-
tavimas. Jeigu testas parodo, kad pirmakursio užsienio kalbos mokėjimo lygis nepakanka-
mas, jam rekomenduojami kompensaciniai kalbos kursai, kurie vykdomi pirmame semestre. 

Pirmame ir antrame semestruose būsi mokomas užsienio specialybės kalbos ir verslo 
užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų). Šie dalykai dėstomi pagal mokėjimo lygių 
sistemą. Visi studentai turi pasiekti užsienio kalbos mokėjimo B2 lygį. Trečiame semestre 
gali pasirinkti ir kitą užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ar rusų) kaip lais-
vai pasirenkamąjį dalyką (LPD). 

Kartu su užsienio studentais galima ir tikslinga studijuoti užsienio kalbomis bent kai 
kuriuos studijų programos dalykus. Apie tokias galimybes geriausia aiškintis studijų metų 
ar semestro pradžioje su fakultetų prodekanais. 

? Ar yra galimybė dalyvauti mokslinėje veikloje
Universitete skatinama mokslinė veikla. Jei nori tobulinti savo žinias, domina studi-

juojamų dalykų naujovės, turi potraukį ieškoti, tirti nežinomus procesus ar įvykius, kreip-
kis į Universiteto dėstytojus, kurie padės renkantis mokslinio tyrimo kryptį ir žengiant 
pirmuosius žingsnius. 

Universitete yra daug modernių tyrimų centrų ir mokslinių laboratorijų. Atviros pri-
eigos Jungtiniame mokslinių tyrimų centre veikia specializuotos, šiuolaikiškai įrengtos la-
boratorijos, sudarytos sąlygos atlikti tarptautinius standartus atitinkančius tyrimus. Jame 
studentai gali atlikti praktinius darbus, tyrimus baigiamiesiems darbams ir disertacijoms 
rengti. Jungtinis tyrimų centas yra Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) 
„Nemunas“, kuriame dalyvauja ASU kartu su partneriais, dalis.

Pasirinkęs mokslininko kelią, po pirmosios pakopos studijų turėsi baigti magistran-
tūros studijas, tuomet konkurso būdu galėsi pretenduoti į doktorantūrą – profesiona-
lių mokslininkų rengimo „kalvę“ (žr. asu.lt/mokslas/ [Mokslininkų rengimas]). Šią veiklą 
gali pradėti ir nuo pirmųjų studijų metų kartu su studentų mokslinio klubo nariais (žr.  
1 sk.).
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STUDIJŲ KALENDORIUS 
Studijų laikotarpis yra skirstomas į akademinius studijų metus – kursus. Kiekvienas 

kursas skirstomas į rudens ir pavasario semestrus. Dalis semestro laiko skiriama studijų 
rezultatams įvertinti. Tai rudens ir pavasario semestrų egzaminų sesijos. Jei studijų daly-
kų paskaitos ir pratybos vyksta intensyviai (blokais), egzaminų sesija gali būti išskaidyta 
į kelias dalis, atsižvelgiant į blokų skaičių.

Kalendorinis studijų grafikas sudaromas pagal taisykles:
 studijų trukmė per kalendorinius metus – 40 savaičių;
 semestro trukmė – 20 savaičių. Ne mažiau kaip 4 semestro savaitės skiriamos egza-

minų sesijai;
 rudens semestro pradžia – rugsėjo mėnesio pirmoji darbo diena; pavasario semestro

pradžia – pirmoji darbo diena po rudens semestro pabaigos;
 studentų atostogų trukmė per kalendorinius metus – ne mažiau kaip  7 savaitės (2

savaitės, kurios apima šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventes, 1 savaitė prieš šv. Velykas;
ne mažiau kaip vienas mėnuo nenutrūkstamų vasaros atostogų);

 pavasario semestro ir studijų metų pabaiga – birželio mėnesio paskutinis penktadienis;
 studentų nenutrūkstamos vasaros atostogos – nuo rugpjūčio 1 iki 31 d. Liepos mėnesį

studentai atlikinėja įvairias praktikas arba atostogauja.
Kiekvienų studijų metų studijų kalendorius skelbiamas Universiteto tinklalapyje  asu.

lt [Studentams / Studijų organizavimas / Studijų kalendorius]

Ar žinai, kad ...
 studijuoti turėsi ne mažiau kaip 40 val. per savaitę, 5 darbo dienas. Į šį laiką įeina ir

savarankiškas mokymasis;
 akademinės valandos trukmė – 45 min. Tarp dviejų akademinių valandų daroma 5 min.

pertrauka, o kas dvi akademines valandas – 15 min. pertrauka;
 darbas auditorijose nuolatinėse studijose neturi prasidėti anksčiau kaip 8 val. ir baig-

tis ne vėliau kaip 19 val.;
 studijuojant ištęstiniu būdu vakarais darbas auditorijose dažniausiai prasideda

16.30 val. ir baigiasi ne vėliau kaip 20.30 val.

STUDIJŲ KONTROLĖ
? Kaip kontroliuojamos studijos

Kiekvieną dieną Tavo žinios nebus tikrinamos. Studijos yra kontroliuojamos periodiškai 
tikrinant atliktus darbus. Taip pat turėsi paaiškinti ir apginti atliktus laboratorinius darbus, 
rašyti kontrolinius darbus, aktyviai dalyvauti seminaruose, rašyti referatus, rengti kursinius 
darbus. Visi šie darbai bus vertinami, semestro metu privalėsi sukaupti atitinkamą kiekį 
teigiamų įvertinimų, jais remiantis bus įvertinamos Tavo pastangos semestro metu. Kiekvie-
no semestro viduryje dėstytojai pateikia dekanatams studentų tarpinio vertinimo rezultatus 
taikant 0 (blogai) – 1 (vidutiniškai) – 2 (gerai ir labai gerai) balų sistemą.

Taigi studijų kontrolės formos gali būti labai įvairios: apklausa, testai, kontroliniai, 
laboratoriniai, kursiniai darbai, referatai ir kt.
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? Ar paskaitų lankomumas privalomas
Laboratorinių darbų, pratybų, seminarų, praktikų lankymas ir jų atlikimas yra priva-

lomi. Paskaitų lankymas yra pageidaujamas, nes lankydamas jas sužinosi studijuojamo 
mokslo naujoves, lengviau įsisavinsi vadovėlių, kitos literatūros medžiagą, pasieksi ge-
resnių studijų rezultatų.

? Kaip vertinami studijų dalykų rezultatai
ASU naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad galutinį pažymį už studijų 

dalyką lems ne tik egzaminas, bet ir semestro metu surinkti tarpiniai įvertinimai. Egza-
miną gali laikyti tik turėdamas visus tarpinius įvertinimus. 

Egzaminai laikomi rudens ir pavasario  egzaminų sesijų metu. Jie gali vykti raštu arba 
žodžiu. Egzaminai vertinami pagal Universitete galiojančią studijų rezultatų vertinimo 
dešimties balų sistemą. Studijuojamo dalyko žinios yra teigiamos, jei įvertinamos nuo 10 
(puikiai) iki 5 balų (silpnai). Studijuojamo dalyko įgytos žinios ir gebėjimai yra nepakan-
kami ir neįskaitomi, jei įvertinami 4 ir mažiau. Dešimtalė studijų rezultatų vertinimo skalė 
susiejama su studijų pasiekimų lygmenimis: puikiu, tarpiniu, slenkstiniu (žr. lentelę).

Laikant egzaminą reikia turėti asmens dokumentą su nuotrauka. 
Jei negali atvykti į egzaminą arba kontrolinį darbą dėl pateisinamų priežasčių, pra-

nešk apie tai dekanatui ir egzaminuojančiam dėstytojui iš anksto. 

? Kur yra įrašomi ir saugomi egzaminų įvertinimai
Egzaminų sesijų vertinimo balus dėstytojas įrašo į Universiteto studijų rezultatų 

elektroninę apskaitos sistemą asu.lt [Studentams / El. studijų rezultatai]. Šioje sis-
temoje matysi savo individualų studijų planą (studijų dalykus, kreditus, įvertinimus, tar-
pinių vertinimų rezultatus), galėsi peržiūrėti gautų stipendijų ir sumokėtų mokesčių už 
studijas suvestinę; byloje esančius įsakymus, asmeninius duomenis.

E-rezultatų apskaitos sistemoje taip pat fiksuojami neatvykimai į egzaminą, neišlai-
kytų egzaminų įvertinimai.

Pabaigęs studijas Universitete, kartu su diplomu gausi ir diplomo priedėlį, t. y. do-
kumentą, kuriame atsispindės baigtų studijų esmė, lygmuo ir turinys bei Tavo konkretūs 
studijų pasiekimai.

Jei neišlaikei egzamino ...
Tokiu atveju turi akademinę skolą. Ją likviduoti galima pasibaigus egzaminų sesijai, 

dekano nurodytu laiku, pakartotinai jį laikant. Tam dekanate bus išduota egzamino per-
laikymo kortelė; išlaikęs arba neišlaikęs egzamino ją turi pristatyti į dekanatą. 

Vieną egzaminą pakartotinai galima laikyti ne daugiau kaip du kartus. Antrą kartą 
pakartotinai laikomo egzamino rezultatus vertina dekano sudaryta komisija. Už egzamino 
antrą perlaikymą reikia mokėti.

Kurso ir dalykų kartojimas
Jei studentas egzamino antrą kartą neišlaikė arba iš viso neatvyko į egzamino antrą per-

laikymą, jis gali kartoti dalyką (kursą). Studentas dar kartą studijuoja neišlaikytą (-us) dalyką 
(-us). Siekiantys geresnio dalyko galutinio įvertinimo nei gavo egzaminų metu taip pat gali 
kartoti studijų dalyką ir naujai laikyti egzaminą – taip pagerinti savo pažangumo vidurkį.

Dalykų kartojimas – mokamas. Kaina apskaičiuojama proporcingai studijuojamų dalykų 
apimčiai. 
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Jei nesutinki su dėstytojo įvertinimu ... 
Pirmiausia reikia kreiptis į dėstytoją ir diskusijos metu išsiaiškinti, ar tikrai ne- 

objektyviai buvo įvertintos Tavo žinios ir gebėjimai. Jeigu ir toliau nesutinki su dėstytojo 
parašytu pažymiu, gali kreiptis į fakulteto dekaną ir pateikti apeliaciją. Dekanas nagri-
nėja egzamino įvertinimo aplinkybes ir prireikus sudaro komisiją apeliacijai išnagrinėti. 
Apeliaciją dėl egzamino ar kito atsiskaitymo įvertinimo dekanas privalo išnagrinėti per 
3 darbo dienas ir raštu informuoti studentą. Jei ir dekano atsakymas nepakeitė Tavo 
nuomonės dėl egzamino ar studijų dalyko galutinio įvertinimo, galima raštu kreiptis į 
Universiteto rektorių Studentų ir Universiteto administracijos ginčų nagrinėjimo tvarka.

