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1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE FAKULTETĄ (CENTRA) 

 
1.1. Fakulteto vadovybė 

 

Dekanė–prof.dr. Astrida Slavickienė 

Prodekanas– doc.dr. BernardasVaznonis 

 

 

1.2. Fakulteto misija ir jos įgyvendinimas 

 

Fakulteto misija – kurti, kaupti ir skleisti ekonomikos ir vadybos bei gretimų mokslo krypčių ži-

nias, reikalingas studijoms bei žemės ūkio ir kaimo pažangai. 

 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas siekia tapti tarptautiniu mastu pripažintu socialinių mokslų ir 

studijų, skirtų kaimo plėtrai, kompetencijos centru: 

 vykdančiu visų pakopų universitetines studijas; 

 sprendžiančiu žemės ūkio ir kaimo ekonominės ir valstybinės pažangos mokslines prob-

lemas; 

 rengiančiu šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje konkurencingus specialistus, gebančius val-

dyti kaimo struktūrinius pokyčius; 

 puoselėjančiu bendražmogiškąsias ir etnokultūrines vertybes. 

 

Šiuo metu fakultete vykdomos pirmosios pakopos / pagrindinės universitetinės studijos pagal šias 

studijų programas: 

 Apskaita ir finansai/ Žemės ūkio buhalterinės apskaita ir finansai (apskaitos ir finansų 

kryptys); 

 Kaimo plėtros administravimas (viešojo administravimo kryptis); 

 Žemės ūkio ekonomika (ekonomikos kryptis); 

 Logistika ir prekyba (verslo kyrptis); 

 Žemės ūkio verslo vadyba (vadybos kryptis). 

 

Fakultete vykdomos antrosios pakopos / magistrantūros studijos pagal šias studijų programas: 

 Apskaita ir finansai (Finansų kryptis); 

 Kaimo plėtros administravimas (viešojo administravimo kryptis); 

 Žemės ūkio ekonomika (ekonomikos kryptis); 

 Žemės ūkio verslo vadyba (vadybos kryptis). 

 

Fakultetas vykdo trečiosios pakopos / doktorantūros studijas: 

 Socialinių mokslų (S000) srities Ekonomikos (04S) krypties Žemės ūkio ekonomikos 

(S187) šakoje;  

 Socialinių mokslų (S000) srities Ekonomikos (04S) krypties studijas, kartu su Vytauto 

Didžiojo universitetu, ISM Ekonomikos ir vadybos universitetu, Mykolo Riomerio univer-

sitetu ir Šiaulių universitetu; 

 Socialinių mokslų (S000) srities Vadybos (03S) krypties studijas, kartu su Vytauto Didži-

ojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Mykolo Riomerio universitetu ir Šiaulių universi-

tetu. 

 

2012 m. priimti 2 doktorantės į Vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijas bei 2 

doktorantė į Ekonomikos krypties doktorantūros studijas (detaliau  apie doktorantus – F.2.6 lentelėje). 

 

Fakultete atliekamų mokslinių tyrimų pagrindinės kryptys yra: 

 Darnaus žemės ūkio vystymasis. Koordinatorė prof. dr. Vlada Vitunskienė.  

 Kaimo vietovių integruotas vystymasis. Koordinatorė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė.  

 Kaimo verslų ir jų infrastruktūros organizacijų vadyba. Koordinatorė doc. dr. Adelė As-
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tromskienė. 

 Apskaitos ir finansų sistemos. Koordinatorė prof. dr. Danutė Zinkevičienė. 

 Agrarinės ekonomikos minties raida ir ūkio transformacijos. Koordinatorė doc. dr. Daiva 

Makutėnienė.  

 Žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo sistemos. Koordinatorius doc. dr. Jan 

Žukovskis. 

 Mokslinės pažangos rezultatų rinkodarinis ir ekonominis pagrindimas. Koordinatorė doc. dr. 

Asta Raupelienė. 

 

Įgyvendindamas mokymosi visą gyvenimą principus fakultetas vykdo dalines ir papildomąsias stu-

dijas, aktyviai dalyvauja konsultaciniuose projektuose. 
 

 

 

1.3. Fakulteto (Centro) misija ir jos įgyvendinimas 

 

 
F1.1 lentelė  

Fakulteto (centro) strateginių rodiklių įgyvendinimas 

 

Strateginis rodiklis 
Numatyta 

2012 m. 

Pasiekta per 

2012 m. 

Nuokrypis nuo 

numatytos 

skaitmeninės 

reikšmės 

Studentų, einamaisiais metais įstojusių į pirmosios ir ant-

rosios pakopos studijų programas, skaičius spalio 1 d. 

 

260 

 

283 
 

8,85 proc. 

II ir I pakopų studentų santykis (rugsėjo 1 d.) 0,4 0,39 

 

-0.01 proc. p. 

 

Absolventų, užsiimančių nuosavu verslu (praėjus 18 mėn. 

nuo baigimo), skaičiaus didėjimas proc. (2012 m. – 100 

proc.) 

100 100 - 

Pasitenkinimo studijų kokybe indeksas (pagal studijas 

baigiančių studentų apklausos rezultatus) 
5 5 - 

Mokslinių tyrimų apimtys per einamuosius metus  mln. Lt 0,45 

 

0,23 

 

 

- 49 proc. 

Metinės pajamos, gaunamos iš įvairių rūšių studijų užsie-

niečiams, tūkst. Lt. 

 

158.800 

 

148.474 

 

-6,5 proc. 

Parengtų, derinamų ir (ar) pasirašytų naujų tarptautinių 

sutarčių MTEP srityje skaičius 

 

2 

 

3 

 

50 proc. 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio dalis nuo ben-

dro dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus (spalio 1 d.) 

proc. 

0,5 

 

0.45* 

7,0** 

 

- 

Pajamos, gautos už mokymosi visą gyvenimą paslaugas 

per einamuosius metus, tūkst. Lt 
800 840,00 5 proc. 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, dalyvavusių įgyvendinant 

socialinės, ekonominės plėtros ir darnaus  vystymosi pro-

jektus, dalis procentais  

25 25 
 

- 

*pagal užsienio dėstytojų vestų paskaitų laiką bendroje kontaktinio darbo apimtyje 

** nuo bendro dėstytojų ir mokslo darbuotojų skaičiaus 
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1.4. Fakulteto (Centro) struktūra 
F1.2lentelė  

Fakulteto (Centro) padaliniai ir jų paskirtis 
Institutų, katedrų, laborato-

rijų ir kitų padalinių  pava-

dinimai 

Įkūrimo 

data 

Ar turi 

patvirtintus 

nuostatus? 

Padalinio pagrindinė paskirtis 
Padalinio 

vadovas 

Ekonomikos, apskaitos ir 

finansų institutas 
2012 m. ne 

Instituto misija – siekdami dar-

naus vystymosi kuriame ir sklei-

džiame ekonomikos bei susijusių 

mokslo krypčių žinias, jas integ-

ruojame į ekonomikos, apskaitos 

ir finansų krypčių studijas. 

Instituto veiklos tikslai: 

 plėtoti socialinių mokslų sri-

ties ekonomikos krypties 

aukšto lygio mokslinius tyri-

mus ir eks-perimentinę (socia-

linę, kultūrinę) plėtrą, bendra-

darbiaujant su šalies ir užsie-

nio mokslininkais rengti ir 

vykdyti bendrus mokslo ir 

studijų projektus; 

 vykdyti socialinių mokslų 

srities ekonomikos, apskaitos 

ir finansų krypčių studijas, 

teikiančias moksliniais tyri-

mais grindžiamą šiuolaikinį 

pažinimo ir technologijų lygį 

atitinkantį aukštąjį universite-

tinį išsilavinimą, ugdyti visa-

pusiškai išsilavinusią, socialiai 

atsakingą ir kūrybingą asme-

nybę, sudaryti sąlygas moky-

tis visą gyvenimą; 

 bendradarbiaujant su sociali-

niais partneriais, šalies ir už-

sienio institucijomis, užtikrinti 

glaudų teorijos ir praktikos ry-

šį, drauge generuoti naujoves, 

idėjas ir skleisti mokslo žinias 

ir pažangą. 

Direktorė – prof. 

dr. Vlada Vituns-

kienė 

Verslo ir  kaimo plėtros 

vadybos institutas 
2012 m. ne 

Instituto misija - plėtoti naciona-

liniu ir tarptautiniu lygiu pripažin-

tą kokybišką, pažangią, ekonomi-

nius, socialinius, kultūrinius po-

reikius atitinkančią mokslinę, 

pedagoginę ir metodinę veiklą, 

vienijant Socialinių mokslų srities 

Vadybos (03S), Ekonomikos 

(04S) ir kitų krypčių mokslinin-

kus, dėstytojus; ugdyti inovaty-

vius vadybinius ir mokslinius 

gebėjimus bei profesinę kompe-

tenciją verslo ir kaimo plėtros 

vadybos srityse. 

Direktorė – prof. 

dr. Vilma Atkočiū-

nienė 

Verslumo ugdymo centras 2012 m. ne 

Organizuoti Imitacinės verslo 

praktinio mokymo įmonės veiklą, 

vykdyti konsultacinius projektus, 

organizuoti fakulteto darbuotojų 

profesinės kvalifikacijos kėlimą. 

Direktorius - Da-

rius Žvirblis 
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1.4. Fakulteto (Centro) personalas 
 

F1.3 lentelė 

Dėstytojų etatų skaičius ir jų užimtumas 

2012 m. gruodžio 31 d. 

Rodikliai 

Dėstytojai 

Profe- 

soriai 

Docen- 

tai 

Lek- 

toriai 
Asistentai Iš viso 

Skirta etatų 7,77 19,13 15,87 8,43 51,20 

Užimta etatų 7,14 17,46 15,15 8,27 48,02 

Etatus užėmė: 

išrinkti konkurso tvarka 
5,70 11,25 8,00 2,5 27,45 

        kiti dėstytojai, priimti iki  

        konkurso arba iki mokslo  

        metų pabaigos 

 2,80 6,10 5,77 14,67 

        papildomam darbui, mokant  

        priemoką arba atsiskaitant kitaip 
1,44 3,41 1,05 - 5,90 

Etatų, kuriuos užima kitų mokslo ir studijų institu-

cijų atstovai, skaičius 
0,06 0,59 1,31 - 1,46 

Etatų, kuriuos užima verslo įmonių atstovai, skai-

čius 
- - 0,50 0,39 0,89 

Etatų, kuriuos užima viešojo administravimo insti-

tucijų atstovai, skaičius 
- - - - - 

 
 

 

F1.4 lentelė 

Dėstytojų sudėtis 2012 m. gruodžio 31 d. 
(pagal faktiškai užimamas pareigas, įskaitant ir įforminimą priemokomis bei kitaip) 

Pareigybės 
Etatas ar dar-

buotojas 

Darbuotojų skaičius institutuose, (katedrose) 
Darbuotojų skaičius fakultete 

(centre) 

E
k

o
n

o
m

ik
o

s,
 a

p
-

sk
ai

to
s 

ir
 f

in
an

sų
 

in
st

it
u
ta

s 
V

er
sl

o
 i

r 
k

ai
m

o
 

p
lė

tr
o

s 
v

ad
y
b

o
s 

in
st

it
u
ta

s 

    

pagr. 

darbo-

vietė 

ne pagr. 

darbo-

vietė 

iš viso 

Profesoriai 
Etatų 5,22 1,92     7,08 0,06 7,14 

Darbuotojų 7 2     7 2 9 

Docentai 

 

Etatų 
11,6

7 5,79     16,41 1,05 17,46 

Darbuotojų 17 9     20 6 26 

Lektoriai su daktaro 

laipsniu 

Etatų 0,35 1,85     1,5 0,7 2,2 

Darbuotojų 1 3     2 2 4 

Lektoriai be daktaro 

laipsnio 

Etatų 7,45 5,5     12,49 0,46 12,95 

Darbuotojų 12 6     16 2 18 

Asistentai 
Etatų 3,67 4,6     7,88 0,39 8,27 

Darbuotojų 7 7     13 1 14 

Iš viso 
Etatų 

28,3

6 

19,6

6     45,36 2,66 48,02 

Darbuotojų 45 27     58 13 71 
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F1.5 lentelė 

 

Dėstytojų, kuriems ASU yra pagrindinė darbovietė, 

sudėtis pagal kvalifikaciją 2012 m. gruodžio 31 d. 
 