Egzaminų sesijos pratęsimas
Fakulteto dekanas savo potvarkiu pagal studento prašymą ligos, nelaimingo įvykio, 

svarbaus renginio atveju, jei apie tai studentas ar jo artimieji pranešė dekanatui iki eg-
zamino, gali pratęsti egzaminų sesiją.

Egzaminų sesija pratęsiama ir studentams, grįžusiems iš dalinių studijų užsienio 
aukštosiose mokyklose.

Išsamiau egzaminų laikymo ir perlaikymo, apeliacijų teikimo ir kt. tvarkos yra ap-
rašytos Universiteto dokumentuose, kuriuos rasi adresu: asu.lt [Studentams / Studijų 
organizavimas / Pirmosios pakopos nuolatinės studijos]

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas
Studentai, kurie turi vidurinį išsilavinimą, bent trejų metų praktinio darbo patirties 

ir jos pagrindu įgytų žinių bei nori sutrumpinti savo studijas, gali kreiptis dėl neforma-
liuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo, pripažinimo ir studijų 
dalykų užskaitymo. Vertinamos ir pripažįstamos kompetencijos įgytos dirbant, tobulinant 
kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių ar savanoriškoje veikloje, mokan-
tis savarankiškai ar institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą, mokantis masiniuose 
atviruose internetiniuose kursuose (MOOC) ir negavus formalaus šį mokymąsi liudijančio 
dokumento, kitais atvejais. Kandidatas turi pagrįsti ir pateikti įrodymus, liudijančius apie 
pasiekimų atitikimą studijų programos dalyko(-ų) reikalavimams ir/arba pademonstruoti 
turimas kompetencijas praktiškai ar laikydamas specialiai parengtus testus. Už neformaliai 
ir savaiminiu būdų įgytų pasiekimų vertinimą ir pripažinimą reikia mokėti.

Išsamią informaciją apie neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų pasiekimų vertinimo 
ir pripažinimo tvarką, procedūras ir kainas suteiks Studijų skyriaus vyr. specialistė Daiva 
Pugevičienė (daiva.pugeviciene@asu.lt).

Paskatinimai ir drausminės nuobaudos studentams
Studentams už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvią mokslinę ir visuomeninę vei-

klą gali būti pareikšta rektoriaus arba dekano padėka, paskirtos vardinės, skatinamosios 
stipendijos jų skyrimo nuostatuose nustatyta tvarka. 

Už drausmės pažeidimus, studijų programų reikalavimų nesilaikymą, užsiėmimų ne-
lankymą ir kitus pažeidimus studentams taikomos šios nuobaudos: pastaba, papeikimas, 
stipendijos mokėjimo nutraukimas nepasibaigus semestrui, pašalinimas iš Universiteto.

Studentas gali būti pašalintas iš Universiteto, jeigu:
1) grubiai pažeidė Universiteto statutą, studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančius

aktus; 
2) nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.
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! Jeigu studentas klastojo studijų rezultatus, nuplagijavo kitų pa-
rengtus savarankiškus darbus, grubiai pažeidė akademinės etikos nor-
mas, jis gali būti pašalintas iš Universiteto be teisės į jį sugrįžti.

Drausminės nuobaudos skiriamos rektoriaus įsakymu. Skirti nuobaudas rektorius gali 
įgalioti ir kitus asmenis. Jei drausminė nuobauda skiriama SA nariui, turi būti gautas šios 
atstovybės sutikimas, išskyrus tuos atvejus, kai drausminė nuobauda skiriama už studijų 
programos reikalavimų nevykdymą. Jeigu nėra Studentų atstovybės sutikimo, drausminė 
nuobauda atstovybės nariui gali būti paskirta Senato sprendimu.

Universiteto rektorius ar jo įgalioti asmenys, gavę studentų raštiškus pareiškimus ar 
skundus dėl LR pagrindinio mokslą ir studijas reguliuojančio įstatymo ar kitų teisės aktų 
nustatytų jų teisių ar teisėtų interesų pažeidimų, privalo per 15 dienų juos išnagrinėti ir 
raštu atsakyti.

STUDIJŲ NUTRAUKIMAS IR BAIGIMAS

? Nori padaryti studijų pertrauką

Studijų pertraukos vadinamos akademinėmis atostogomis. Jos suteikiamos kalendo-
riniams metams. Išimtiniais atvejais (pvz., vaiko auginimas) jos gali būti pratęstos dar 
vienerius metus. Studentai akademinių atostogų metu už studijas nemoka, neturi teisės 
gauti skatinamųjų ir kitų stipendijų.

Studentas turi rašyti prašymą rektoriaus vardu ir pridėti akademinių atostogų būtinumą 
įrodančius dokumentus. Akademinės atostogos gali būti suteikiamos dėl šių priežasčių:
 ligos;
 vaiko auginimo;
 blogos materialinės padėties;
 išvykimo į užsienį dirbti ilgesniam laikotarpiui;
 išvykimo į užsienį studijuoti;
 susidariusios sudėtingos situacijos darbe (studijuojant ištęstine forma);
 kitos studentui ar klausytojui svarbios priežasties.

Akademinės atostogos pirmame kurse suteikiamos tik dėl studento ligos. Baigiantis
atostogų laikui studentas turi pateikti prašymą grįžti iš akademinių atostogų.

? Nenori ar negali studijuoti ...
Studijos nutraukiamos ir studentas išbraukiamas iš studentų sąrašų:

 paties prašymu;
 jei laiku neužsiregistravo į studijas;
 už nepažangumą (trys ir daugiau akademinių skolų);
 laiku negrįžus iš akademinių atostogų;
 jei perėjo studijuoti kitur;
 jei negynė (neapgynė) baigiamojo darbo;
 jei nevykdė mokėjimo už studijas sutarties;
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 jei klastojo studijų rezultatus;
 jei šiurkščiai pažeidė drausmę;
 jei pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei studijų metu išlaikei kai kurių dalykų egzaminus, Tau bus išduota apie tai liudijanti
akademinė pažyma, kuri gali būti naudinga studijuojant kitose aukštosiose mokyklose ar 
vėliau grįžus studijuoti Universitete. Dėl akademinės pažymos reikia kreiptis į dekanatą.

! Jei studijavai valstybės finansuojamoje vietoje, nutraukęs studijas
privalėsi grąžinti valstybės skirtas lėšas Tavo studijoms ar šių lėšų dalį
teisės aktų nustatyta tvarka.

Grįžimas į studijas
Jei studentas studijavo Universitete, tačiau dėl įvairių priežasčių nutraukė studijas, 

yra galimybė jas vėl atnaujinti (tęsti). Tai galima padaryti stojimo į aukštesnį kursą (se-
mestrą) būdu. Kartu su prašymu reikia pateikti ankstesnių studijų rezultatus. Fakultetų 
prodekanai atlieka, o prorektorius patvirtina rezultatų įskaitymą. Pagal įskaitytus rezulta-
tus sprendžiama, į kurį kursą priimti. Grįžimas į studijas įteisinamas rektoriaus įsakymu.

Ar žinai, kad ...
 kiekvienais metais semestro pradžioje savo fakulteto dekanate turi užsiregistruoti į

studijas (konkrečios datos nurodytos akademiniame kalendoriuje);
 kiekvienai akademinei grupei paskiriamas dėstytojas – kuratorius ir aukštesnio kurso

studentas – kuratorius. Tai tie žmonės, kurie Tau paaiškins ir padės įvairiais studijų
ir buities klausimais;

 pagrindinius Tavo studijų klausimus sprendžia fakulteto dekanas, prodekanai, adminis-
tratoriai. Tačiau nepiktnaudžiauk savo vizitais į dekanatą;

 studijoms labai padeda studento ir dėstytojo tarpusavio supratimas.

Draugiški patarimai
 nuosekliai studijuodamas semestro metu didini gerų rezultatų pasiekimo galimybes;
 prasti pirmų kursų rezultatai daugeliui sutrukdo įstoti į magistrantūrą;
 darbdaviams reikia ne Tavo diplomo, bet Tavo žinių ir gebėjimų;
 dažniau lankykis Universiteto tinklalapyje asu.lt [Studentams] ir fakultetų interneti-

niuose puslapiuose. Juose rasi reikiamą informaciją apie studijų tvarką ir ją reglamen-
tuojančius dokumentus.

ABSOLVENTŲ KLUBAS
Baigęs studijas ir gavęs diplomą, neskubėk užverti Universiteto durų. Tapk Universite-

to Alumni klubo nariu. Alumnai – tai aukštosios mokyklos auklėtiniai, globotiniai – tas 
pačias vertybes bei siekius turinti, tarpusavio bendradarbiavimą išlaikanti, mokslus pabai-
gusi absolventų bendruomenė. Daugiau skaityk alumni.asu.lt
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STUDIJOS IR VASAROS DARBAI 
UŽSIENYJE

ASU BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIO 
UNIVERSITETAIS
ASU yra aktyvus Bolonijos proceso dalyvis. Šiuo procesu siekiama sukurti bendrąją 

Europos Sąjungos (ES) aukštojo mokslo erdvę, stiprinti ir plėtoti Europos aukštojo mokslo 
sistemą pasauliniu mastu:
 įdiegiant suprantamas ir palyginamas kvalifikacinių laipsnių sistemas ir diplomo priedėlį;
 studijas grindžiant dviem pagrindiniais ciklais: ikidiplominiu (bakalauro) ir podiplo-

miniu (magistro, daktaro);
 taikant kreditų perkėlimo sistemą (ECTS);
 skatinant studentų, dėstytojų, jaunųjų mokslininkų mobilumą;
 siekiant sukurti panašius studijų kokybės užtikrinimo kriterijus ir metodologijas;
 stiprinant tarptautines integruotų studijų, stažuočių ir mokslinių tyrimų programas.

ASU studijų mainų programose bendradarbiauja su daugiau kaip 100 užsienio šalių
aukštųjų mokyklų, dalyvauja ES bei kitų tarptautinių fondų remiamose studentų mainų 
programose, todėl ASU studentai turi puikias galimybes dalį savo studijų programos (stu-
dijų dalykų ir  praktikų) studijuoti užsienio šalių universitetuose. 

Universiteto tarptautinės veiklos klausimais ir studijomis užsienyje rūpinasi Tarptau-
tinis skyrius, esantis c. r., 202 kab., taip pat fakultetų dekanatai.

ES ERASMUS+ PROGRAMA
Tai pagrindinė Europos Sąjungos (ES) studentų mainų programa, kurioje dalyvauja 28 ES ša-

lys, taip pat Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija, Makedonija. Dalyvaudami šioje progra-
moje, studentai turi galimybę užsienio universitetuose mokytis nuo 3 iki 12 mėnesių, neįgyjant 
kvalifikacinio diplomo, t. y. dalį savo pasirinktos studijų programos įvykdyti svetur, kuri grįžus į 
ASU, atitinkamai įskaitoma kaip dalis įvykdytos studijų programos. Tokios studijos vadinamos  
dalinėmis studijomis užsienyje, jos tampa sudedamąja studijų ASU dalimi. 

ASU sudarė galimybes savo studentams studijuoti daugiau kaip 90 universitetų 27-iose 
Europos šalyse. 2016 m. pradėta įgyvendinti nauja ERASMUS+ programos dalis – mobilumas 
su trečiomis pasaulio šalimis. 2018–2019 m. studijų mainai bus organizuojami jau su 17 
trečiųjų pasaulio šalių, tačiau labiau orientuoti į atvykstančius iš tų šalių studentus. Studijų 
organizavimas užsienio universitetuose dažnai skiriasi nuo ASU, todėl studijuodami pasi-
rinktus dalykus užsienyje mūsų studentai kartu ugdo savarankiškumą, kalbos ir bendravimo, 
gyvenimo toli nuo savo įprastos aplinkos įgūdžius. Kartu  jie turi puikias galimybes susi-
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pažinti su šalimis, jų tradicijomis, įgyti naujų draugų, praktiškai išmokti kalbų. Informacija 
apie Erasmus +  programos mainų studijas skelbiama http://intern.asu.lt/lt/erasmus/

Studentai taip pat gali vykti į ERASMUS+ programos praktikas. Jų organizavimo tvarka 
panaši į ERASMUS+ programos studijų organizavimo tvarką, tačiau praktikos vietą užsienio 
įmonėje arba institucijoje studentai turi susirasti patys. Informacija apie praktikos vietas 
ir sąlygas užsienyje skelbiama adresu http://intern.asu.lt/lt/erasmus-praktika/. Dau-
giau informacijos galima gauti Tarptautiniame skyriuje arba savo fakultetų dekanatuose.

? Kuo dar patraukli  ERASMUS+ programa
Ši studijų galimybė patraukli dar ir tuo, kad išvykstantys studentai gauna 320–520 

eurų/mėn. finansinę paramą, priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama. Vykstant į prakti-
kas, stipendijos į visas Europos šalis padidėja dar apie 200 eurų per mėnesį.

? Kuo dar ypatinga ERASMUS+ programa
ERASMUS+ programa vadinama studijų mainų programa todėl, kad mainais Universi-

tetas priima studentus ir iš programos partnerių. Pas mus studijuoti dažniausiai atvyksta 
studentai iš Čekijos, Slovakijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos, Austrijos, Pran-
cūzijos universitetų. 

Jei nenori niekur važiuoti, tačiau knieti susipažinti, pabendrauti su užsienio studen-
tais, ateik į Studentų atstovybę arba Tarptautinį skyrių ir prisijunk prie tų, kurie globoja ir 
padeda pritapti mūsų Universitete užsienio studentams. Tai labai patrauklus ir naudingas 
bendravimo su užsienio studentais, studijuojančiais ASU, būdas, padedantis ugdytis ben-
dravimo, užsienio kalbos įtvirtinimo įgūdžius.

Pagal ERASMUS+ programą organizuojami ne tik studentų, bet ir dėstytojų akademi-
niai mainai. Mūsų universiteto dėstytojai vyksta į kitus universitetus skaityti paskaitų, iš 
užsienio universitetų dėstytojai atvyksta pas mus. Apie užsienio dėstytojų paskaitas infor-
macija skelbiama fakultetų tinklalapiuose ir dekanatų skelbimų lentose. Kiekvienam stu-
dentui svarbu pasinaudoti šia galimybe, išgirsti naujausias žinias iš atvykusiųjų dėstytojų.

? Kaip tapti ERASMUS+ programos dalyviu
Studentai turi galimybę vykti mainų studijoms į užsienio universitetus pabaigę pir-

mą kursą. Atrenkami pažangūs ir mokantys užsienio kalbą studentai. Studentų atranka į 
ERASMUS+ programos kitų metų studijas prasideda vasario–kovo mėn. Visos dalyvavimo 
programoje procedūros aprašytos tinklalapyje intern.asu.lt/erasmus/  taip pat Tarptau-
tinio skyriaus bei fakultetų skelbimų lentose. Tarptautiniame skyriuje visada galima pasi-
konsultuoti dominančiais dalinių studijų užsienyje klausimais.

BOVA  – BALTIJOS MIŠKŲ, VETERINARIJOS IR 
ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETŲ TINKLAS
Šis universitetų tinklas vienija 4 Baltijos šalių universitetus: ASU, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Veterinarijos akademiją (LSMU–VA), Latvijos gyvybės mokslų ir tech-
nologijų universitetą (LLU) ir Estijos gyvybės mokslų universitetą (EMU). Kasmet šiuose 



30

universitetuose organizuojama po keletą intensyvių kursų magistrantams bei doktoran-
tams, kuriuose dalyvauja visų BOVA universitetų studentai. Studijos vyksta anglų kalba, 
dėsto geriausi tų sričių specialistai iš BOVA universitetų bei giminingo NOVA (Šiaurės 
šalių miškų, veterinarijos ir žemės ūkio universitetų) tinklo. Tai puiki galimybė studen-
tams ne tik tobulinti žinias savo studijų bei užsienio kalbos srityse, bet ir geriau pažinti 
kaimyninių šalių studentų gyvenimą, susirasti naujų draugų. 

Išsami informacija apie BOVA universitetų tinklo vykdomą veiklą ir rengiamus kursus 
skelbiama tinklalapyje bova-university.org bei  nova-university.org.

KITOS STUDIJŲ UŽSIENYJE GALIMYBĖS 
Universiteto studentai turi galimybę ir individualiai rinktis įvairios trukmės studijas 

bei stažuotes užsienio universitetuose pagal Lietuvos ir kitų šalių vyriausybinių ir nevy-
riausybinių organizacijų programas. 

Švietimo mainų paramos fondas administruoja „Erasmus+“ bei „Mokymosi visą gy-
venimą“ programas ir kitas Europos Komisijos (EK) iniciatyvas, Šiaurės ministrų tarybos 
finansuojamą „Nordplus“ programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas ini-
ciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje. Detalesnė informacija skelbiama tinkla-
lapyje smpf.lt

Daug pasirinkimo galimybių studijuoti užsienyje teikia VšĮ Studijos ir karjera. Organiza-
cijos tinklalapyje studinfo.lt rasi informaciją apie studijų, mokslinių bei profesinių stažuo-
čių ir jų finansavimo šaltinių paieškos galimybes. Čia kaupiama informacija apie ES, JAV bei 
kitų pasaulio šalių aukštojo mokslo sistemas, pripažintas ir akredituotas aukštojo mokslo 
institucijas; rengiami seminarai stojimo procedūrų, dokumentų ruošimo, finansavimo paieš-
kos temomis; organizuojami anglų kalbos testai (TOEFL, SAT, GRE, ACT ir kt.) užsienio kalbos 
pažymėjimams gauti, kurie daugeliu atvejų būtini ruošiantis studijuoti užsienyje.

Planuojantiems studijuoti ar baigusiems mokslus užsienio universitetuose svarbu ži-
noti, kad užsienyje įgytas diplomas turi būti pripažintas Lietuvoje. Šią procedūrą atlieka 
Studijų kokybės vertinimo centras (A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius), informaciją 
teikiantis ir savo tinklalapyje www.skvc.lt

Informacija apie tarptautines programas ir studijas užsienyje 

Švietimo mainų paramos 
fondas

Geležinio Vilko g. 12, 
01112 Vilnius 8~5 261 0592 smpf.lt

VšĮ Studijos ir karjera Ateities g. 20, II  korp., 
151 kab., 08333 Vilnius

8~5 686 14555; 
8~ 620 87841

https://www.
studinfo.lt/

Šiaurės Ministrų Tarybos 
biuras Lietuvoje 

Didžioji g. 5, 
 01128 Vilnius 8~685 53310 norden.lt

TOEFL testą gali laikyti ir Kaune:
Jaunimo karjeros centras K. Donelaičio g. 52-423,

44244 Kaunas 8~37 228 151 karjeroscentras.eu
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Draugiški patarimai:
 Dalines studijas užsienyje pradėk rinktis studijuodamas pirmame studijų kurse.
 Dar daugiau galimybių dalinėms studijoms užsienyje suteiks įgytas bakalauro diplomas.
 Nuo Tavo studijų rezultatų ASU ir užsienio kalbos žinių lygio priklausys galimybė išvyk-

ti laikinai studijuoti užsienio šalies universitete.

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMAS
Liberalėjanti studijų organizavimo sistema suteikia galimybę studijuoti kai kuriuos

studijų programos dalykus kitose šalies ar užsienio aukštosiose mokyklose. 
Jei studijavai kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų 

ar kitu teisėtu pagrindu sudarytą sutartį, suderinus studijų turinį, rezultatai įskaitomi 
be apribojimų. Turi pateikti individualių dalinių studijų plano įvykdymą liudijantį pažymė-
jimą. Jei šio plano pilnai neįvykdei, bus įskaityti ne visi plane numatyti, bet tik tie studijų 
dalykai, kurių išlaikei egzaminus. Įskaitomi ir papildomai išklausyti dalykai, jei buvo atsi-
skaityta už juos ir jei jie yra suderinami su studijuojama programa.

Jei studijavai kitoje šalies ar užsienio aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą 
studijų sutartį, tai studijų rezultatai įskaitomi, įvertinus studijų rezultatų formaliuosius 
reikalavimus ir pageidaujamos studijų programos dalykinių reikalavimų atitikimą. Fakul-
teto dekanui reikia pateikti prašymą ir dokumentus, liudijančius apie studijų rezultatus: 
diplomo ir priedo prie diplomo kopijas arba akademinę pažymą. Fakulteto prodekanas 
įvertina studijuoto dalyko apimtis, turinį ir rezultatus. Kilus abejonėms, ar dalykiniai rei-
kalavimai tenkinami, gali būti atliekama dalyko ekspertizė.

Studijavus neuniversitetinio aukštojo mokslo (koleginių) studijų programą kitoje 
Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje, nesudarius dalinių studijų sutarties, reikia 
pateikti studijų rezultatus įrodančius dokumentus ir dalykų programas, patvirtintas aukštosios 
mokyklos vadovo arba fakulteto dekano. Sudaryta komisija atlieka neuniversitetinės studijų 
programos ar jos dalykų ekspertizę, kurios metu įvertinama, kiek studijuoti dalykai atitinka 
studijuojamos programos dalykus. Pagal ekspertizės rezultatus atrenkami įskaitomi dalykai.

Įskaitomi neuniversitetinio aukštojo mokslo studijų programų dalykai gali sudaryti ne 
daugiau kaip pusę studijuojamos arba pageidaujamos studijuoti universitetinės studijų 
programos apimties.

Kolegijų absolventai turi teisę nuosekliuoju būdu išsilaikyti studijų programos dalykų 
skirtumus ir stoti į pagrindinių studijų 3-ią kursą arba dalyvauti papildomose studijose ir 
įgyti teisę stoti į magistrantūrą. Išlyginamųjų dalykų kursai ir papildomosios studijos yra 
mokami.