Padaliniai 
Darbuotojų, turinčių mokslo dakta-

ro laipsnį, skaičius 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, 

turinčių mokslo daktaro laipsnį,  

dalis, proc. 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

institutas 

15 43 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas 

10 43 

Iš viso fakultete (centre) 25 43 

 

 

F1.6 lentelė 

Dėstytojų, kuriems ASU yra pagrindinė darbovietė, 

sudėtis pagal amžių 2012 m. gruodžio 31 d.  

 

Užimamos parei-

gos 

Iš 

viso 

Iš jų, amžiaus grupėse Vid. 

amžius 

m. 
Iki 25 

m. 

25-29 

m. 

30-34 

m. 

35-39 

m. 

40-44 

m. 

45-49 

m. 

50-54 

m. 

55-59 

m. 

60-64 

m. 

Virš 

65 m. 

Profesoriai 7 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 50 

Docentai 16 0 0 1 1 4 2 3 3 1 1 48 

Lektoriai 17 0 0 1 3 6 4 1 2 0 0 43 

Asistentai 14 0 4 5 3 2 0 0 0 0 0 32 

       Iš viso 54 0 4 7 7 14 7 5 7 1 1 42 

Iš jų:                        

Mokslininkai  

(turintys mokslo 

laipsnį) 

25 0 0 1 1 7 3 6 5 1 1 49 

Kiti tyrėjai (be 

mokslo laipsnio: 

docentai,  lekto-

riai, asistentai) 

29 0 4 6 6 7 4 0 2 0 0 37 

 
 

1.7 lentelė 

Pedagoginio darbo apimtys, numatytos 2012/2013s. m. 
(kontaktinio ir nekontaktinio  darbo valandų skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam dėstytojo etatui) 

Padaliniai Profesorių Docentų Lektorių Asistentų 
Vidutiniškai visų 

dėstytojų 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

institutas 

694,44 1043,10 1091,25 1095,37 998,94 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos 

institutas 

865,10 983,06 1220,87 776,413 1012,10 

Vidutiniškai  fakultete (centre) 740,34 1023,19 1154,15 917,96 1004,33 

 

 

 

F1.8lentelė 

Mokslo darbuotojų skaičius 2012m. gruodžio 31 d. 
 

Padaliniai 

Vyriausieji 

mokslo 

darbuotojai 

Vyresnieji mokslo 

darbuotojai 

Kiti mokslo 

darbuotojai 

Iš viso mokslo 

darbuotojų 

     

     

Iš viso fakultete (centre)     
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F1.9 lentelė 

Aptarnaujančio personalo skaičius 2012 m. gruodžio 31 d. 

(pagal užimtų etatų skaičių) 

 

Padaliniai 

Labora-

torijų 

vedėjai 

Vyr. 

labo-

rantai 

Labo-

rantai 

Studijų 

išteklių 

tvarkyto-

jai 

Mokymo 

meistrai 

Refe-

rentai 

Studijų 

admi-

nistra-

toriai 

Kitos 

parei-

gos 

 

Iš 

viso 

Ekonomikos, apskaitos 

ir finansų institutas 
   2  1  1 4 

Verslo ir kaimo plėtros 

vadybos institutas 
   2  1  1 4 

Fakulteto administracija 

(dekanatas) 
     1 5,5 1 7,5 

Verslumo ugdymo cent-

ras 
   1    0,5 1,5 

Iš viso fakultete (centre)    5  3 5,5 4 17 
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2. MOKSLINĖ VEIKLA  

 

2.1. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys 

 

 

 

2.2. Mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių renginių organizavimas 

F2.1 lentelė 

Surengtos mokslinės konferencijos ir kiti moksliniai renginiai 

Konferencijos ar kito mokslinio rengi-

nio pavadinimas 

Organizacinio komiteto 

sudėtis 
Data 

Dalyvių 

skaičius 

Perskaityta pranešimų 

Iš viso 
ASU darbuo-

tojų 
Kitų institucijų 

Seminaras - projekto „Novatoriškų sprendimų 

paieška ir taikymas kaimo vietovių pokyčių val-

dymui“ rezultatų pristatymas 

Vilma Atkočiūnienė 

Dovilė Petrulienė 

Daiva Urmonienė 

Rasa Pakeltienė 

2012 01 19 20 4 4 - 

Studentų mokslinė konferencija ,,Moderni vady-

ba-kultūros politikos dalis“  

Stasė Navasaitienė 

Jolanta Vilkevičiūtė 

Jan Žukovskis 

Aistė Čapienė 

2012 03 29 20 10 6 4 

5-oji mokslinė praktinė konferencija „Lietuvos 

kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: 

geroji patirtis“ 

Vilma Atkočiūnienė 

Jolanta Vilkevičiūtė 

 Vytautas  Pilipavičius 

 Alvydas Aleksandravičius 

 Daiva Urmonienė 

 Aistė Čapienė 

2012 09 28 88 8 4 4 

Tarptautinė mokslinė konferencija „Įmonių ir 

ūkininkų ūkių darnaus vystymosi problemos“ 

 

Audrius Gargasas 

 Adelė Astromskienė 

Jadvyga Ramanauskienė 

Zenonas Kazakevičius  

Rasa Rukuižienė 

Rolandas Rakštys 

2012 06 28-29 45 40 10 30 

Mokslinis seminaras ,,Lietuvos alternatyviųjų  

kaimo verslų būklė, pokyčių tendencijos bei 

perspektyvos” 

Adelė Astromskienė 

Audrius Gargasas 

 Jadvyga Ramanauskienė 

2012 10 06 15 1 1 - 

Seminaras „Smulkaus verslo pradžia: mokesčiai 

ir finansavimo galimybės“ 

Jan Žukovskis 2012 10 05 23 3 - 3 

Kolektyvinės monografijos „Lietuvos kaimo Adelė Astromskienė 2012 12 07 15 1 1 - 
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gyventojų verslinė motyvacija” pristatymas Audrius Gargasas 

Rasa Rukuižienė 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2011 metų 

mokslinių tyrimų rezultatai 

Neringa Stončiuvienė 

Vlada Vitunskienė 

Astrida Slavickienė 

Anastasija Novikova 

E. Krisiulevičiūtė 

2012 02 08 50 14 14 - 

Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: proble-

mos ir perspektyvos 

Aurelija Kustienė 

Vida Čiulevičienė 

Albina Novošinskienė 

Astrida Slavickienė 

Linas Stabingis 

Neringa Stončiuvienė 

Danutė Zinkevičienė 

Agnė Petkevičiūtė 

2012 11 23 82 30 12 18 

 

2.3.Mokslinių tyrimų finansavimas 

F2.2 lentelė  

Mokslinių tyrimų lėšos  

Tarptautinės 

mokslo progra-

mos 

Tarptautiniai 

techninės pagal-

bos projektai 

Nacionalinės 

mokslo pro-

gramos 

Užsakymai iš 

užsienio sub-

jektų 

Užsakymai iš 

Lietuvos ūkio 

subjektų 

Užsakymai 

iš savival-

dybių 

Užsakymai iš 

Lietuvos 

biudžetinių 

subjektų 

ASU biudžetinės lėšos 

Doktorantų 

tyrimams 

Iš 

viso: 

53,5 6,08 15,00 - 8,47 - 150,15 - - 

 

 

 

2.4. Mokslinės veiklos rezultatai 

 

F2.3 lentelė 
SUMINIAI IR DALINIAI MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATAI FIZINIŲ, ŽEMĖS ŪKIO, BIOMEDICINOS, TECHNOLOGIJOS  MOKSLŲ SRITYSE 

(FBT) 

Mokslinės veiklos rezultatai IŠ VISO 

Moksliniai rezultatai darbuoto-

jų, kurių  pagrindinė darbo-

vietė ASU 

Moksliniai rezultatai darbuotojų,  

kurių  ASU nepagrindinė darbo-

vietė  

iš viso  vienam etatui iš viso  vienam etatui 

Mokslinių tyrimų finansavimas, tūkst. Lt:  x x x x 
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Monografijos       

Vadovėliai       

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose,  turinčiuose citavimo indeksą *      

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose be citavimo indekso, ISI Proceedings*      

Straipsniai žurnaluose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse (TDB) *      

Straipsniai kituose žurnaluose užsienyje*      

Straipsniai kituose žurnaluose Lietuvoje*      

Mokslo populiarinimo straipsniai      

Pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje      

Pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje      

Pranešimai moksliniuose seminaruose ir diskusijose      

Patentai*      
* įrašomas padalinio autorių indėlis 

 

 

 

F2.4 lentelė 
SUMINIAI IR DALINIAI MOKSLINĖS VEIKLOS REZULTATAI HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE (HS) 

Mokslinės veiklos rezultatai IŠ VISO 

Moksliniai rezultatai darbuotojų, 

kurių  pagrindinė darbovietė ASU 

Moksliniai rezultatai darbuotojų,  

kurių  ASU nepagrindinė darbo-

vietė  

iš viso vienam etatui iš viso  vienam etatui 

Mokslinių tyrimų finansavimas, tūkst. Lt: 233,20 x x x x 

Monografijos 1 1 0,02   

Vadovėliai - - -   

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose (ISI Proceedings)* 4 4 0,09   

Straipsniai žurnaluose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse (TDB) * 49,82 49,82 1,17   

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti kituose recenzuojamuose lei-

diniuose * 

23,33 23,33 0,55   

Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos 

su moksliniu aparatu mokslo,  kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęs-

tiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose * 

1,5 1,5 0,04   

Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, 

žinynai, enciklopedijos, bibliografijos *  

- - -   

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai * 2,5 2,5 0,06   
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Mokslo populiarinimo straipsniai 23 23 0,54   

Pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje 50 50 1,17   

Pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje 11 11 0,26   

Pranešimai moksliniuose seminaruose ir diskusijose 29 29 0,68   
* rašomas padalinio autorių indėlis 

VKPVI -  19,66 etato  

EAFI – 22,98 etato 

Iš viso 42,64etato 

Mokslo rezultatai apskaičiuoti tiems užimtiems etatams, kuriems planuotos mokslinio darbo užduotys.  

  

 

2.5. Doktorantūra ir studentų mokslinė veikla 
 

F2.5 lentelė 
Aktyvių mokslininkų sąrašas  

(įrašyti mokslininkus, kurie per pastaruosius 5 metus parengė ne mažiau kaip 5 straipsnius tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose, iš jų 3 „ISI Web of Science“           

žurnaluose) 

 

Eil. 

Nr. 

 

Vardas, pavardė 

 

Mokslinis vardas, 

mokslinis laipsnis 

 

Parengta mokslo straipsnių 2008-2012 m. 

 

„ISI Web of Science“ 

žurnaluose,  turinčiuose 

citavimo indeksą 

Kituose „ISI Web of   

Science“ žurnaluose 

 

Žurnaluose, referuoja-

muose  

kitose duomenų bazėse 

Kituose žurnaluose 

1.  Vilija Aleknevičienė  Prof. dr. 1 4 7 5 

2.  Vilma Atkočiūnienė Prof. dr. - 2 15 12 

3.  Adelė Astromskienė Doc. dr. - - 13 3 

4.  Vida Čiulevičienė Doc. dr. - 3 9 3 

5.  Audrius Gargasas Doc. dr. 1 3 15 9 

6.  Aurelija Kustienė Doc. dr. - - 5 7 

7.  Astrida Slavickienė Prof. dr. - 1 10 10 

8.  Neringa Stončiuvienė Prof. dr. - 1 5 4 

9.  Bernardas Vaznonis Doc. dr. - 1 8 1 

10.  Vlada Vitunskiene Prof. dr. - 2 5 1 

11.  Danutė Zinkevičienė Prof. dr. - 1 3 3 

12.  Janas Žukovskis Doc. dr. - 4 17 9 

13.  Rasa Rukuižienė Lekt. - 2 4 6 
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F2.6 lentelė 
Doktorantų skaičius ir jų darbo rezultatai 

 

Eil

. 

Nr. 

Vardas, pa-

vardė 

Doktorantū-

ors studijų 

finansavimo 

šaltinis 
Doktorantū-

ros forma 

Doktorantū-

ros metai 
Disertacijos tema 

 

Skirta insti-

tuto  

lėšų  moks-

liniams 

tyrimams,  

Lt 

Ar atestuo-

tas už 

2012m. 

 

 

Parengta straipsnių 
Dalyvauta kartų 

konferencijose 

„ISI Web 

of Scien-

ce“ žurna-

luose 

Kitose duo-

menų bazėse 

referuojamuo-

se žurnaluose 

Kituose 

leidiniuo-

se 
Užsieny-

je  

Lietuvo-

je 

1. Lietuvos piliečiai 

1. 

Laura Gir-

džiūtė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2009-2013 

Žemės ūkio rizi-

kų integruotas 

vertinimas prii-

mant  ekonomi-

nius sprendimus 

ūkiuose 

- 
2011/ 

2012 st.m. 
1 5 2 2 2 

2. 

Jurgita Bara-

nauskienė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2011-2015 

Viešųjų projektų 

kuriamos sociali-

nės naudos 

kompleksinis 

vertinimas 

- 
2011/ 

2012 st.m. 
- 2 - - 1 

3. 

Jurgita Baltu-

šienė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2009-2013 

Ekonominių ir 

socialinių transfe-

rų poveikio ūki-

ninkų pajamoms 

vertinimas 

- 
2011/ 

2012 st.m. 
- 2 - 1 1 

4. 
Darius Jazep-

čikas 

Valstybės 

finansuojama 
Dieninė 2008-2012 

Agrarinių regionų 

darnaus vystymo-

si vertinimas 

- 
2011/ 

2012 st.m. 
0 0 0 0 2 

5. 

Anastasija 

Novikova 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2012-2016 

Ūkininkavimo 

sistemų efekty-

vumo vertinimas 

integruojant išo-

rės efektus 

- - - 1  1 1 

6. 

Bernardas 

Kniūkšta  

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2009-2013 

Žemės ūkio pro-

duktų alternaty-

vaus panaudoji-

mo vertinimas 

darnaus apsirūpi-

nimo požiuriu. 

- 
2011/ 

2012 st.m. 
- - - - - 
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7. 

Jūratė Savic-

kienė 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 2010-2016 

Mokesčių ir pa-

ramos poveikis 

ūkių ekonomi-

niam gyvybin-

gumui vertinti 

- 

2011/ 

2012 st.m. 
- 2 3 - 2 

8. 

Vaida Stulpi-

nienė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2009-2013 

„Žemės ūkio 

verslo organizaci-

jų finansinio iš-

sekimo diagnoza-

vimas“. 

- 

2011/ 

2012 st.m. 
0 3 0 1 2 

9. 

Darius Žvirb-

lis 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 2010-2016 

Kaštų vertinimas 

žemės ūkio pro-

dukto vertės 

grandinėje 

- 

Akademi-

nės atosto-

gos 

- - - - - 

10. 

Edvardas 

Makšeckas 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 2010-2016 

Žemdirbių ne-

formaliojo mo-

kymo poveikis 

žemės ūkio kon-

kurencingumui 

(mikro/mezo 

lygmeniu) 

- 
2011/ 

2012 st.m. 
- - - - - 

11. 

Lina Paliulie-

nė 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 2012-2018 

Turto įkainojimo 

koncepcijų ir jų 

pasirinkimo įta-

kos vertinant 

žemės ūkio sub-

jektus tyrimai 

- - - - - - - 

12. 

Vida Dabkie-

nė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2010-2014 

Žemės ūkio eks-

porto potencialo 

vertinimas. Dok-

torantūros 

- 

Akademi-

nės atosto-

gos 

- - - - - 

13. 

Daiva Urmo-

nienė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 

2012–2016 

 

Vietos savivaldos 

institucijų funkci-

jų harmonizavi-

mas įgyvendinant 

ES Bendrąją že-

mės ūkio politiką 

- - 0 0 0 0 0 

14. 

Indra Mūgie-

nė 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 

2012-2018 

 

Vartojamosios 

vertės didinimo 

strategijų forma-

vimas paslaugas 

agrarinio sekto-

- - 0 4 1 0 0 
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riaus organizaci-

joms teikiančiose 

įmonėse 

15. 

Indrė Rim-

kienė 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 2011-2017 

Integruotos rin-

kodaros komuni-

kacijos valdymas, 

kuriant potencia-

lių genetiškai 

modifikuotų pro-

duktų vartotojų 

informavimo 

sistemą 

- - 1 1 - - 1 

16. 
Rasa Pa-

keltienė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2011–2015 

Kaimo vystymo 

valdymas siekiant 

sinergijos efekto 

- - 2 3 2 0 1 

17. 

Lina Kil-

čiauskaitė 

Valstybės 

finansuojama 
Ištęstinė 2011-2017 

Alternatyvių 

kaimo verslų 

vystymo bioener-

getikos sistemoje 

modelis 

- - - - - - - 

18. 

Dovilė Petru-

lienė 

Valstybės 

finansuojama 
Nuolatinė 2010-2014 

Žemės ūkio po-

veikio teritori-

niam konkuren-

cingumui verti-

nimas 

- 
2011/2012 

s.m. 
- - - - - 

2. Užsienio piliečiai 

             

 

F2.7 lentelė 

Studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje 

Padalinys 

Studentų paskelbti 

straipsniai, 

vnt. 

Studentų perskaityti 

pranešimai konfe-

rencijose, vnt. 

Pateikta darbų 

studentų mokslo 

darbų konkur-

sams, vnt. 

Apdovanoti studen-

tų mokslo darbai, 

vnt. 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas 31 31 15 6 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 25 31 6 1 
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F2.8 lentelė 
Studentų dalyvavimas mokslo projektuose ir studentų vykdyti mokslinių tyrimų projektai 

Studento vardas, pavardė 
Studijų programa, 

kursas 
Projekto pavadinimas / tema 

Vadovas (pareigos, var-

das, pavardė) 

Projekto užsakovas 

(LMT ir kt.) 
Vykdymo laikotarpis  

Bartas Giedraitis 

Kaimo plėtros admi-

nistravimas, Magist-

rantūros 1 k. 

Žemės ūkio vystymo poveikis ir jo 

valdymas: Jurbarko ir Pagėgių sa-

vivaldybių atvejis  

Prof. dr. Vilma Atkočiūnie-

nė 

LMT 2012 09 19 - 2013 01 19 

Greta Degutytė 

Apskaitos ir finansų 

studijų programos III  

kuras 

Studentų moksliniai tyrimai laisvu 

nuo studijų metu. Tema: Taikomoji 

etika: buhalterių profesinės etikos 

atvejis 

Prof. dr. Neringa Stončiu-

vienė 
LMT 2011-09-19 – 2013-01-19 

 

 

 

 

Mokslinės veiklos aktyvinimo bei efektyvinimo problemos ir būtinos priemonės: 

1. Aktyviau jungtis į mokslininkų grupes ir vykdyti mokslinius tyrimus pagal pasirinktas temas. Į dėstytojų – mokslininkų neformalias grupes įtraukti doktorantus, magistrantus ir labai 

gabius bakalaurantus. 

2. Parengti Institutų mokslinio tyrimo programas. Pagal jas rengti mokslinių tyrimų projektus ir juos įgyvendinti.   Kviesti į pagalbą (pvz., teikiant mokslininkų grupių projektus) kitų 

mokslo ir studijų institucijų atstovus. 

3. 2013 m. iki 25 proc.  mokslinių straipsnių publikuoti ne ASU leidžiamuose žurnaluose. Vėlesniais metais – iki 50 proc. Tokiu būdu bus galima  įveikti mokslo lokalumo problemą, kurią 

išsprendus padidėtų galimybės laimėti mokslinių projektų konkursus. 

4. Teikti daugiau pagalbos (metodinės, koordinacinės), formuojant mokslininkų grupių poreikius centralizuotai - per dekanatą ar Universiteto mokslo ar plėtros ir investicijų paieškos sky-

rius. Būtina atliktų darbų kontrolės sistema. 
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3. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

3.1. Studijų programos 

 
F3.1 lentelė 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos 

Studijų sritis, kryp-

tis 

Studijų 

programos 

kodas 

Studijų progra-

ma 

Apimtis 

kreditais, 

dėstomoji 

kalba 

2012 metais atlikti pagrindiniai studijų 

programos pakeitimai 

Vykdomos studijų programos (programos, į kurias 2012 m. vyko pirmakursių priėmimas) 

Socialiniai mokslai, 

ekonomika 
612L11001 

Žemės ūkio 

ekonomika 
240 

Programa atnaujinta pagal projektą „Že-

mės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų 

programų tobulinimas ir dėstytojų kompe-

tencijų ugdymas (ŽŪ-SPDK)“  

(Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-002), ir at-

naujinimai patvirtinti Aleksandro Stul-

ginskio universiteto senate 2012 m. kovo 

28 d. Pagal projektą buvo atnaujintas stu-

dijų programos aprašas: patikslinta pro-

gramos paskirtis, pagrįstas programos 

poreikis, patikslinti studijų programų tiks-

lai, studijų rezultatai, pagrįstos programos 

rezultatų ir studijų dalykų rezultatų sąsa-

jos, patikslintas studijų programos realiza-

vimo planas, numatytas reikiamas metodi-

nis ir materialusis programos aprūpinimas, 

numatytos programos vidinės studijų ko-

kybės užtikrinimo priemonės. Pagal pro-

jektą buvo parengti 4 naujų studijų dalykų 

ir 4 atnaujinamų studijų dalykų aprašai, 

parengtos 5 studijų dalykų pateiktys, ren-

giamos 2 mokomosios knygos). 

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas baigia-

mųjų darbų rengimui verslumo ugdymo 

praktika iš 4-ųjų studijų metų pavasario 

semestro perkelta į 4-ųjų studijų metų 

rudens semestrą. 

Socialiniai mokslai, 

viešasis administra-

vimas 

612N70003 
Kaimo plėtros 

administravimas 
240 

2012-2013 studijų metų rudens semestre 

pradėtas studijų programų pertvarkymas, 

siekiant jas sutrumpinti iki 3,5 m. trukmės 

(priėmimas į iki 3,5 m. trukmės sutrumpin-

tas studijų programas numatomas 2013 m. 

vasarą). 