Studijavus ASU kituose fakultetuose arba tame pačiame fakultete ir atnaujinus stu-
dijas, įskaitomi per paskutiniuosius 10 metų išlaikyti bendrojo universitetinio lavinimo daly-
kai, nepriklausomai nuo to, kokiai studijų sričiai ir studijų programai buvo priskirti, o studijų 
pagrindų ir specialaus lavinimo dalykai – pagal tos pačios studijų srities universitetines ir 
kolegines studijų programas. 

Visais klausimais dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos kreipkis į fakulteto prodekaną.
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STUDENTŲ VASAROS DARBAS UŽSIENYJE
Universiteto studentai turi galimybę pagal įvairias tarptautines programas išvykti į 

praktikas užsienyje. Tai ne tik puiki proga susipažinti su tų šalių praktiniu žemės ūkio 
darbų organizavimu ir jame dalyvauti, bet, kaip ir studijų užsienyje metu, patobulinti už-
sienio kalbos žinias, įgyti bendravimo patirties, pažinti šalies gyvenimo būdą ir, žinoma, 
šiek tiek užsidirbti.

? Kokios yra vasaros darbo užsienyje programos
Populiariausias vasaros darbų programas studentams administruoja Pasaulio lietuvių 

centras (PLC), esantis Kaune, S. Daukanto g. 11, taip pat filialuose Vilniuje ir Šiauliuose. 
PLC administruoja darbo praktikos programas Europoje, Kanadoje, Australijoje. Išsamesnę 
informaciją apie šias programas galima rasti tinklalapyje lwc.lt/

EURES Lietuva tarnyboje galima rasti patrauklių sezoninio darbo užsienio šalių ūkiuo-
se pasiūlymų (ldb.lt [EURES Europa]). Dalyvavimo taisykles sužinosi kreipdamasis tiesio-
giai į šias organizacijas.

? Jei planuoji ilgiau padirbėti užsienyje ...
Norintys padirbėti vasarą nuolatinių studijų studentai savo planus turi derinti prie 

studijų proceso. 
Jeigu turi didelių finansinių problemų ir dirbti užsienyje vasaros atostogų nepakan-

ka, tikslinga metams formintis akademines atostogas. Tada laiko užteks ir užsidirbti, ir 
pailsėti.

Visais atvejais reikia nepamiršti savo planus iš anksto suderinti su savo fakulteto 
dekanatu.

? Kaip galiu kaupti praktinę patirtį
Dirbdamas vasaros atostogų metu Lietuvoje ar užsienyje, atlikdamas praktikas, kaupi 

neįkainojamą darbo patirtį. Ji pravers ieškant darbo pabaigus studijas ar kuriant savo 
verslą, jei to norėsi. Verslo pradžiamokslį gali išeiti ir ASU.

Universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete, veikia Imitacinė verslo praktinio mo-
kymo įmonė (IVPMĮ) „Agroverslo korporacija“ (evf.asu.lt/lt/padaliniai/verslumo-ugdy-
mo-centras/apie-centra/). Joje studentai atlieka verslumo ugdymo praktikas, kurių metu 
įtvirtina teorines žinias, ugdosi įgūdžius, būtinus sprendžiant verslo planavimo, organiza-
vimo, kontrolės, vadovavimo bei įmonės veiklos vertinimo uždavinius ir t. t. 

Tame pačiame fakultete organizuojami Studentų socialinių ir verslo planų turnyrai. 
Jais siekiama aktyvinti studentus ir telkti kūrybinei veiklai, ugdyti jų verslumą ir novatoriš-
kumą, sudaryti galimybes pristatyti savo projektines idėjas. Šiuose turnyruose „susikauna“ 
visų fakultetų studentų geriausios verslo idėjos; jos pristatomos Universiteto bendruomenei.
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STUDIJŲ KAINA
Aukštoji mokykla, atsižvelgdama į su studijų vykdymu susijusias išlaidas, nustato stu-

dijų kainą. Tos pačios studijų krypties studijų programų kainos skirtingose aukštosiose 
mokyklose gali skirtis. Aleksandro Stulginskio universitete 2018–2019 studijų metams 
patvirtintas pirmosios pakopos (bakalauro) studijų kainas įstojusiems į valstybės nefinan-
suojamas studijų vietas rasi adresu asu.lt [Studentams / Parama ir įmokos / Įmokos]

? Kas moka už studijas
Visą studijų kainą moka studijuoti mokamose vietose sutinkantys studentai.
Asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų 

programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto 
lėšomis, išskyrus Vyriausybės numatytus atvejus. Pavyzdžiui, jei esi baigęs kolegiją, tai 
studijuodamas Universitete pirmosios pakopos (bakalauro) programą turėsi mokėti visą 
studijų kainą, nepriklausomai nuo studijų rezultatų.

Studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų 
programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos vals-
tybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas).

Užsienio valstybių, su kuriomis nesudarytos tarpvalstybinės sutartys, piliečiai.

Už studijas kainą, proporcingą dalyko apimčiai, moka:
 kartojantieji studijų programos dalykus;
 studijuojantieji pagal kvalifikacijos kėlimo ar kitas neformaliojo švietimo programas;
 studijuojantieji papildomus dalykus, kurie neįeina į studijų programą;
 įstojusieji į dalines ir papildomąsias studijas.

Tiems studentams, kurie studijas ASU pradeda nuo 2018 m. rugsėjo, nustatytos pirmo-
sios pakopos studijų vieno kredito kaina:
 žemės ūkio, inžinerijos, technologijos, gyvybės mokslų studijų krypčių dalykų – 37,9

eurai už kreditą;
 socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių dalykų – 21,4 eurai už

kreditą.

? Kas nemoka už studijas
Tam tikram skaičiui būsimų pirmakursių, geriausiai išlaikiusių brandos egzaminus, 

studijų kainą sumoka valstybė biudžeto lėšomis. Kasmet Vyriausybė nustato atitinkamos 
studijų srities geriausiųjų skaičių ir apskaičiuoja didžiausią lėšų sumą, kurią valstybė per 
metus ketina skirti vieno studento studijoms (kitaip ši suma dar vadinama normine stu-
dijų kaina, arba maksimaliu studijų krepšeliu). 

Studijų kainą arba jos dalį už valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojan-
čius asmenis gali apmokėti studijuojančiojo darbdaviai, kiti juridiniai ar fiziniai asmenys.
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? Ar galima netekti valstybės finansuojamos vietos
Taip, galima. Po vienerių studijų metų peržiūrėjus studijų rezultatus, studentas gali 

netekti valstybės finansavimo, jei jis neatitinka gero mokymosi kriterijų (neturi skolų ir 
yra pasiekęs puikų arba tipinį studijų pasiekimų lygmenį).

Valstybės finansavimo netekęs asmuo už studijas turės mokėti Universiteto nustatytą 
studijų kainą, o jo valstybės finansuojamą vietą užims geriausiai nefinansuojamoje vietoje 
besimokęs studentas.

! Tik nuo Tavęs priklauso, ar studijuosi valstybės finansuojamoje
vietoje.

Daugiau informacijos rasi asu.lt  [Studentams / Studijų rėmimas]

? Ar galima tikėtis studijų kainos kompensavimo
Daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos studijų vietose geriausiai besimo-

kančių studentų bus kompensuojama studijų kaina, bet ne didesnė kaip valstybės nustatyta 
norminė studijų kaina. Po pirmųjų dvejų studijų metų (ištęstinių studijų – baigus pusę 
studijų programos) bus kompensuojama per atitinkamą laikotarpį studento sumokėta studijų 
kaina; baigus studijas – likusioji dalis.

Valstybė nustato, kokiai daliai geriausių studentų bus kompensuojama studijų kaina. 
Daugiau informacijos ieškok asu.lt [asu.lt  [Rotacija ir studijų kainos kompensavimas] 
ir vsf.lt 

? Kam studijų kaina gali būti sumažinta 
Fakulteto dekano teikimu Universiteto rektorius gali taikyti individualias studijų kainų 

nuolaidas visų studijų krypčių grupių studijų programų studentams. ASU nustatyta studijų 
kainų nuolaidų sistema – 50 proc. studijų kainos vienam semestrui – pažangiems (neturin-
tiems akademinių skolų) studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose:
 pirmosios pakopos studijų programų trečio ir aukštesnių kursų 15 studentų (po 3 stu-

dentus iš kiekvieno fakulteto). Studentai atrenkami pagal praėjusio semestro dalykų
studijų galutinių įvertinimų svertinius vidurkius;

 pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų visų kursų 5 pa-
žangiems studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose ir
 pasiekusiems geriausių rezultatų studentų visuomeninėje veikloje ir atstovaujant

Universitetui už jo ribų;
 pasiekusiems geriausių rezultatų meninėje raiškoje ir atstovaujant Universitetui

už jo ribų;
 pasiekusiems geriausių rezultatų sportinėje raiškoje ir atstovaujant Universitetui

už jo ribų.

Daugiau informacijos ieškok adresu asu.lt [Studentams/ Studijų rėmimas / Kainos 
ir nuolaidos / Studijų kainų nuolaidos]
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? Kur ir kada reikia susimokėti studijų kainą
Įmoka už studijas mokama semestrais:
- už pirmąjį semestrą – iki studijų sutarties sudarymo;
- už vėlesnius semestrus: studijuojant nuolatine forma – užsiregistravus į semestro

studijas per pirmąsias 20 semestro kalendorinių dienų; studijuojant ištęstine forma – užsi-
registravus į semestro studijas per mokymo sesijos pirmąją savaitę.

Geriausia mokėti naudojantis internetinės bankininkystės paslaugomis į nurodytą Uni-
versiteto sąskaitą. Galima mokėti ir Universiteto kasoje, tačiau šiuo atveju teks susimokėti 
ir paslaugos mokestį. 

? Ar gali būti atidėtas mokėjimas už studijas
Studento raštišku prašymu dėl labai svarbių priežasčių fakulteto dekanas mokėjimo už 

studijas terminą gali atidėti. Tuomet studijų kainą reiktų susimokėti dviem etapais:
1) 30 proc. studijų kainos sumos sumokėti  kiekvieno semestro pradžioje (per 14–

20 d.);
2) likusią sumą – iki semestro egzaminų sesijos pradžios.

Nesumokėjus už studijas iki sesijos pradžios, gali būti neleidžiama laikyti egzaminų,
ginti baigiamųjų darbų.
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PARAMA STUDIJOMS
Studijų procesą įgyvendinti padeda akademinės bei ūkinės ir socialinės infrastruk-

tūros padalinai, teikiantys paslaugas studentams. Susipažink su jų veikla ir naudokis jų 
paslaugomis.

STUDENTŲ REIKALŲ TARNYBA
Studentų reikalų tarnybos (SRT) darbuotojai padės iškilus klausimams, susijusiems 

su studijomis, gyvenimu bendrabučiuose, buitimi, aplinka, integracija į Universiteto ben-
druomenę. Kartu su Studentų atstovybe jie rūpinasi studentų laisvalaikio organizavimu, 
sveikos gyvensenos skatinimu studentų ir dėstytojų tarpe. Organizuoja įvairias apklausas 
ir apskritojo stalo diskusijas studentų gyvenimo, laisvalaikio klausimais, pasiūlymus tei-
kia Universiteto vadovybei ir studijų skyriui.

Iškilus klausimams, įsitraukiant į akademinės bendruomenės ir studijų erdvę, skambink 
telefonu 752 258, rašyk srt@asu.lt, skaipink ASUsrt, naviguok asu.lt [Studentams / 
Studentų reikalų tarnyba /Studentų infocentras] arba užsuk į 2 bendrabutį (Studentų 
g. 5, 102 kab.), kuriame yra Studentų reikalų tarnyba.

BIBLIOTEKA

? Kaip surasti biblioteką

Biblioteka įsikūrusi Centriniuose rūmuose (Studentų g. 11, 235 k., 144 k.) ir tre-
čiuosiuose rūmuose (Universiteto g. 10, 200 k.). Bibliotekos svetainė internete  
https://biblioteka.asu.lt/lt/. Skype adresas  asu.biblioteka; tel. nr. 752304; facebook 
paskyra asubiblioteka.

? Kada dirba biblioteka
Centrinė biblioteka dirba darbo dienomis 8–19 val., Mokymo literatūros (III r.) –  

8–18 val., ištęstinių studijų studentų priėmimo šeštadieniais 9–14 val. Paskutinį mėnesio 
penktadienį bibliotekoje gali būti tvarkos diena kai skaitytojai neaptarnaujami.

? Ką pirmiausia reikia daryti
Rugsėjo mėnesį dalyvauti pirmo kurso studentų mokymuose, kuriuose sužinosi, kaip 

naudotis biblioteka, ir pasirašysi, kad susipažinai su bibliotekos taisyklėmis. Mokymų 
tvarkaraštis skelbiamas rugsėjo pradžioje. Jį galima rasti bibliotekoje ir fakultetų deka-
natuose.
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? Kokių dokumentų reikia, norint pasinaudoti bibliotekos paslaugomis
Norint pasiskolinti knygas į namus būtina turėti studento pažymėjimą arba asmens ta-

patybės kortelę, arba skaitytojo pažymėjimą, kuris išduodamas Centrinių rūmų bibliotekoje.  

? Kokios yra bibliotekos paslaugos. Ką Tu gali veikti bibliotekoje
• Gali pasiskolinti knygas į namus nustatytam laikotarpiui. Vadovėlius ir mokomuosius

leidinius galima pasiskolinti Mokymo literatūros bibliotekoje, kitas knygas – Centri-
nėje bibliotekoje.

• Gali skaityti knygas, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius Centrinėje ir Mokymo lite-
ratūros bibliotekoje.

• Gali skaityti elektroninius vadovėlius, mokslo žurnalus ir kitus leidinius atvirosios
prieigos ir prenumeruojamose duomenų bazėse (daugiau informacijos bibliotekos sve-
tainės tinklalapyje Elektroniniai informacijos ištekliai).

• Gali naudotis bibliotekos kompiuteriais ir internetu, įsirašyti informaciją į elektroni-
nes laikmenas, spausdinti, skenuoti bei naudotis savo kompiuteriais ir prijungti juos
prie bevielio interneto.

• Gali konsultuotis ir lankyti seminarus, kursus apie informacijos paiešką, elektroninių
leidinių skaitymą duomenų bazėse, studijų rašto darbų rašymą, literatūros sąrašų su-
darymą ir kt.

• Gali naudotis mokamomis kopijavimo, spausdinimo, skenavimo, laminavimo paslau-
gomis.

• Gali ruoštis paskaitoms, bendrauti bei praleisti laiką grupinio darbo skaityklose.

? Kokios paslaugos teikiamos specialiųjų poreikių skaitytojams
Judėjimo negalią ir stuburo problemų turintiems lankytojams įrengtos 3 darbo vietos 

Centrinėje bibliotekoje ir 2 darbo vietos Mokymo literatūros bibliotekoje.

 Sutrikusio regėjimo lankytojai kviečiami naudotis stacionariomis elektroninėmis 
vaizdo didinimo priemonėmis. Centrinės ir Mokymo literatūros bibliotekų kompiuteriuose 
įdiegtos specialios programos analizuoja informaciją ekrane ir perduoda ją kalbos sinteza-
toriui, kuris verčia tekstą garsu.

? Kaip pasiskolinti knygų į namus
Gali pasirinkti knygų atviruose bibliotekos fonduose ir pateikti jas bibliotekos darbuo-

tojui, kad išduotų į namus arba pasinaudoti savitarnos sistema. Greitai knygų paieškai gali 
pasinaudoti bibliotekos elektroniniu katalogu biblioteka.asu.lt [Katalogas] (daugiau – bi-
bliotekos svetainės tinklalapyje Pagalba visiems).

? Kaip rasti elektroninius vadovėlius ir šaltinius rašto darbams rašyti
ASU virtualioje bibliotekoje biblioteka.asu.lt [ASU virtuali biblioteka] rasite in-

formaciją apie bibliotekoje esančias knygas, tiesiogines nuorodas į visateksčius dokumen-
tus, esančius prenumeruojamose duomenų bazėse ar ASU elektroninėje talpykloje. ASU 
el. talpykloje esančius leidinius galima skaityti prisijungus su ASU el. pašto prisijungimo 
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duomenimis, šaltinius iš prenumeruojamų duomenų bazių – esant Universiteto interneto 
tinkle arba prisijungus prie jo per VPN (daugiau apie tai Kompiuterių tinklo svetainės 
tinklalapyje VPN (Virtualus Privatus Tinklas).

? Ką daryti, kai trūksta informacijos apie biblioteką

Klausti bibliotekos darbuotojų atėjus į biblioteką arba telefonu, elektroniniu paštu, 
skype, Facebook paskyroje.

? Kas yra ASU elektroninė talpykla
Tai – duomenų bazė, kurioje saugomi Universiteto  mokslininkų, kitų darbuotojų 

bei studentų mokslo ir mokymo darbai, kiti dokumentai. Elektroninės talpyklos adresas:  
dspace.lzuu.lt. Joje rasi daug studijoms būtinos informacijos ir medžiagos. Elektroninėje 
talpykloje knygų ir kitų leidinių paiešką gali atlikti visi, o skaityti juos gali tik Universiteto 
darbuotojai ir studentai, prisijungę su savo Universiteto pašto prisijungimo duomenimis. 
Jeigu nežinai prisijungimo duomenų, asmeniškai nuvyk į Informatikos skyrių (c.r. 135 k.).

LEIDYBOS CENTRO PASLAUGOS
Leidybos centras, veikiantis nuo 1992 m., leidžia monografijas, vadovėlius, mokomą-

sias knygas, studijų ir kitą metodinę medžiagą, mokslinius žurnalus, mokslinių konferen-
cijų pranešimų rinkinius, informacinius, proginius Universiteto leidinius. Taip pat teikia 
šias mokamas paslaugas:
 spausdinimo, skenavimo, kopijavimo,
 studijų rašto darbų, baigiamųjų darbų, disertacijų maketavimo ir jų spausdinimo,
 baigiamųjų ir kitų darbų rišimo,
 spalvotų lankstinukų, skrajučių, plakatų, atvirukų, bukletų, kalendorių ir pan., viziti-

nių kortelių maketavimo, paruošimo spaudai ir spausdinimo,
 diplomų įdėklų, sveikinimų įdėklų gamybos, kitas paslaugas.

Leidybos centro išleistų vadovėlių, mokomųjų knygų ir kt. gali įsigyti pačiame centre
bei III rūmuose esančiame knygyne. Leidybos centras įsikūręs c. r. 115, 123 k.

INTERNETAS IR KOMPIUTERIAI 
Studijoms naudingos informacijos rasi Universiteto ir fakultetų tinklalapiuose. Sve-

tainės asu.lt meniu [Studentams] pateikiama visa svarbiausia informacija apie studijas 
(studijų programos, laisvai pasirenkamieji dalykai, dalykų aprašai ir kt.) ir jų organizavimo 
tvarką (laisvų valstybės finansuojamų studentų vietų užėmimo tvarkos, egzaminų laikymo 
ir perlaikymo tvarkos, studijų kaitos, apeliacijų tvarkos aprašai ir kt.). Šiame puslapyje 
taip pat rasi informacijos apie bendrabučius, paramą studijoms ir studijų įmokas, galėsi 
patekti į kitus svarbius Universiteto internetinius puslapius (Studentų atstovybės, Karje-
ros centro ir pan.).

Iš pagrindinės ASU svetainės gali patekti į socialinį tinklaraštį Facebook, kuriame 
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fakultetai skelbia „karštas naujienas“, o studentai dalijasi jiems aktualia informacija ir 
gandais, komentuoja Universiteto įvykius, pateikia savo nuotraukas, diskutuoja ir t. t.

Kiekvienas fakultetas ir institutas turi savo internetinį puslapį, kuriame rubrikose 
[Studijos] bei [Informacija studentams] pateikia fakultetų administracijos skelbimus, 
įsakymus, naujienas, dėstomų dalykų medžiagą, studijų tvarkaraščius, absolventų ir ma-
gistrantų baigiamųjų darbų reikalavimus bei kitą aktualią informaciją.

Studentai Universiteto bendrabučiuose ir mokymo korpusuose gali naudotis elektroni-
nėmis bibliotekos paslaugomis.

! Tapk aktyviu ASU tinklalapio naršytoju ir būsi geriausiai informuo-
tas pirmakursis.

Internetas ir elektroninis paštas
ASU naudojasi LITNET plačiajuosčiu interneto ryšiu. LITNET – tai akademinis kom-

piuterių tinklas, jungiantis aukštųjų mokyklų, mokslo institutų, kitų švietimo įstaigų 
kompiuterių tinklus. Universiteto rūmuose, bibliotekoje, kompiuterinėse klasėse interneto 
prieigomis galima naudotis nemokamai. Visuose Universito rūmuose veikia bevielis Eduro-
am tinklas. Studentai, pagal nurodytas instrukcijas sukonfigūravę savo nešiojamus kom-
piuterius bei mobiliuosius įrenginius, gali naudotis bevieliais tinklais ne tik ASU, bet ir 
kituose universitetuose. 

Visiems universiteto studentams yra sukurtos elektroninės paskyros, kurias būtina 
aktyvuoti svetainėje https://tapatybes.asu.lt. Aktyvavęs savo paskyrą galėsi naudotis 
elektroninių rezultatų, virtualaus privataus tinklo, bibliotekos, nuotolinio mokymo ir ki-
tomis ASU paslaugomis. 