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas baigia-

mųjų darbų rengimui verslumo ugdymo 

praktika iš 4-ųjų studijų metų pavasario 

semestro perkelta į 4-ųjų studijų metų 

rudens semestrą. 

Socialiniai mokslai, 

apskaita, finan-

sai(pagrindinė ir 

gretutinė kryptis) 

612N40001 
Apskaita ir 

finansai 
240 

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas baigia-

mųjų darbų rengimui verslumo ugdymo 

praktika iš 4-ųjų studijų metų pavasario 

semestro perkelta į 4-ųjų studijų metų 

rudens semestrą. 

Socialiniai mokslai, 

vadyba 
612N20006 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
240 

2012-2013 studijų metų rudens semestre 

pradėtas studijų programų pertvarkymas, 

siekiant jas sutrumpinti iki 3,5 m. trukmės 

(priėmimas į iki 3,5 m. trukmės sutrumpin-

tas studijų programas numatomas 2013 m. 

vasarą). 

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas baigia-
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mųjų darbų rengimui verslumo ugdymo 

praktika iš 4-ųjų studijų metų pavasario 

semestro perkelta į 4-ųjų studijų metų 

rudens semestrą. 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias 2012 m. pradėtas pirmakursių priėmimas 

Socialiniai mokslai, 

verslas 

612N10006 
 

Logistika ir 

prekyba 
210 

Parengta ir 3 studijų metams akredituota 

nauja 3,5 m. trukmės studijų programa 

(2012 m. birželio 15 d., Studijų kokybės 

vertinimo centro direktoriaus įsakymo Nr. 

SV6-22). 

Socialiniai mokslai, 

vadyba 
612N20009 

Kaimo plėtros 

vadyba 
240 

2012-2013 studijų metų rudens semestre 

pradėtas studijų programų pertvarkymas, 

siekiant jas sutrumpinti iki 3,5 m. trukmės 

(priėmimas į iki 3,5 m. trukmės sutrumpin-

tas studijų programas numatomas 2013 m. 

vasarą). 

 

F3.2 lentelė 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 
Mokslo studijų 

sritis ir kryptis 

Studijų pro-

gramos  

kodas 

Studijų progra-

mos 

Apimtis iš 

viso kredi-

tais 

2012 metais atlikti pagrindiniai studijų 

programos pakeitimai 

Socialiniai mokslai, 

ekonomika 
621L11001 

Žemės ūkio 

ekonomika 
120 

Esminių pakeitimų antros pakopos studijų 

programose 2012 m. nebuvo. 

Socialiniai mokslai, 

viešasis administra-

vimas 

621N70002 
Kaimo plėtros 

administravimas 
120 

Socialiniai mokslai,  

finansai 
621N30003 

Apskaita ir fi-

nansai 
120 

Socialiniai mokslai,  

vadyba 
621N20014 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
120 

 

F3.3 lentelė 

Studijų programose dirbančių dėstytojų kvalifikacinė struktūra, proc. 

(pagal dėstomų dalykų kreditų apimtį) 
 

 

Studijų programos  

Iš jų, kuriuos dėsto 

profe- 

soriai 

Išjųprofeso

riai, ku-

riems ASU 

pagrind. 

darbovietė 

docen- 

tai 

lektoriai 

su 

daktaro 

laipsniu 

lektoriai 

be 

daktaro 

laipsnio 

asis-

tentai 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Apskaita ir finansai 13,8 13,8 35,8 4,5 32,1 13,8 

Žemės ūkio ekonomika 7,9 7,9 47,8 1,8 36,4 6,1 

Kaimo plėtros administravimas 8,8 8,8 43,9 8,0 29,0 10,3 

Žemės ūkio verslo vadyba 6,4 6,4 37,2 2,2 38,6 15,6 

Kaimo plėtros vadyba 5,0 5,0 42,5 7,5 40,0 5,0 

Logistika ir prekyba 5,0 5,0 25,0 5,0 60,0 5,0 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 68,7 68,7 31,3  - -  -  

Žemės ūkio ekonomika 20,0 20,0 80,0  -  - -  

Kaimo plėtros administravimas 28,6 28,6 42,8 14,3 14,3 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 28,6 28,6 71,4 - - - 
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F3.4 lentelė 

Studijų programų dalykų vidutinis skaičius per semestrą ir vidutinė apimtis  
 

 

Studijų programos 

Dalykų skaičius (įskaitant pasi-

renkamuosius) 

Dalykų bendra apimtis 

(įskaitant pasirenkamuo-

sius), kreditais 

iš viso vidutiniškai  

per vieną 

semestrą 

iš viso vidutinė 

vieno da-

lyko apim-

tis, kredi-

tais 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Apskaita ir finansai 46 5,75 240 5,22 

Žemės ūkio ekonomika 47 5,875 240 5,11 

Žemės ūkio verslo vadyba 50 6,25 240 4,8 

Kaimo plėtros administravimas 50 6,25 240 4,8 

Kaimo plėtros vadyba 50 6,25 240 4,8 

Logistika ir prekyba 42 6,0 210 5,0 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 16 4 120 7,5 

Žemės ūkio ekonomika 16 4 120 7,5 

Žemės ūkio verslo vadyba 16 4 120 7,5 

Kaimo plėtros administravimas 16 4 120 7,5 

 
 

 

3.2. Studentų skaičius ir kaita 
 

F.3.4 lentelė 

Studentų skaičius ir sudėtis 2012 m. spalio 1 d. 
Studijų programa Studentų skaičius Studentai 

iš užsienio 

šalių 
Nuolatinėse 

/dieninėse 

studijose 

Ištęstinėse 

/neakivaiz 

dinėse 

studijose 

tęstinėse 

studijose 

Iš viso 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Apskaita ir finansai 120 80 - 200 - 

Ž.ū. buhalterinė apskaita ir finansai  
65 (60/5) 283 

(31/252) 

- 348 - 

Ž.ū. ekonomika 
98 150 

(53/97) 

- 248 - 

Ž.ū. verslo vadyba 
58 (57/1) 113 

(66/47) 

- 171 - 

Kaimo plėtros administravimas 
143 (142/1) 107 

(52/55) 

- 250 46 

Logistika ir prekyba 54 - - 54 - 

Kaimo plėtros vadyba 7 - - 7 - 

Iš viso 545 733 - 1278 46 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 28/- 19/- - 47 - 

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finan-

sai 

2/6 2/- 11 21 - 

Žemės ūkio ekonomika 27/3 16/- 11 57 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 25/- 16/8 2 51 - 

Kaimo plėtros administravimas 25/2 12/- - 39 - 

Profesijos edukologija 24/1 16/- - 41 - 

Iš viso 131/12 81/8 24 256 - 

Iš viso pirmoje ir antroje pakopose 688 822 24 1534 46 
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F3.5 lentelė 

Nuolatinių/dieninių studijų studentų skaičiaus kaitos rodikliai per 2012 m. 

Studijų programos 

Dėl įvairių prie-

žasčių išbrauktų 

studentų 

Išejusių  

akademi-

nėms atosto-

goms 

studentų 

Perėjusių į 

ištęsti-

nes/neakivaizd

ines studijas 

Kartojančių 

kursą 

Kartojančių studijų 

dalykus 

skai-

čius 

proc. skai

čius 

proc. skai-

čius 

proc. skaičius skaičius proc. 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Apskaita ir finansai 5 4,17 - - - - 1 12 10 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir finansai 
11 16,92 5 7,69 1 1,54 1 13 20 

Ž.ū. ekonomika 25 25,51 3 3,06 4 4,08 - 36 36,73 

Ž.ū. verslo vadyba 19 37,76 - - 1 1,72 - 6 10,34 

Kaimo plėtros ad-

ministravimas 
24 16,78 1 0,70 1 0,70 2 22 15,38 

Logistika ir prekyba 1 1,85 - - - - - - - 

Iš viso 85 15,60 8 1,47 7 1,28 4 89 16,33 

Antros pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 1 3,6 5 17,9 1 3,6 - - - 

Žemės ūkio buhalte-

rinė apskaita ir fi-

nansai 

3 37,5 7 87,5 - - - - - 

Žemės ūkio ekono-

mika 
2 6,7 12 40,0 - - - - - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
1 4,0 4 16,0 - - - - - 

Kaimo plėtros ad-

ministravimas 
2 7,4 10 37,0 - - - - - 

Profesijos edukolo-

gija 
1 4,0 4 16,0 - - - - - 

Iš viso 10 6,99 42 29,4 1 0,70 - - - 

Iš viso pirmoje ir 

antroje pakopose 
95 13,81 50 7,27 8 1,16 4 89 12,94 

 
Procentiniai dydžiai yra skaičiuojami atitinkamos kategorijos studentų skaičių (pavyzdžiui, kartojančių kursą) 

dalijant iš studentų skaičiaus 2012m. spalio 1 d. 

 

 

3.3. Studentų priėmimas 
2012 m. priimtųjų studijuoti skaičius  

Studijų programa 

Priimtųjų studijuoti skaičius 

į nuolatines 

studijas 

į ištęstines  

studijas 
iš viso 

Iš jų, iš 

užsienio 

šalių 

Iš viso Į valstybės 

finansuojamas 

ir tikslinio 

finansavimo 

vietas* 

Iš viso Į valstybės 

finansuojamas 

ir tikslinio 

finansavimo 

vietas* 

Iš viso Į valstybės fi-

nansuojamas ir 

tikslinio finan-

savimo vietas* 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Apskaita ir finan-

sai 
35 2 28 7 63 9 - 

Kaimo plėtros 

administravimas 
62 2 9 2 71 4 31 

Kaimo plėtros 

vadyba 
7 1 - 1 7 2 - 

Logistika ir pre-

kyba 
54 2 - 2 54 4 - 

Žemės ūkio eko-

nomika 
3 - 8 1 11 1 - 
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Žemės ūkio verslo 

vadyba 
14 - 14 - 28 0 - 

Iš viso 175 7 59 13 234 20 31 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finan-

sai 

12 11 10 4 22 15 - 

Žemės ūkio eko-

nomika 
13 

11 9 3 22 14 - 

Kaimo plėtros 

administravimas 
12 

11 7 1 19 12  

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
11 

11 6 - 17 11 - 

Profesijos eduko-

logija 
11 

11 6 - 17 11 - 

Iš viso 59 55 38 8 97 63 - 

Iš viso pirmoje ir 

antroje pakopose 

234 62 97 21 331 83 31 

*Įskaitant ir gaunančius studijų stipendijas 
 

 

3.7 lentelė 

2012 m. stojimo konkurso rezultatai 

Studijų programos, pakopos ir 

formos 

Pageida-

vimų skai-

čius 

Iš jų pirmuoju 

numeriu 

Priimtųjų 

studijuoti 

skaičius 

Vidutinis 

konkursi-

nis balas 

Tenka vienam pri-

imtajam 

pagei-

davimų-

iš viso 

pageida-

vimų-

pirmuo-

junume-

riu 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Apskaita ir finansai 659 90 63 10.64 10.46 1.43 

Kaimo plėtros administravimas 404 55 40 5.20 10.10 1.38 

Kaimo plėtros vadyba 158 10 7 10.94 22.57 1.43 

Logistika ir prekyba 553 75 54 11.46 10.24 1.39 

Žemės ūkio ekonomika 182 17 11 10.64 16.55 1.55 

Žemės ūkio verslo vadyba 240 20 28 2.80 8.57 0.71 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 78 45 22 8,621 3.55 2.05 