Minėta paskyra taip pat suteiks teisę naudotis „Office 365“ paslaugų paketu – savo įren-
giniuose galėsi nemokamai įdiegti naujausią „Microsoft Office“ paketą, naudotis ASU elek-
troniniu paštu bei sinchronizuoti savo duomenis naudojantis „OneDrive for Bussines“ pa-
slauga. Visi informaciniai pranešimai bus siunčiami į „Office 365“ paslaugos pašto dėžutes.

Dar neprasidėjus mokslo metams būsimiems studentams, apsistojusiems ASU bendra-
bučiuose, sukuriamos laikinos paskyros su @aff.asu.lt galūne. Šios paskyros įgalina var-
totoją naudotis ASU kompiuterių tinklu bendrabučiuose bei bevieliu tinklu „Eduroam“. 
Rugsėjo mėnesio pradžioje laikinosios paskyros (su @aff.asu.lt galūne) yra šalinamos ir 
vietoje jų sukuriamos pilnavertės galiosiančios visa studijų laikotarpį, tad vartotojui savo 
paskyrą reikia pakartotinai aktyvuoti apsilankius svetainėje https://tapatybes.asu.lt

KARJEROS PLANAVIMAS 
Studijos Universitete bei dalinės studijos užsienyje, profesinės veiklos ir kitos prak-

tikos, dalyvavimas Studentų atstovybėje, visuomeninėje, mokslinėje, meninėje ir sporto 
veikoje – visa tai yra pasiruošimas būsimai profesinei veiklai. Sukauptos žinios ir įgyti 
gebėjimai, išsiugdytos asmeninės savybės – tai Tavo KAPITALAS, kuris bus vertinamas 
darbo rinkoje.

Jei manai, kad trūksta kai kurių sričių žinių ir gebėjimų, kaip antai, mokėti save pri-
statyti, užmegzti ir išlaikyti draugiškus santykius, spręsti konfliktus, valdyti asmeninius 
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finansus ir pan. – gali pasinaudoti Karjeros centro (KC) teikiamomis paslaugomis ir 
pagalba. Karjeros centre Tu gali:
 dalyvauti karjeros valdymo seminaruose, skirtuose pažinti save, supantį darbo pasau-

lį bei realiai suplanuoti ir įgyvendinti savo karjeros kelią;
 individualiai konsultuotis su KC profesijos konsultante dėl CV ir motyvacinio laiško

rašymo, įsidarbinimo pokalbio modeliavimo, informacijos paieškos ir kitais klausi-
mais;

 dalyvauti susitikimuose su  darbdavių atstovais, kitais socialiniais partneriais.
Kasmet fakultetuose organizuojamos Karjeros dienos, jų metu studentai turi galimybę

susipažinti su didžiausiomis šalies žemės ūkio įmonėmis, valstybinio sektoriaus ir visuome-
ninėmis įstaigomis, tikslingai ir apdairiai investuoti į savo ateitį.

Apsilankyk ASU KC internetiniame puslapyje adresu karjera.asu.lt – jame rasi ne tik 
išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas ir organizuojamus renginius, bet ir 
motyvacinio laiško pavyzdžių, darbo ir praktikos pasiūlymų.

Karjeros centras įsikūręs III rūmuose 614a k. Rūpimus karjeros klausimus gali pateikti 
raštu karjera@asu.lt arba telefonu 75 23 68. 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA
Individualių pokalbių metu psichologas padeda rasti atsakymus į klausimus, kaip 

įveikti stresą, mokymosi sunkumus, kaip nugalėti atsiskaitymų baimę, išmokti labiau pa-
sitikėti savimi, užmegzti ryšį su kitu, padeda susivokti asmeninėse problemose ir jas 
spręsti. Psichologo pagalba ASU studentams teikiama nemokamai (III rūmų 619 k.). Bū-
tina išankstinė registracija el. paštu  dovile.jonusiene@asu.lt

STUDENTŲ SIELOVADA 
Vien mokslo žiniomis gyvas nebūsi, žmogui svarbūs ir aukštesni siekiai, pamatinės 

gyvenimo vertybės – dvasingumas, išmintis, tikėjimas. Nuo pat ASU įsikūrimo Universite-
te didelis dėmesys skiriamas studentų doros, dvasingumo ugdymui. Atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę, kunigo P. Račiūno iniciatyva buvo įsteigta Universiteto bendruomenės 
koplyčia (Jaunimo g. 4). 

Dvasinę atgaivą rasi ir gėrio pamokas gausi iš ASU kapeliono kun. Armino Lukoševi-
čiaus. Universiteto koplyčioje šv. Mišios studentams laikomos trečiadieniais nuo 18 val., 
o po jų galima pabendrauti, pasitarti su kapelionu (tel. 8 601 07167; el. p. arminas.
lukosevicius@gmail.com).

2001 m. koplyčioje įkurtas Dvasinio ugdymo centras, skirtas Universiteto bendruo-
menės sielovadai, krikščioniškosioms, žmogiškosioms ir tautinėms vertybėms ugdyti. Cen-
tras organizuoja renginius religine, kultūrine, etnologine tematika, rengia konferencijas, 
paskaitas, diskusijas su žymiais visuomenės, dvasininkijos, meno, politikos veikėjais, ug-
dant studentų pilietiškumą, atsakingumą, pagarbą tautos istorijai, kultūrai ir tradicijoms.
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FINANSINĖ PARAMA
Finansinės paramos sistemą sudaro studentams skiriamos stipendijos, papildoma pa-

rama socialiai remtiniems ir neįgaliesiems studentams, valstybės teikiamos paskolos, len-
gvatos ir išmokos.

Stipendijos
Skatinamoji stipendija – tai negrąžinama finansinė parama geriausiai besimokan-

tiems ir Universiteto veikloje aktyviems studentams. Skatinamosios stipendijos yra dvejo-
po pobūdžio: už mokymosi rezultatus ir vienkartinės.

Skatinamosios stipendijos už mokymosi rezultatus skiriamos konkurso tvarka ge-
riausiai besimokantiems pažangiems studentams pagal praėjusio semestro egzaminų se-
sijoje nustatytu laiku pasiektus visus studijų rezultatus. Vienam studentui skiriama 2,5 
bazinių socialinių išmokų (BSI). Šiuo metu BSI yra 38 eurai. Ši stipendija skiriama vienam 
studijų semestrui. Pirmosios pakopos pirmo kurso studentams, nesant jų studijų rezultatų, 
skatinamosios stipendijos rudens semestre neskiriamos.

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos studentams už deramą atstova-
vimą Universitetui įvairaus lygio renginiuose, už išskirtinius mokslinius, visuomeninės, 
projektinės veiklos, sportinius, meninės raiškos rezultatus tarptautinėje ir nacionalinėje 
erdvėje, taip pat už universitetinio lygio laimėjimus. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų 
dydžius iš Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondo nustato ir jų skyrimą 
įsakymu patvirtina rektorius.

Iš fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondų skiriamos iki 2 BSI dydžio vien-
kartinės stipendijos už padalinio lygmens reikšmingus mokslinės, visuomeninės veiklos, 
sporto, meninės raiškos laimėjimus, kitus fakultetui svarbius darbus. Prašymai vienkar-
tinėms skatinamosioms stipendijoms derinami su atitinkamų fakultetų studentų tarybų 
pirmininkais; jų dydį nustato fakulteto dekanas.

Metų pabaigoje sistemingai studijuojantiems studentams už mokymosi rezultatus gali 
būti išmokėtos papildomos vienkartinės skatinamosios stipendijos, kurių maksimalus dy-
dis – 2,5 BSI. Šios stipendijos įforminamos rektoriaus įsakymu.

Visos vienkartinės stipendijos skiriamos pagal studentų prašymus. Tas pats studentas per 
semestrą gali gauti vienkartinę stipendiją ne daugiau kaip vieną kartą.

Kasmet skiriamos ASU rėmėjų vardinės stipendijos:
1) LR prezidentų vardinės stipendijos. Pagrindinių studijų studentams šios vardinės

stipendijos siekia 5 BSI/mėn.;
2) Lietuvių fondo Igno Kaunelio vardinė vienkartinė stipendija (220–350 JAV dol.);
3) Baltijos labdaros fondo stipendija (iki 724 eurų už metus);
4) Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo vardinė stipendija (140 dol./mėn.).

Fakultetai turi vardinių ir rėmėjų stipendijų, kurias skiria atitinkamos mokslo krypties
studentams pagal fakultetų nustatytus kriterijus.

Ateities lyderio stipendijos
Tai – negrąžinama finansinė parama visų studijų programų nuolatinių ir ištęstinių studijų 
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studentams, geriausiais konkursiniais balais įstojusiems į pirmos pakopos studijų pirmą 
kursą ir toliau gerai besimokantiems bei aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, 
sporte, meno saviveikloje. Stipendija mokama tik pirmą studijų semestrą. Gaunantys Atei-
ties lyderio finansinę paramą nepraranda teisės į kitų rūšių stipendijas. 

Socialinės stipendijos
Socialines stipendijas gali gauti socialiai remtini studentai, studijuojantys tiek vals-

tybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, kurie yra (turi ati-
tikti bent vieną iš šių kriterijų): 
 iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gau-

nantys socialinę pašalpą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šei-
moms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;

 turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį
arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

 yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo
nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialinės stipendijos dydis – 3,25 BSI (123,5 eurų). Studentui gali būti skiria-
ma viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Paraiškos socialinėms stipendi-
joms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu šias stipendijas administruojančios ins-
titucijos Valstybinio stipendijų fondo interneto tinklalapyje (vsf.lt/lt/socialines- 
stipendijos). Paraiškos pildomos du kartus per metus:
 rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo

15 d. – spalio 10 d.
 pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio

20 d. – vasario 20 d.
Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą.
Studentai, kuriems paskirta socialinė stipendija ir kurie studijuoja valstybės nefinan-

suojamose vietose, turi teisę pretenduoti į skatinamąją stipendiją už mokymosi rezultatus. 

Plačiau apie stipendijas ir jų skyrimo tvarką – 
 asu.lt [Studentams / Studijų rėmimas / Finansinė parama]

Parama neįgaliems studentams
Studentai, turintys negalią, be socialinės stipendijos taip pat gali gauti ir tikslinę 

152 eur./mėn. dydžio išmoką. Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus turi 
pateikti elektroniniu būdu VSF  Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje 
du kartus per metus: 

• pavasario semestre – nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos;
• rudens semestre – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.
Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus

teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos. Daugiau informacijos ieškok vsf.lt
Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto lėšų aukštųjų mokyklų studentams 

gali būti teikiam ir kita parama. Viena iš jų – parama neįgaliesiems studentams, turintiems 
nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį:
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1) specialiesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį skiriama 50 proc. (šiuo metu – 76,46
eurų) bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio tikslinė išmoka;

2) studijų išlaidoms iš dalies padengti – 3,2 BSI dydžio per semestrą  (t. y. 121,6 Eur)
tikslinė išmoka.