Žemės ūkio ekonomika 58 21 22 7,937 2.64 0.95 

Kaimo plėtros administravimas 30 16 19 7,146 1.58 0.84 

Žemės ūkio verslo vadyba 34 17 17 7,418 2.00 1.00 

Profesijos edukologija 26 14 17 7,757 1.53 0.82 

 

F3.8 lentelė 

Priimtųjų studijuoti  kokybiniai rodikliai ir minimalūs konkurso balai 

Studijų programos, pakopos ir formos 
Maksimalūs konkurso 

balai 

Minimalūs konkur-

so balai 

Priimtųjų su kon-

kursinių balu 12 

ir daugiau pro-

centas 

Nuolatinės studijos 

Pirmosios pakopos (bakalauro 

Apskaita ir finansai  17,88 3,4 80,0 

Žemės ūkio ekonomika  – 5,2 33,3 

Kaimo plėtros administravimas  18,08 3,8 48,4 

Kaimo plėtros vadyba  18,92 4,0 28,6 

Logistika ir prekyba  18,28 3,0 37,0 

Žemės ūkio verslo vadyba  – 2,8 21,4 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 
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Apskaita ir finansai 9.016 8.163 - 

Žemės ūkio ekonomika 8.503 6.605 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 8.392 5.374 - 

Kaimo plėtros administravimas 8.666 4.968 - 

Profesijos edukologija 9.180 4.987 - 

Ištęstinės studijos 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Apskaita ir finansai  19,04 2,4 75,0 

Žemės ūkio ekonomika  18,72 7,16 75,0 

Kaimo plėtros administravimas  – 4,6 33,3 

Žemės ūkio verslo vadyba  – 5,0 35,7 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 
Apskaita ir finansai 9.463 7.230 - 

Žemės ūkio ekonomika 9.132 6.163 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 8.824 7.029 - 

Kaimo plėtros administravimas 8.470 5.203 - 

Profesijos edukologija 8.927 5.909 - 

 

3.4. Studentų pažangumas 2011/2012s.m. 

 
F3.9 lentelė 

Studentų pažangumo pagrindiniai rodikliai 
(pasibaigus egzaminų sesijai) 

Studijų programos, pakopos ir formos 

Studijų dalykų galutinių 

įvertinimų 

aritmetinis svertinis vi-

durkis 

Neišlaikiusių egzaminų 

studentų dalis, proc. 

pasibaigus 

Neišlaikiusių 

egzaminų stu-

dentų skaičius,  

20120831 

(neskaitant 

esančių akade-

minėse atosto-

gose) 

rudens se-

mestro 

pavasario 

semestro 

rudens 

semestrui 

(egzaminų 

sesijai) 

pavasario 

semestrui 

(egzaminų 

sesijai) 

Nuolatinės/Dieninės studijos 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Apskaita ir finansai 7,073 7,268 43,03 38,55 12 

Ž.ū. buhalterinė apskaita ir finansai  7,515 7,135 56,13 25,64 13 

Ž.ū. ekonomika 7,379 7,193 45,14 28,73 36 

Ž.ū. verslo vadyba 6,528 6,670 45,12 42,11 6 

Kaimo plėtros administravimas 6,936 6,540 46,00 37,38 22 

Antrosios pakopos(magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 7.45 7.69 37,5 10,7 3 

Žemės ūkio ekonomika 8.22 7.85 10,0 6,9 1 

Žemės ūkio verslo vadyba 8.02 7.86 20,0 8,0 - 

Kaimo plėtros administravimas 7.82 7.64 6,9 10,7 - 

Profesijos edukologija 8.78 8.50 24,0 - - 

 

F3.10 lentelė 

Studijų dalykai, kurių galutinių įvertinimųpažymių vidurkis 9 ir daugiau balų  

(dieninėse/nuolatinėse studijose) 
Studijų dalyko pavadini-

mas ir apimtis 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Studijų progra-

ma 
Kursas 

Pažymių 

vidurkis 

Mažiausias egza-

mino pažimys 

Teisė (6,0 kr.) Jolanta Vilkevi-

čiūtė 

Apskaita ir 

finansai 

2 9,56 9 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Ž.ū. ekonomika 3 9,14 10 

Vokiečių kalba pradedan-

tiesiems (4,5 kr.) 

Svetlana Statke-

vičienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 10,00 10 

Sporto vadyba (4,5 kr.) Alfonsas Kaz-

lauskas 

Ž.ū. ekonomika 3 10,00 10 

Pedagogikos pagrindai 

(4,5 kr.) 

Bronislovas 

Krikščiūnas 

Ž.ū. ekonomika 3 10,00 10 
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Bitininkystė (4,5 kr.) Algirdas Amšie-

jus 

Ž.ū. ekonomika 3 9,00 8 

Rusų kalba pradedantie-

siems (4,5 kr.) 

Nijolė Račkaus-

kaitė 

Ž.ū. ekonomika 3 9,40 9 

TOEFL (4,5kr.) Giedrė Klimovie-

nė 

Ž.ū. ekonomika 3 9,50 9 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Ž.ū. ekonomika 3 9,20 8 

Profesinė komunikacija 

(anglų kalba) (4,5kr.) 

Jūratė Urbonienė Ž.ū. ekonomika 3 10,00 10 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 9,05 7 

Darbo ir karjeros psicho-

logija (4,5 kr.) 

Aldona Palujans-

kienė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 9,00 8 

Profesinė komunikacija 

(anglų kalba) (4,5 kr.) 

Jūratė Urbonienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 10,00 10 

Rekreacija ir kaimo tu-

rizmas (4,5 kr.) 

Vitalija Jurevičie-

nė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 9,25 8 

Dietologija (4,5 kr.) Sabina Mikulio-

nienė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 9,00 9 

Pedagogikos pagrindai 

(4,5 kr.) 

Bronislovas 

Krikščiūnas 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 10,00 10 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,00 8 

Vokiečių kalba pradedan-

tiesiems (4,5 kr.) 

Svetlana Statke-

vičienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 10,00 10 

Rusų kalba pradedantie-

siems (4,5 kr.) 

Nijolė Račkaus-

kaitė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,00 9 

TOEFL (4,5 kr.) Giedrė Klimovie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,25 8 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,14 7 

Dietologija (4,5 kr.) Sabina Mikulio-

nienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,50 9 

Megėjų menas (4,5 kr.) Idalija Braškytė Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 10,00 10 

Rekreacija ir kaimo tu-

rizmas (4,5 kr.) 

Vitalija Jurevičie-

nė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 10,00 10 

Rusų kalba pradedantie-

siems (4,5 kr.) 

Nijolė Račkaus-

kaitė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,00 9 

Pasaulio ir regionų eko-

nomika (4,5 kr.) 

Valdemaras Ma-

kutėnas 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 10,00 10 

Sporto vadyba (4,5 kr.) Alfonsas Kaz-

lauskas 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 10,00 10 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 10,00 10 

Darbuotojų saugos val-

dymas įmonėje (4,5 kr.) 

Algimantas Miel-

dažys 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,50 9 

Pedagogikos pagrindai 

(4,5 kr.) 

Bronislovas 

Krikščiūnas 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,00 9 

Vokiečių kalba pradedan-

tiesiems (4,5 kr.) 

Svetlana Statke-

vičienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

3 9,75 9 
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nansai 

Rusų kalba pradedantie-

siems (4,5 kr.) 

Nijolė Račkaus-

kaitė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,56 8 

TOEFL (4,5 kr.) Giedrė Klimovie-

nė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,67 9 

Ispanų kalba pradedantie-

siems (4,5 kr.) 

Iinga Papšytė Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,00 8 

Prancūzų kalba pradedan-

tiesiems (4,5 kr.) 

Sigutė Stankevi-

čienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,34 9 

Sporto vadyba (4,5 kr.) Alfonsas Kaz-

lauskas 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,00 8 

Šeimos pedagogika (4,5 

kr.) 

Albinas Pugevi-

čius 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,83 9 

Darbo ir karjeros psicho-

logija (4,5 kr.) 

Aldona Palujans-

kienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 10,00 10 

TOEFL (4,5 kr.) Ingrida Augustai-

tienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 9,2 8 

Projektų valdymas (4,5 

kr.) 

Alvydas Alek-

sandravičius 

Kaimo plėtros 

administravimas 

4 9,18 8 

Verslumo ugdymo prak-

tika (6,0 kr.) 

Aistė Čapienė Kaimo plėtros 

administravimas 

4 9,05 8 

Taikomoji ekonometrija 

(6 kr.) 

Daiva Rimkuvie-

nė 

Apskaita ir 

finansai 

1 9.5 9 

Viešųjų finansų valdymas 

(6 kr.) 

Astrida Slavic-

kienė 

Apskaita ir 

finansai 

1 9.7 9 

Savarankiško darbo me-

todika (6 kr.) 

Bronislavas 

Krikščiūnas 

Profesijos edu-

kologija 

2 10 10 

 

F3.11 lentelė 

Studijų dalykai, kurių galutinių įvertinimųpažymių vidurkis 6,5 ir mažiau balų  

(dieninėse/nuolatinėse studijose) 

Studijų dalyko pavadinimas 

ir apimtis 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Studijų progra-

ma 

 

Kursas 
Pažymių 

vidurkis 

Didžiausias 

egzamino paži-

mys 

Gamtamokslinė pasaulio 

samprata (3,0 kr.) 

Arnoldas Užupis Ž.ū. ekonomika 1 5,79 9 

Matematika (6,0 kr.) Janina Kamins-

kienė 

Ž.ū. ekonomika 1 5,93 9 

Filosofija (3,0 kr.) Rita Garškaitė Ž.ū. ekonomika 1 6,11 10 

Gamtamokslinė pasaulio 

samprata (3,0 kr.) 

Arnoldas Užupis Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 6,00 9 

Žemės ūkio technologijos 1 

(5,0 kr.) 

Egidija Vensku-

tonienė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 6,27 8 

Filosofija (3,0 kr.) Rita Garškaitė Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 5,50 8 

Matematika (6,0 kr.) Janina Kamins-

kienė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 4,15 7 

Taikomoji informatika (6,0 

kr.) 

Vilija Venckū-

nienė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 5,50 8 

Įvadas į studijas (4,0 kr.) Lina Šarlauskienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 6,13 10 

Filosofija (3,0 kr.) Rita Garškaitė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,67 7 
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Matematika (6,0 kr.) Janina Kamins-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,92 7 

Taikomoji informatika (6,0 

kr.) 

Vilija Venckū-

nienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,81 8 

Gamtamokslinė pasaulio 

samprata (3,0 kr.) 

Arnoldas Užupis Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,33 9 

Retorika ir komunikacija 

(4,0 kr.) 

Danutė Strazdie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,14 8 

Taikomoji informatika (6,0 

kr.) 

Vilija Venckū-

nienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,29 7 

Matematika (6,0 kr.) Janina Kamins-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 3,50 8 

Filosofija (3,0 kr.) Rita Garškaitė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,69 7 

Įvadas į studijas (4,0 kr.) Lina Šarlauskienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,91 9 

Žemės ūkio technologijos 1 

(5,0 kr.) 

Egidija Vensku-

tonienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,00 8 

Gamtamokslinė pasaulio 

samprata (3,0 kr.) 

Arnoldas Užupis Apskaita ir 

finansai 

1 6,32 10 

Filosofija (3,0 kr.) Rita Garškaitė Apskaita ir 

finansai 

1 5,65 9 

Taikomoji informatika (6,0 

kr.) 

Vilija Venckū-

nienė 

Apskaita ir 

finansai 

1 6,00 9 

Matematika (6,0 kr.) Janina Kamins-

kienė 

Apskaita ir 

finansai 

1 4,25 8 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika (5,0 kr.) 

Petras Rupšys Ž.ū. ekonomika 1 5,13 7 

Mikroekonomika 1 (6,0 kr.) Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. ekonomika 1 5,71 8 

Visuomenės raida (3,0 kr.) Asta Steikūnienė Ž.ū. ekonomika 1 6,33 9 

Mikroekonomika (6,0 kr.) Vytautas Vazno-

nis 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 3,83 7 

Vadyba (6,0 kr.) Miglė Sarvutytė Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 6,25 8 

Visuomenės raida (3,0 kr.) Asta Steikūnienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 6,00 9 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika (5,0 kr.) 

Petras Rupšys Ž.ū. verslo va-

dyba 

1 5,00 8 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika (5,0 kr.) 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,13 9 

Mikroekonomika (6,0 kr.) Vytautas Vazno-

nis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,20 7 

Vadyba (6,0 kr.) Miglė Sarvutytė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,00 7 

Visuomenės raida (3,0 kr.) Asta Steikūnienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,00 8 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika (5,0 kr.) 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 3,69 9 

Mikroekonomika (6,0 kr.) Vytautas Vazno-

nis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,17 7 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika (5,0 kr.) 

Petras Rupšys Apskaita ir 

finansai 

1 5,22 9 

Visuomenės raida (3,0 kr.) Asta Steikūnienė Apskaita ir 

finansai 

1 6,47 9 

Visuomenės raida (3,0 kr.) Asta Steikūnienė Apskaita ir 

finansai 

1 5,24 8 

Europos integraciniai pro-

cesai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. ekonomika 2 5,27 9 

Mikroekonomika 2 (6,0 kr.) Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. ekonomika 2 6,00 10 
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Retorika ir komunikacija 

(4,5 kr.) 

Asta Raupelienė Ž.ū. ekonomika 2 6,38 9 

Statistika (4,5 kr.) Vida Čiulevičienė Ž.ū. ekonomika 2 6,20 9 

Sociologija (4,5 kr.) Stasė Navasaitie-

nė 

Ž.ū. ekonomika 2 4,82 9 

Specialybės kalba (3,0 kr.) Nijolė Petrulienė Ž.ū. ekonomika 2 5,93 10 

Makroekonomika (6,0 kr.) Bernardas Vaz-

nonis 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 4,92 7 

Retorika ir komunikacija 

(4,5 kr.) 

Asta Raupelienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 5,15 7 

Specialybės kalba (3,0 kr.) Nijolė Petrulienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 4,17 6 

Statistika (4,5 kr.) Vida Čiulevičienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 4,17 7 

Sociologija (4,5 kr.) Stasė Navasaitie-

nė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 3,08 6 

Statistika (4,5 kr.) Vida Čiulevičienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 5,35 9 

Specialybės kalba (3,0 kr.) Nijolė Petrulienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 6,35 9 

Makroekonomika (6,0 kr.) Bernardas Vaz-

nonis 

Apskaita ir 

finansai 

2 6,22 9 

Statistika (4,5 kr.) Vida Čiulevičienė Apskaita ir 

finansai 

2 5,61 8 

Finansai (6,0 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Ž.ū. ekonomika 2 3,58 8 

Makroekonomika 1 (6,0 

kr.) 

Valerija Vinciū-

nienė 

Ž.ū. ekonomika 2 5,93 10 

Finansai (6,0 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 1,48 6 

Planavimas ir prognozavi-

mas (6,0 kr.) 

Vitalija Vanagie-

nė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

2 6,4 7 

Finansai (6,0 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 4,70 9 

Finansinė apskaita 1 (9,0 

kr.) 

Danutė Zinkevi-

čienė 

Apskaita ir 

finansai 

2 4,88 7 

Finansų pagrindai (6,0 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Apskaita ir 

finansai 

2 4,97 8 

Žemės ūkio ekonomika (6,0 

kr.) 

Daiva Makutė-

nienė 

Ž.ū. ekonomika 3 6,12 10 

Europos integracijos proce-

sai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. ekonomika 3 5,94 9 

TOEFL (3,0 kr.) Raminta Barz-

džiukienė 

Ž.ū. ekonomika 3 6,00 6 

Europos integracijos proce-

sai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. ekonomika 3 6,00 9 

Žemės ūkio ekonomika (6,0 

kr.) 

Daiva Makutė-

nienė 

Ž.ū. ekonomika 3 5,23 9 

Žemės ūkio ekonomika (6,0 

kr.) 

Daiva Makutė-

nienė 

Ž.ū. ekonomika 3 4,64 10 

Europos integracijos proce-

sai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. ekonomika 3 5,10 9 

Rinkodaros vadyba (6,0 kr.) Rasa Rukuižienė Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 6,40 10 

Kaimo socialinių tyrimų 

praktika (3,0 kr.) 

Jan Žukovskis Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,50 10 

Mokslinių tyrimų pagrindai 

(4,5 kr.) 

Stasė Navasaitie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 5,75 10 

Darbo ir karjeros psicholo-

gija (4,5 kr.) 

Aldona Palujans-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,00 7 

Finansinė apskaita 1 (7,5 Danutė Zinkevi- Ž.ū. buhalterinė 3 4,85 8 
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kr.) čienė apskaita ir fi-

nansai 

Europos integracijos proce-

sai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5,65 8 

Įmonės finansai 1 (4,5 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5,94 9 

Europos integracijos proce-

sai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 6,06 8 

Finansinė apskaita 1 (7,5 

kr.) 

Danutė Zinkevi-

čienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5,74 8 

Įmonės finansai 1 (4,5 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 6,40 9 

Finansinė apskaita 1 (7,5 

kr.) 

Danutė Zinkevi-

čienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5 10 

Europos integracijos proce-

sai (4,5 kr.) 

Neringa Čepai-

tienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5,32 8 

Matematinių metodų tai-

kymas ekonominėje anali-

zėje (4,5 kr.) 

Daiva Rimkuvie-

nė 

Ž.ū. ekonomika 3 6,26 10 

Finansinė analizė (4,5 kr.) Lina Martirosia-

nienė 

Ž.ū. ekonomika 3 5,92 9 

Planavimas ir prognozavi-

mas (6,0 kr.) 

Vitalija Vanagie-

nė 

Ž.ū. verslo va-

dyba 

3 6,05 9 

Žemės ūkio verslo organi-

zavimas (4,5 kr.) 

Rasa Rukuižienė Kaimo plėtros 

administravimas 

3 5,60 9 

Finansinė apskaita 2 (7,5 

kr.) 

Danutė Zinkevi-

čienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5,88 10 

Įmonės finansai 2 (6,0 kr.) Albina Novošins-

kienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

3 5,80 9 

Finansinė apskaita 3 (7,5 

kr.) 

Danutė Zinkevi-

čienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 6,28 9 

Ž.ū. verslo subjektų apskai-

tos ypatumai (4,5 kr.) 

Neringa Stončiu-

vienė 

Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 4,68 9 

Ž.ū. verslo organizavimas 

(4,5 kr.) 

Rasa Rukuižienė Kaimo plėtros 

administravimas 

4 5,83 9 

Finansų valdymo pagrindai 

(6,0 kr.) 

Šviesa Leitonienė Ž.ū. buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 6,45 10 

Finansinių investicijų val-

dymas (6 kr.) 

Vilija Aleknevi-

čienė 

Apskaita ir 

finansai 

2 6.08 10 

Finansų valdymas (6 kr.) Vilija Aleknevi-

čienė 

Žemės ūkio 

verslovadyba 

2 5.20 9 
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3.5 Studijų baigiamieji atsiskaitymai 
F3.12 lentelė 

Studentų baigiamųjų atsiskaitymų rezultatai 

Studijų pro-

gramos, pako-

pos ir formos 

Studentų skaičius baigiamojo semestro pabai-

goje, 
Studentų skaičius Pažymių vidurkiai 

Gavu-

sių 

diplo-

mus 

skai-

čius 

iš 

viso 

laikančių 

baigia-

muosius 

egza 

minus 

ginančių 

baigia- 

muosius 

darbus 

neįgijusių 

teisės į 

baigiam- 

uosius 

atsiskai- 

tymus 

neišlai 

kiusių 

baigia 

mųjų 

egza 

minų 

neap- 

gynusių 

baigia- 

mųjų 

darbų 

baigia-

mųjų 

egzaminų 

bai-

gia-

mųjų 

darbų 

Dieninės/nuolatinės studijos 

Pirmoji pakopa (bakalauro) 

Ž.ū.ekonomika 74 35 39 - 4 - 6,176 8,667 70 

Ž.ū.verslo 

vadyba 
25 15 6 4 - - 8,333 7,833 21 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

21 8 13 - - - 7,75 8,923 21 

Ž.ū.buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

87 49 35 3 8 - 6,063 8,382 76 

Iš viso 206 107 93 7 12 - 7,081 8,451 188 

Antroji pakopa (magistrantūros) 

Dieninės ma-

gistrantūros 

studijos 

18 x 1 17 x x x 8.000 1 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

9 x - 9 x x x - - 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

3 x 1 2 x x x 8.000 1 

Žemės ūkio 

ekonomika 
4 x - 4 x x x - - 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
1 x - 1 x x x - - 

Profesijos 

edukologija 
1 x - 1 x x x - - 

Nuolatinės 

magistrantū-

ros studijos 

75 x 55 20 x x x 8.618 55 

Apskaita ir 

finansai 
13 x 8 5 x x x 8.875 8 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

3 x 1 2 x x x 8.000 1 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

13 x 10 3 

x x x 

8.900 10 

Žemės ūkio 

ekonomika 
15 x 11 4 

x x x 
8.455 11 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
18 x 15 3 

x x x 
8.333 15 

Profesijos 

edukologija 
13 x 10 3 

x x x 
8.700 10 

Neakivaizdinės studijos 

Pirmoji pakopa (bakalauro) 

Ž.ū.ekonomika 63 2 24 37 - - 5,3 7,75 26 
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Ž.ū.buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

224 1 68 155 - - 5,5 8,07 69 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

42 - 23 19 - - - 7,92 23 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

42 3 24 15 - - 7,5 8,29 27 

Iš viso 371 6 139 226 - - 6,1 8,01 145 

Neakivaizdinės studijos 

Antroji pakopa (magistrantūros) 

Ištęstinės 

magistrantū-

ros studijos 

12 x 9 3 x x x 8.222 9 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

6 x 4 2 x x x 8.000 4 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

- x - - x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
5 x 4 1 x x x 8.250 4 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
- x - - x x x - - 

Profesijos 

edukologija 
1 x 1 - x x x 9.000 1 

Neakivaizdi-

nės magist-

rantūros stu-

dijos 

11 x - 11 x x x - - 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
11 x - 11 x x x - - 

Tęstinės stu-

dijos 
31 x 3 28 x x x 7.333 3 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

14 x 1 13 x x x 9.000 1 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

- x - - x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
13 x 2 11 x x x 6.500 2 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
3 x - 3 x x x - - 

Profesijos 

edukologija 
1 x - 1 x x x - - 
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F3.13 lentelė 

2012 metų absolventų įsidarbinimas 
(pagal telefoninės apklausos 2012 m. gruodžio mėn. rezultatus 

 
Absol-

ventų 

skaičius 

Ap-

klaustų-

jų skai-

čius 

Ap-

klaustų-

jų proc. 