Norintieji gauti šias išmokas negali turėti įsiskolinimų ir drausminių nuobaudų. 
Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali 

gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti.
Negalią turintys studentai dėl vyriausybės išmokų turi kreiptis į Studijų skyriaus vy-

riaus. specialistę Silvą Guldikauskienę (c.r. 214 k., tel. 75 23 15, el. p. Silva.Guldikaus-
kiene@asu.lt).

Paskolos
Nepatekę į valstybės finansuojamas vietas (arba netekę valstybės finansavimo po 

dvejų studijų metų) gali pasinaudoti valstybės remiamomis paskolomis lengvatinėmis 
sąlygomis. Šalies aukštųjų mokyklų studentams teikiamos 3 rūšių valstybės remiamos 
paskolos su valstybės garantija:

1. Paskolos studijų kainai sumokėti teikiamos valstybės nefinansuojamiems studen-
tams. Maksimalus tokios paskolos dydis per semestrą lygus studento mokamai studijų kai-
nai. Studijų kainos dydžio paskola kas semestrą pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą.

2. Į paskolą gyvenimo išlaidoms gali pretenduoti visi studentai. Šios paskolos dydis
per metus – 1 900 eurai. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos 
gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį.

3. Paskola dalinėms studijoms užsienyje teikiama studentams, studijuojantiems
užsienyje  pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir susitarimus. Paskolos dydis – iki 
2280 eurų; ji pervedama į paskolos gavėjo sąskaitą iš karto visa.

? Ar bus skaičiuojamos palūkanos
Taip, už naudojimąsi valstybės remiama paskola paskolos gavėjui bus skaičiuojamos 

palūkanos. Palūkanas paskolos gavėjas pradės mokėti nuo paskolos išmokėjimo dienos. 
Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, daliai studentų studijų metu skaičiuoja-
mos palūkanos bus apmokamos valstybės lėšomis. Į šią lengvatą pirmiausia galės preten-
duoti socialiai remtini studentai.

? Kaip reikės grąžinti paskolas
Paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 2 metų nuo studijų baigimo ar jų nu-

traukimo. Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų. Ši paskola gali būti apmokėta iš įstaigų, 
įmonių, organizacijų, t. y. darbdavių, piniginių išteklių.

? Kas gali tikėtis paskolos mokėjimo atidėjimo
Valstybės paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, paskolų gavėjams, kurių 

šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne dau-
giau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį. 
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? Kas gali būti atleidžiamas nuo paskolos grąžinimo
Nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo gali būti atleidžiami asmenys, įstatymo nusta-

tyta tvarka pripažinti nedarbingais ar negalintys paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos 
ar sužalojimo.

? Kur kreiptis dėl paskolos
Valstybės remiamas paskolas administruoja Lietuvos valstybinis studijų fondas 

(VSF) (vsf.lt).
Visais atvejais dėl paskolos gavimo iki rugsėjo mėnesio pabaigos reikia registruotis 

VSF internetinėje svetainėje ir užpildyti prašymo formą. Išnagrinėjus prašymus, kiekvie-
nas asmeniškai bus informuotas apie paskolos suteikimą ir nurodomos galimos kredito 
įstaigos.

Išsamesnę informaciją apie paskolų teikimą galima gauti savo fakulteto dekanate, 
Studentų atstovybėje, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Valstybinio studijų fondo tin-
klalapiuose.

Naudingos nuorodos:
Lietuvos valstybinis 
studijų fondas

A. Goštauto g. 12–
407, 01108 Vilnius

8~5 263 9155
8~5 255 3376

vsf.lt

Akademinė kredito unija A.Mickevičiaus g. 15,
44310 Kaunas

8~37 40 85 55
8~686 53 542

aku.lt
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LAISVALAIKIS

UNIVERSITETO STUDENTŲ MENO 
SAVIVEIKLOS KOLEKTYVAI
Jei mėgsti šokti, groti, dainuoti arba įkūnyti vieną ar kitą personažą, kviečiame į ASU 

meno kolektyvus! Universitete jų net 4: tautinių šokių kolektyvas „Sėja“, liaudiškos muzi-
kos kapela „Ūkininkas“, studentų choras „Daina“ ir artistiškų studentų teatras „Jovaras“. 
Tikrai išsirinksi pagal savo pomėgius ir talentus.

Studentų choras  „Daina“ – seniausias Lietuvos choras, įkurtas 1922 metais.
Choristai nuolat dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse, studentų dainų ir šokių festi-
valiuose „Gaudeamus“, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, kur nuskinti laurų 
vainikai – „dainiečių“ pasididžiavimas ir paskata judėti tolyn. Choro repertuare per 60 
įvairių stilių ir epochų pasaulietiškų ir religinių kūrinių, kasmet surengiama apie 15–25 
koncertai. Jeigu dainavai mokykloje ir toliau norėtum tai tęsti, o gal tiesiog nori pradėti 
dainuoti ir pabandyti savo balso galią – Tavęs laukia „Daina“!

Tautinių šokių kolektyvas „Sėja“ išaugo iš šokių ratelio, suburto 1945 m.
Kiekvienais metais šis šokių kolektyvas didėja ir populiarėja ne tik Universitete, bet ir už 
jo ribų. Kolektyvas koncertuoja įvairiuose Universiteto renginiuose, dalyvauja respubliki-
niuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. „Sėja“ yra tautinio meno festivalio 
„Vivat Academia“, kuris tapo tradicine Baltijos šalių šokių kolektyvų švente, įkūrėja. Tad 
jeigu esi aktyvus ir tiesiog negali nejudėti, prisijunk prie tautinių šokių kolektyvo „Sėja“!

Liaudiškos muzikos kapela „Ūkininkas“ susibūrė prie tautinių šokių ko-
lektyvo 1970 m. ir nuo to laiko pritaria „Sėjos“ klumpių taukšėjimui. Kapela linksmina 
ne tik Universiteto bendruomenę, bet visos šalies muzikos mylėtojus. Kolektyvas kas-
met dalyvauja kaimo kapelų šventėse – varžytuvėse „Grok, Jurgeli!“, respublikinėse dainų 
šventėse, ne kartą yra pelnęs geriausios kapelos vardą. Jeigu moki groti instrumentu arba 
esi jį primiršęs, prisijunk prie linksmo „Ūkininko“ kolektyvo! 

Teatras „Jovaras” savo veiklą pradėjo 1950 m. ir nuo to laiko pasipildo vis nau-
jais nariais, o kartu su teatru visada „keliauja“ ir senieji teatro artistai – Universiteto ab-
solventai arba darbuotojai.  Kolektyvas – Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos ir Tarptautinės 
laisvųjų teatrų sąjungos narys. Teatro repertuare patys įvairiausi pastatymai – komedijos, 
dramos, poezijos, skaitymai ir spektakliai vaikams. Kasmet „Jovaras“ pradžiugina žiūrovus 
premjeromis, kurios pritraukia pilnutėles sales žiūrovų. Tad jeigu esi aktyvus, drąsus, 
linksmas – tapk „Jovaro“ šeimos nariu!

Universitete meno saviveiklos kolektyvų veiklą koordinuoja Viešųjų ryšių ir rinkodaros 
skyrius. Daugiau informacijos ieškok internete: asu.lt [Kita veikla/Laisvalaikis].
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SPORTO KOLEKTYVAI
Mėgstančius sportą studentus vienija Kūno kultūros ir sporto centras. Įstojusieji 

į Universitetą turi galimybę tobulintis 13-oje sporto šakų: badmintono, futbolo, jėgos 
trikovės, graikų-romėnų imtynių, krepšinio (vaikinų), kulkinio šaudymo, lengvosios at-
letikos, rankinio, aerobinės gimnastikos, stalo teniso, šachmatų, tinklinio (vaikinų ir 
merginų) sporto šakose.

Universiteto sportininkai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose turnyruose, SELL 
(Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos) studentų žaidynėse, Lietuvos studentų čempionat-
uose, tradiciniuose studentų sporto renginiuose, kitose respublikinėse varžybose. Aukštų 
laimėjimų yra pasiekę Universiteto jėgos trikovininkai, graikų-romėnų imtynininkai, šach-
matininkai, dziudo imtynių meistrai, šauliai ir kitų sporto šakų atstovai. Daugiau infor-
macijos apie ASU studentų sporto laimėjimus gali rasti adresu sportas.asu.lt.

PAGRINDINIAI STUDENTŲ RENGINIAI

Universitete renginių studentams tikrai netrūksta, o juos noriai rengia ASU Studentų 
atstovybė. Įsidėmėk svarbiausius iš jų ir pasižymėk savo kalendoriuje:

Studentiškų švenčių atmintinė

Kada? Kas? Kaip vyksta?

Rugpjūčio 
mėn. Fuksų stovykla

Rengiamos įvairios varžybos, netrūksta pramogų ir žaidimų 
bei bendrų visų fakultetų socializacijos vakarų. Apstu ga-
limybių susipažinti, pabendrauti ir linksmai praleisti laiką.

Rugsėjo 
mėn. Fuksų krikštynos

Visų fakultetų studentų atstovybių organizuojamas rengi-
nys, sukeliantis didelį susidomėjimą bei paliekantis daug 
gerų emocijų ir pikantiškų prisiminimų.

Lapkričio 
mėn.

Tarptautinė 
studentų diena

Šventę rengia visos aukštosios mokyklos, siekdamos kie-
kvienais metais įnešti naujų idėjų ir suorganizuoti nepa-
mirštamą renginį.

Akademinė akci-
ja „Apšvietimas“

VDU SA iniciatyva, prie kurios prisijungė ir mūsų Universi-
teto Studentų atstovybė. Ja siekiama patikrinti studentų 
akademines žinias, t. y. ką jie žino apie Mokslo ir studijų, 
Švietimo įstatymus, Bolonijos procesą, savanorišką veiklą, 
studentišką judėjimą ir studentų atstovavimą ir kt. Po aka-
deminių žinių patikrinimo vyksta konferencija.

Kraujo donorys-
tės akcija

Siekiant skatinti socialinę atsakomybę, ugdyti rūpestingu-
mą bei kilnumą, SA rengia neatlygintinos kraujo donorys-
tės akciją. Dėl daugybės geraširdžių studentų, akcija tęsiasi 
bent 2 dienas.
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Sausio 
mėn.

Socialinė akcija 
„Prisiminkim“

SA renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Nors 
dauguma studentų jau yra gimę po tragiškų 1991 m. sausio 
13 d. įvykių, tačiau šia akcija jaunimas pagerbia ir įpras-
mina prie Televizijos bokšto už Lietuvos laisvę žuvusiųjų 
aukas.

Vasario 
mėn.

Šv. Valentino 
diena

Kasmet SA atstovai studentams parengia vis įdomesnių 
atrakcijų, o vakarą vainikuoja šėlionės klube.