dalis 

Įsidarbi-

nusiųjų 

skaičius 

Neįsidar-

binusių 

Lietuvoje 

skaičius 

Neįsidarbinimo priežastys Lietuvoje Darbo pobūdis 

Įsidarbi-

nusiųjų 

Lietuvoje 

ir užsieny-

je bei stu-

dijuo-

jančiųjų 

proc. 

studi

di-

juoja 

išvyko į užsienį 

 

 

 
augina 

vaiką 

nerado 

darbo 

ekonomi-

nio, vady-

binio, ad-

ministra-

cinio po-

būdžio 

susijęs 

su 

žemės 

ūkiu ir 

jo 

infrast

rast-

ruktū-

ra 

dirbti studijuoti 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Bakalauro studijos 
333 168 50 97 71 42 10 - 3 16 83 14 83 

Žemėsūkiobuhalter-

inėapskaitairfinansai 
145 73 50 43 30 15 4 - 2 9 37 6 79 

Žemės ūkio ekonomi-

ka 
96 49 51 27 22 15 3 - 1 3 23 4 86 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
48 24 50 15 9 6 1 - - 2 13 2 88 

Kaimo plėtros admi-

nistravimas 
44 22 50 12 10 6 2 - - 2 10 2 82 

Antrosios pakopos (magistrūros) studijos 

Magistrantūros  

studijos 
68 42 62 38 4 - - - 2 2 30 7 90 

Žemėsūkiobuhalter-

inėapskaitairfinansai/ 

Apskaitosirfinansų 

14 8 57 6 2 - - - - 2 6 - 75 

Žemės ūkio ekonomi-

ka 
17 11 65 11 - - - - - - 8 2 100 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
15 9 60 9 - - - - - - 7 2 100 

Kaimo plėtros admi-

nistravimas 
11 8 73 7 1 - - - 1 - 5 2 88 

Profesijos edukologija 11 6 55 5 1 - - - 1 - 4 1 83 

IŠ VISO: 401 210 52 135 75 42 10 - 5 18 113 21 84 
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3.7. Metodinis aprūpinimas 

 
F3.14 lentelė 

Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2012 m. 

Leidiniai Mato vnt. 

Institutų ir kitų padalinių pavadinimai 

Iš viso 

E
k

o
n

o
m

ik
o

s,
 a

p
sk

a
i-

to
s 

ir
 f

in
an

sų
 i

n
st

it
u

-

ta
s 

V
er

sl
o

 i
r 

k
ai

m
o

 p
lė

t-

ro
s 

v
ad

y
b

o
s 

in
st

it
u

-

ta
s  

 

  

Išleisti vadovėliai skaičius        

sp. lankų skai-

čius 

       

Išleistos mokomosios knygos skaičius        

sp. lankų skai-

čius 

       

Parengti, tačiau neišleisti 

vadovėliai ir mokomosios 

knygos 

skaičius 2 1     3 

sp. lankų skai-

čius 

20 13     33 

Kitos aprobuotos mokymo 

priemonės (popieriniai varian-

tai) 

skaičius 3      3 

sp. lankų skai-

čius 

8      8 

Nuotolinio mokymo priemo-

nės 

skaičius 10 2     12 

sp. lankų skai-

čius 

- 3,3     3,3 

Kiti elektroniniai leidiniai skaičius  13     13 

sp. lankų skai-

čius 

 37,84     37,84 

Iš viso skaičius 15 16     31 

sp. lankų skai-

čius 

28 54,14     82,14 

 

 

 

F3.15lentelė 

Dėstytojų aktyvumas rengiant ir išleidžiant metodinius leidinius 

Leidiniai Institutai, katedros ir kiti padaliniai  
Iš 

viso 

Metodinių leidinių skaičius vienam dėstytojo etatui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E
k

o
n

o
m

ik
o

s,
 

ap
sk

ai
to

s 
ir

 

fi
n

an
sų

 i
n

st
i-

tu
ta

s V
er

sl
o

 i
r 

k
ai

m
o

 p
lė

tr
o

s 

v
ad

y
b
o

s 
in

st
i-

tu
ta

s 

     

Vadovėliai        

Mokymo knygos        

Kitos aprobuotos mokymo prie-

monės (popieriniai variantai) 

0,07      0,04 

Nuotolinio mokymo priemonės 0,22 0,07     0,17 

Kiti elektroniniai leidiniai  0,48      

Iš viso 0,29 0,55     0,21 
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Metodinių leidinių spaudos lankų skaičius vienam dėstytojo etatui 

 

 

 

        

Vadovėliai        

Mokymo knygos        

Kitos aprobuotos mokymo prie-

monės (popieriniai variantai) 

0,18      0,11 

Nuotolinio mokymo priemonės  0,12     0,05 

Kiti elektroniniai leidiniai  1,4     0,53 

Iš viso 0,18 1,52     0,69 

 

 

F3.16 lentelė 

Dalykų aprašų rengimas taikant ECTS ir aprobavimas Studijų programų komitetuose 

Studijų programos 

Dalykų  programoje skai-

čius (įskaitant pasirenka-

mus dalykus) 

Aprobuotų aprašų skai-

čius 

Dalykų, kurių apra-

šai aprobuoti, dalis, 

proc. 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų    

Žemės ūkio ekonomika 47  47 100 

Apskaita ir finansai 44  44 100 

Žemės ūkio verslo vadyba 53 39 73,6 

Logistika ir prekyba 42 35 83,3 

Kaimo plėtros administravimas 52 50 96,2 

Kaimo plėtros vadyba 50 47 94,0 

 Laisvai pasirenkami dalykai 3 3 100 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

studijų 
   

Žemės ūkio ekonomika 23  23 100 

Apskaita ir finansai 21  21 100 

Kaimo plėtros administravimas 24 23 95,8 

Žemės ūkio verslo vadyba 22 16 72,7 

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir 

sauga,  AF 
1 

1 

 
100 

 

F3.17 lentelė 

Aktyvaus mokymo metodų taikymas 

Aktyvaus mokymo metodai 

Dėstytojų, taikančių aktyvaus mokymo metodus, 

skaičius institutuose (katedrose) 

Iš viso 

E
k

o
n

o
m

ik
o

s,
 a

p
sk

ai
-

to
s 

ir
 f

in
an

sų
 i

n
st

it
u

-

ta
s 

V
er

sl
o

 i
r 

k
ai

m
o

 p
lė

t-

ro
s 

v
ad

y
b
o

s 
in

st
it

u
ta

s 

 

 

  

Nuotolinio mokymo priemonių naudojimas 9 9     18 

Dalykinių žaidimų taikymas 4 8     12 

Testų taikymas 17 16     33 

Komandos darbo taikymas 22 16     38 

Situacijos analizės organizavimas 24 19     43 

„Minčių lietaus“ organizavimas 15 13     28 

Prezentacijos, konferencijos 1      1 
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Praktiės užduotys - 2     2 

Diskusiniai metodai - 2     2 

Minčių žemėlapis - 2     2 

5 minučių esė - 2     2 

Atvejo analizė - 2     2 

 

 

F3.18 lentelė 

Informacinių technologijų taikymas studijose 

Priemonės 

Priemonių skaičius institutuose (katedrose) 

Iš viso 

E
k

o
n

o
m

ik
o

s,
 

ap
sk

ai
to

s 
ir

 f
i-

n
an

sų
 i

n
st

it
u

ta
s 

V
er

sl
o

 i
r 

k
ai

m
o

 

p
lė

tr
o

s 
v

ad
y
b

o
s 

in
st

it
u
ta

s 

 

 

  

Specialiųjų kompiuterinių programų  

naudojimas 
6 6     12 

Naujų specialiųjų kompiuterinių  

programų diegimas 2012m. 

 

- 2     2 

Dalykų, pritaikytų nuotolinėms  

studijoms, skaičius 
 4     4 

Dalykų, dalinai pritaikytų nuotolinėms  

studijoms, skaičius 
24 11     35 

Studijų programų pritaikomų (nuo pir-

mo kurso) dalinai nuotolinėms studi-

joms skaičius 

x x     x 

Studentų, studijuojančių dalinai nuotoli-

niu būdu skaičius 2012 m. spalio 1 d. 
x x     x 

   
 Išskirtiniai laimėjimai pedagoginiame darbe (metodinių priemonių konkursų laureatai, studentai, gavę ap-

dovanojimus mokslinėse olimpiadose ir konkursuose ir kt.): 

Valstybės atkūrimo dienos proga Universiteto padėkos  raštu apdovanoti; 

 doc. dr. Jan Žukovskis „Už aktyvią mokslinę veiklą“. 

prof. Astrida Slavickienė – už kūrybingą mokslinę, pedagoginę ir aktyvią visuomeninę veiklą; 

Prof. dr. Vlada Vitunskienė (Ekonomikos katedros vedėja) –  už aktyvią mokslinę ir organizacinę veiklą.  

 

Universiteto studijų metodinių priemonių konkurso laureatų diplomais apdovanotos mokomosios knygos „Sociolo-

gijos pagrindai“ autorės doc. dr. Stasė Navasaitienė ir lekt. Rasa Merkienė, užėmusios II vietą tarp metodinių leidinių rengė-

jų. 

Universiteto studijų metodinių priemonių konkurso laureatų diplomais apdovanotos papildomos mokomosios me-

džiagos „Kaimo plėtros administravimo studijos“ autorės prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Lina Marcinkevičiūtė, Doc. 

dr. Rūta Petrauskienė ir asist. Daiva Urmonienė užėmusios III vietą tarp metodinių leidinių rengėjų. 

 

Metodinio darbo pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai: metodinių leidinių planas buvo vykdomas ga-

na sudėtingai. Dėstytojai apeliuodami į užimtumą nesutinka recenzuoti metodinių priemonių, metodinis darbas yra planuo-

jamas už praeitą laikotarpį t.y. už padarytą darbą.  

Studijas aptarnaujantis personalas gali padėti labai minimaliai (sumaketuoti tekstą, parengti literatūros sąrašą pagal 

reikalavimus), trūksta patirties pasidalijant darbais, dirbant komandoje, sprendžiant konkrečias užduotis. Reikalinga organi-

zuoti apskrito stalo diskusijas metodinio ir mokslinio darbo organizavimo klausimais,  kvalifikacijos kėlimo kursus - moks-

linio tyrimo metodikos, mokomųjų knygų , vadovėlių rengimo klausimais. 
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3.8 Tarptautinės studijos 
 

 Jungtinių ir kitų tarptautinių studijų programų rengimas ir vykdymas:  

 

F3.19 lentelė 

Studentų išvykusių studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas skaičius 
(ERAZMUS programa, NOVA/BOVA kursai) 

Studijų programa 

 

Išvykusių 

studentų 

skaičius 

Studentų skaičius, kurių studijos 

užsienyje truko Dalis nuo bendro nuolatinių/dieninių 

studijų studentų skaičiaus programo-

je arba pakopoje, proc. 
iki 6 mėn 

daugiau kaip 6 

mėn 

Erazmus ir kitos ES studijų mainų programos 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Erasmus studijos 

Apskaita ir finansai 3 1 2 4,62 

Ž.ū. ekononomika 10 10 - 10,20 

Ž.ū. verslo vadyba 1 1 - 1,72 

Kaimo plėtros administravimas - - - - 

Dalyvavimas Erazmus intensyvių studijų programose 

Apskaita ir finansai 3 3 - 4,62 

Ž.ū. ekononomika 2 2 - 2,04 

Ž.ū. verslo vadyba - - - - 

Kaimo plėtros administravimas 6 6 - 7,2 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

 

Apskaita ir finansai - - - - 

Ž.ū. ekononomika 2 2 - 7,4 

Ž.ū. verslo vadyba 1 1 - 4,0 

Kaimo plėtros administravimas - - - - 

NOVA/BOVA programa 

Apskaita ir finansai 3 3 - 6,4 

Ž.ū. ekononomika 1 1 - 2,2 

Ž.ū. verslo vadyba 4 4 - 9,8 

Kaimo plėtros administravimas 4 4 - 10,3 

 

F3.20 lentelė 

Dėstytojų išvykusių skaityti paskaitų į užsienio aukštąsias mokyklas skaičius 

Institutai (katedros) ir kiti padaliniai 
Išvykusių dėstytojų 

skaičius 

Dalis nuo bendro dėstytojų skaičiaus institute 

(katedroje), proc. 