Užgavėnės
Visų fakultetų studentų atstovybės nariai tampa žiemos iš-
varymo persirengėliais. Šventė vyksta bendradarbiaujant su 
Ugnės Karvelės gimnazija.

Balandžio 
mėn.

Spring break Pavasarinis renginys, skirtas atsipūsti po įvykusios sesijos.

Gegužės 
mėn. SA gimtadienis

Trijų dienų šventės metu organizuojami mokymai, slalomas, 
sporto varžybos ir daug kitų renginių, kurie įrodo, kad ASU 
yra vertas „sveikatingumą skatinančio universiteto“ vardo. 
Šventę vainikuoja gegužinė lauke, vykstanti bet kokiu oru.

Birželio
mėn.

Diplomų 
įteikimo šventė

Mokslo metus vainikuoja ASU absolventų diplomų įteikmo 
šventė. Į ją renkasi diplomantai, jų artimieji, Universiteto 
dėstytojai ir svečiai, o taip pat visi neabejingi draugiškai, 
gausiai ir linksmai mūsų bendruomenei. 

! Įsidėmėk: tik dalyvaudamas studentiškose šventėse pajusi visą
studentavimo „skonį“.
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BUITIS

GYVENIMAS ASU BENDRABUČIUOSE 
ASU studentai gyvena penkiuose Universiteto bendrabučiuose šalia Universiteto mo-

komųjų pastatų. Čia viskas vienoje vietoje: mokymo ir gyvenamieji pastatai, kavinės, 
parduotuvės ir net didžiulis sporto aikštynas. 

? Kas rūpinasi ir kontroliuoja gyvenimą bendrabutyje
Bendrabučiai priklauso Universitetui ir išlaikomi iš biudžeto lėšų bei mokesčio už ben-

drabutį. Svarbiausius strateginius bendrabučių valdymo, priežiūros (remonto) klausimus 
sprendžia Studentų reikalų tarnyba (2 bendrabutis, Studentų g. 5, 102 kab.), o tvirtina 
prorektorius.

Einamuosius klausimus sprendžia bendrabučių administratoriai ir bendrabučių se-
niūnai. Administratorius apgyvendina studentus kambariuose, supažindina juos su taisy-
klėmis, prižiūri ir rūpinasi bendro naudojimo patalpų būkle, švara, išduoda leidimus įeiti 
į bendrabutį, kontroliuoja bendrabučio taisyklių laikymąsi. Administratoriams padeda ir 
kartu vidaus problemas sprendžia bendrabučio seniūnai, kuriuos renka bendrabučio gyven-
tojai. Bendrabutyje bet kuriuo paros metu patarimų ar pagalbos sulauksi iš bendrabučio 
apsaugos darbuotojo. 

Studentai, gyvenantys bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučių vidaus tvarkos tai-
syklių, laiku mokėti mokesčius, būti drausmingais.

? Kaip gauti vietą bendrabutyje
Prašymus dėl apgyvendinimo bendrabutyje studentai gali pateikti bendrabučio admi-

nistratoriui, Studentų reikalų tarnybai arba ASU priėmimo skyriui kartu su kitais stojimo 
dokumentais. Gyvenamąją vietą bendrabutyje gauna visi norintys juose gyventi ASU stu-
dentai. Pirmumo teisę turi tie, kurie pateikia prašymus pirmieji. Socialiai remtiniems ir 
neturintiems tėvų studentams taikomos nuolaidos bendrabučio nuomos mokesčiui. Taigi 
nepamiršk reikalingų dokumentų.

Galite rinktis iš 5 gyvenimui siūlomų bendrabučių. Vieta bendrabutyje yra skiriama 
vieneriems studijų metams. Kambariuose gyvenama po du arba po tris. Esant laisvų vie-
tų, kambaryje gali gyventi ir vienas, jei sutinki sumokėti reikiamus mokesčius už laisvas 
vietas.

? Mokesčiai už bendrabutį
Studentas, gavęs vietą bendrabutyje, turi Universitetui sumokėti užstatą  už kambarį 

ir pateikti bendrabučio administratoriui mokėjimą įrodantį dokumentą. Vėliau, išsikraus-
tant iš bendrabučio, užstatas bus grąžintas. Gyvenimas bendrabučiuose yra mokamas ir 
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susideda iš nuomos, komunalinių ir interneto (jei reikia) paslaugų mokesčių. 
Sužinok bendrabučio nuomos kainą ir sek kitą informaciją adresu asu.lt  

[Studentams/ Bendrabučiai]

Transportas. Studentams, atvykusiems savo transportu, patariama jį laikyti mokamoje 
automobilių laikymo aikštelėje Žemės ūkio inžinerijos fakulteto (II rūmų) kieme.

NUOMOJAMI BUTAI 
Studentams, pageidaujantiems daugiau privatumo, siūlome išsinuomoti butą vaizdin-

goje Akademijos gyvenvietėje arba Kauno mieste. Dviejų kambarių buto nuoma Akademijos 
mietelyje – 180 eurų už mėnesį ir daugiau (be komunalinių mokesčių), priklausomai nuo 
namo ir buto būklės, bute esančios įrangos ir patogumų.

Gyvenamosios vietos deklaravimas
Mūsų šalies gyventojai vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei 

gyventų keliose vietose. Todėl remiantis LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu 
(2003), studentams studijų laikotarpiu nereikia iš naujo deklaruoti gyvenamosios vietos. 

Tačiau turėsi iš naujo deklaruoti gyvenamąją vietą tuo atveju, jeigu nutrūktų ryšiai su 
ankstesne deklaruota gyvenamąja vieta, jei norėsi imti valstybės paskolą, įsigyti vairuo-
tojo teises ir kitais atvejais, kurie neišvengiamai susiję su asmens duomenų pateikimu, 
apskaita ir tvarkymu.

Kreipkis į Studentų reikalų tarnybą, ir ji padės susitvarkyti reikiamus dokumentus, pa-
aiškins gyvenamosios vietos deklaravimo procedūras.

MAITINIMAS
Numalšinti alkį galima studentų kavinėse III ir V rūmuose bei kavinėje „La Rumba“, 

esančioje IV rūmuose (Universiteto g. 8a). Picą vakarėliui galima užsisakyti iš „Trolių 
PICA“ (Pilėnų g. 1, Akademijos mstl.). Visai netoli nuo ASU veikia kavinė „Timėjas“, esan-
tis šalia greitkelio Via Baltica (Karkiškių k.).
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KITOS  PASLAUGOS

Paslaugos Adresas, telefonas

Noreikiškių policijos nuovada Universiteto g. 3, 

tel. 39 73 84

Pilėnų sveikatos priežiūros 

centras

Studentų g. 1, 

tel. 33 74 55, 33 74 56

Paštas Pilėnų g. 1, Akademijos mstl. 

tel. 8 700 55 400

Bankų bankomatai

  AB SEB

  AB Swedbank

Universiteto g. 10, III rūmai

Gėlių g. 2, Ringaudai (PC „Maxima)
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ASU ADRESAI IR TELEFONAI:
Rektorius C. r. 238 kab. 75 23 00 asu@asu.lt

Studijų skyrius C. r. 233 kab. 75 22 45 studijos@asu.lt

AF dekanatas C. r. 303, 304 kab.
75 22 03, 
75 22 66

af@asu.lt

EVF dekanatas  III r. 428 kab.
75 22 57, 
75 22 62

evf@asu.lt

MEF dekanatas C. r. 443 kab.
75 22 32, 
75 22 82

me@asu.lt

VŪŽF dekanatas  III r. 227 kab. 75 22 60 vz@asu.lt

ŽŪIF dekanatas  II r. 302 kab. 75 23 24 if@asu.lt

Biblioteka:
- Centrinė
- Mokymo literatūros

C. r.  235 kab.
III r. 200 kab.

75 23 04
75 22 73

biblioteka@asu.lt

Studentų atstovybė
Bendrabutis  Nr. 2, 
Studentų g. 5–112

75 23 70
informacija.asu.sa@
gmail.com

Studentų reikalų  
tarnyba (Infocentras)

Bendrabutis  Nr. 2, 
Studentų g. 5–102 

75 22 58 
8 606 25844

srt@asu.lt

Tarptautinis skyrius C. r. 201–202 kab.
75 23 98, 
75 22 71

kontakt@asu.lt

Karjeros centras III r. 614a kab.
75 23 68 karjera@asu.lt

KC psichologas III r. 619 kab.

Viešųjų ryšių ir 
marketingo skyrius

C. r. 231 kab. 78 81 13 vrs@asu.lt

Kūno kultūros ir 
sporto centras

C.r. 128 kab. 75 22 51 kksc@asu.lt

Informatikos skyrius C.r. 135,156 kab. 75 23 01 itskyrius@asu.lt

Kasa C. r. 223 kab. 752 349
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2018–2019 studijų metų nuolatinių studijų
AKADEMINIS KALENDORIUS

Studijų metų ir rudens semestro pradžia. 
Mokslo ir žinių dienos šventė

Rugsėjo 3 d.

Adaptacinė savaitė I pakopos I kurso studentams Rugsėjo 4–7 d.

Nuolatinės formos studentų registracija rudens 
semestro studijoms

Rugsėjo 4–13 d.

I pakopos I kurso studentų tarpinių atsiskaitymų 
rezultatų pateikimas 

Spalio 22–26 d. 

Studentų atostogos Gruodžio 24 – sausio 4 d.  

Rudens semestro egzaminų sesija Sausio  7–31 d. 

Diplomų įteikimas Sausio 25 d.*  

Rudens semestro pabaiga Sausio 31 d.

Egzaminų perlaikymas Vasario 1–9 d.

Pavasario semestro pradžia Vasario 1 d.

Nuolationės formos studentų registracija pavasario  
semestro studijoms

Vasario 1–11 d.

I pakopos I kurso studentų tarpinių atsiskaitymų 
rezultatų pateikimas 

Kovo 25–29 d.

Studentų atostogos Balandžio 18 –24 d.

Pavasario semestro egzaminų sesija ** Gegužės 27 – birželio 21 d.

Diplomų įteikimas Birželio 21 d.* 

Egzaminų perlaikymas Birželio 24–28 d. 
Rugpjūčio 26–30 d.

Pavasario semestro pabaiga

Vasaros atostogos*** Liepos 1 – rugpjūčio 30 d.

* Data preliminari, gali būti keičiama.
**   Pavasario egzaminų sesija gali būti numatoma kitu laiku fakulteto dekano sprendimu.

***  Praktikos atliekamos vasaros atostogų metu; atostogų trukmė nemažiau kaip 4 savaitės.
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Rudens semestras

Savaitės 
diena Laikas Užsiėmimai
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Pavasario semestras

Savaitės 
diena Laikas Užsiėmimai
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Savo tvarkaraštį rasi fakulteto internetiniame puslapyje. Atsispausdink ir įsiklijuok – visada turėsi po 

ranka.