Ekonomikos,apskaitos ir finansų institutas 2 4 

Verslo ir  kaimo plėtros vadybos institutas 2 7 

Iš viso 4 6 

 

  F3.21 lentelė 

 

Studijų programos, kurios parengtos užsieniečių studijoms, kurių aprašai ir kita metodinė medžiaga parengta 

užsienio kalbomis 
(iš viso, nepriklausomai nuo parengimo metų) 

Studijų programa 
Dėstomoji(osios)  

kalba(os) 
Atlikti parengiamieji darbai 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Kaimo plėtros administravimas Anglų Studijų programa realiai vykdoma. Studi-

jų programos aprašas ir didžioji dalis stu-

dijų dalykų aprašų išversti į anglų kalbą. 
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Anglų kalba rengiama daugumos dalykų 

metodinė medžiaga. 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

   
 

F3.22 lentelė 

Užsienio dėstytojų vizitai 

Dėstytojo pavardė, vardas 
Universitetas ir 

šalis 
Vizito datos 

Skaitytos paskaitos ir kiti atlikti dar-

bai 

B. Rivza, I. Pilvere  Latvija, LLU 2012 12 06 

Bendradarbiaviamas rengiant tarptau-

tinius mokslinių tyrimų projektus, 

galimybių doktorantų stažuotėms ir 

jungtiniams moksliniams tyrimams 

vykldyti praplėtimas 

Doc. dr. Ilze Upīte 
Latvija, LLU 2012 12 06 

Historical and Theoretical Aspects of 

Support in Agriculture 

Prof. dr. Irina Pilvere 
Latvija, LLU 2012 12 06 

Rural Development Experience in 

Latvia 

Doc. dr. Gunita Mazure,  
Latvija, LLU 2012 12 06 

Credit Guarantees for Rural Business 

Development 

Prof. dr. Baiba Rivža 
Latvija, LLU 2012 12 06 

Role of Social Factors Generating 

Business Environment in Rural Areas 

Dr. Piotr Prus  Technologijų ir 

gyvybės mokslų 

universitetas, 

Lenkija 

2012 05 16 Lenkijos kaimo vietovių darnaus 

vystymo galimybės 

Prof. dr. Stanislaw Bielski Varmijos-

Mozūrijos uni-

versitetas, Lenki-

ja 

2012 09 12- 13 Ekonominis ir energetinis efektyvu-

mas biokuro gamyboje. 

Biokuras kaimo tvaraus vystymosi 

kontekste. 

Prof. dr. Adriano Ciani Perudžio Univer-

sitetas, Italija 

2012 09 25-26 The General Framework of the Farm 

Management and Farm Accounting 

nowadays. 

The Agro-tourism and Rural Tourism: 

the Horizon towards 

Sergiy Chernyshenko Koblenz- Landau 

universitetas, 

Vokietija 

2012 10 08-12 
Netiesinis  ekosistemų modeliavimas 

aplinkosaugos vadyboje. 

Prof. dr. Roman Kisiel Varmijos-

Mozūrijos uni-

versitetas, Lenki-

ja 

2012 12 10-13 Inovacijos kaimo plėtroje įgyvendi-

nant ES Bendrąją žemės ūkio politiką 

2014-2020 m. 

Prof. Dr. Ženisbek Suleimenov Kazachstanas, 

Kazachijos naci-

onalinis agrarinis 

universitetas 

2012 12 05-07 Bendrų tarptautinių projektų rengi-

mas, akademinių mainų plėtra, Ka-

zachstano studentų praktikų organiza-

vimas Lietuvoje 

 

 

Tarptautinių studijų organizavimo ir vykdymo problemos: tarptautinio skyriaus specialistai 

rūpinasi tik studentų priėmimu, o visų studijų organizaciniai klausimai ir studentų asmeniniai klausimai 

ir jų sprendimas tenka fakultetui.  
 

3.9 Studijų programų populiarinimo priemonės 

 

Studijų programos buvo populiarinamos atvirų durų dienų metu, universitete vykstančiose pa-

rodose, studijų mugėse, pokalbiuose su mūsų ir kitų universiteto fakultetų studentais ketvirtakursiais, 
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išvykose į vidurines mokyklas, gimnazijas, kolegijas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (Lie-

tuvos žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Kaimo plėtros ir verslo konsultsantų asociacija, programos 

„Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmais ir kt.), 

vykdomų konsultacinių  projektų metu, siunčiama informacija verslo įmonėms vei viešojo sektoriaus 

organizacijoms.  

 

 

3.10 Studijų vidinis ir išorinis vertinimas 

 

Parengta studijų programų Apskaita ir finansai (pirmosios pakopos) bei Žemės ūkio verlso va-

dyba (pirmosios ir natrosios pakopos) savianalizė, išorinis vertinimas bus atliktas 2013 m.  

 Vidinis monitoringas atliekamas, rengiant naujas ir tobulinant vykdomas studijų programas. 

 

 

3.11 Studijų organizavimo pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai 

 

Studentų motyvacija kiekvienais metais vis mažesnė. Tai ypač liudija pažangumo rodikliai. 

Stojamojo balo žemėjimas atsiliepia studijoms. 

 Dėstytojai deda daug pastangų bent minimaliam rezultatui pasiekti, tačiau padaugėjo ir stu-

dentų nusiskundimų dėstytojų požiūriu į studentus, bendravimo kokybe. 

Fakulteto administracija ir dėstytojai labai džiaugiasi elektroninės studijų rezultatų apskaitos 

sistemos diegimu universitete. 
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4. TĘSTINIS MOKYMAS, KONSULTAVIMAS IR PROJEKTAI 

 
F4.1 lentelė 

Nenuosekliosios studijos per 2012metus 

Studijų programos Priimta klausytojų Studijavo kreditų 
Sėkmingai baigusiųjų skai-

čius 

Dalinės studijos 
    
    
    

Iš viso    

Dalinės, studijuojant pavienius dalykus 
Apskaita ir finansai 2 14 1 

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir 

finansai 

16 189 10 

Žemės ūkio ekonomika 27 282 11 

Žemės ūkio verslo vadyba 28 244,5 13 

Kaimo plėtros administravimas 17 185,5 9 

Profesijos edukologija 7 52,5 3 

 

 

F4.2 lentelė 

Papildomosios studijos per 2012 metus 

Studijų programos Priimtastudentų iki 2012 m. spalio 1 d. 
Per metus sėkmingai baigusiųjų 

skaičius 

Apskaita ir finansai 10 3 

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir 

finansai 

- - 

Žemės ūkio ekonomika - - 

Žemės ūkio verslo vadyba 2 - 

Kaimo plėtros administravimas 2 1 

Profesijos edukologija 4 9 

Iš viso 18 13 

 

 

F4.3 lentelė 

Formalaus ir neformalaus mokymo kursai 
Kursų organizatorius Finansavimo šaltinis Kursų skaičius Klausytojų skaičius 

Ekonomikos ir vadybos fakultetas    

Projektas “ Ekonominės veiklos kompe-

tencijų ugdymas“ 

Projekto “ Ekonomi-

nės veiklos kompe-

tencijų ugdymas“ 

lėšos 

238 3525 

Projektas „Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos įgyvendi-

nimo dalyvių kvalifikacijos ir aktyvinimo 

didinimas“ 

Projekto „Alytaus 

rajono vietos veiklos 

grupės vietos plėtros 

strategijos įgyvendi-

nimo dalyvių kvalifi-

kacijos ir aktyvinimo 

didinimas“ lėšos 

43 516 

Projektas „ Ūkinės veiklos buhalterinės 

apskaitos kompetencijų ugdymas“ 

Projekto „Ūkinės 

veiklos buhalterinės 

apskaitos kompeten-

cijų ugdymas“ lėšos 

29 374 
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Projektas „Šilalės r. partnerystės VVG 

mokymai potencialiems vietos projektų 

vykdytojams“ 

Projektas „Šilalės r. 

partnerystės VVG 

mokymai potencia-

liems vietos projektų 

vykdytojams“ lėšos 

2 30 

 

 

F4.4 lentelė 

Seminarai, diskusijos ir kiti trumpalaikiai renginiai,skirti ne Universiteto dėstytojams ir studentams 
Renginio pavadinimas Renginio paskirtis Renginio data Renginio datyviai 

    

    

 
 

Dėstytojų konsultacinė veikla: 

 

Eil. 

Nr. 

Konsultantų vardai 

ir pavardės 

Kam suteikta 

konsultacija? 

(verslo subjekto 

ar viešosios or-

ganizacijos pa-

vadinimas) 

Konsultacijos tema 
Konsultacijos 

data 

Konsultacijos 

rezultatas 

1.  

Astrida Slavickienė 

Lietuvos žemės 

ūkio konsultavimo 

tarnyba 

Mokesčių ir įmokų naujo-

vės 
periodiškai 

Pagilintos LŽŪKT 

konsultantų žinios 

2.  

Astrida Slavickienė 

Lietuvos žemės 

ūkio konsultavimo 

tarnyba 

Žemės ūkio veikla užsii-

mančių gyventojų mokes-

čių apskaičiavimas ir pa-

jamų deklaravimas 

periodiškai 
Pagilintos LŽŪKT 

konsultantų žinios 

3.  

Astrida Slavickienė 

Kaimo bendruo-

menės, vietos 

veiklos grupės ir 

kitos ne pelno 

organizacijos 

Apskaitos tvarkymas, 

finansų valdymas ir pro-

jektų administravimas 

periodiškai 

Pateiktos rekomen-

dacijos apskaitos 

tvarkymui, mokes-

čių apskaičiavimui 

ir projektų admi-

nistravimui 

4.  

Danutė Zinkevičienė 

Buhalterė Joana 

Bracienė,   Rokiš-

kis 

Veršelių savikainos ap-

skaičiavimas 
2012-01-16 

Suteikta konsulta-

cija 

5.  
Danutė Zinkevičienė 

VVG "Nemunas" 

finansininkė 
Finansavimo apskaita  2012-01-25 

Suteikta konsulta-

cija 

6.  

Danutė Zinkevičienė ŽŪB „Atžalynas“   

Melioracijos sistemų nau-

dotojų asociacijų atlieka-

mų rekonstravimo darbų  

apskaita ir jų finansavimo 

pripažinimas apskaitoje 

2012-03-09 
Parašytas atsaky-

mas į paklausimą 

7.  

Juozas Kirstukas 
Ūkininkas Saulius 

Kuras 

Projekto pagal KPP prie-

monę „Perėjimas prie 

nežemės ūkio veiklos“ 

įgyvendinimo konsultavi-

mas 

2012-06-05 
Parengta etapo 

ataskaita 

8.  

Juozas Kirstukas 
Šiaulių ir Skuodo 

VVG 

Kaimo plėtros inovacijos 

ir jų gyvybingumas 

2012-03-21 

2012-11-30 

Aptarti vietos pro-

jektų inovatyvūs 

identifikavimo  ir 

gyvybingumo už-

tikrinimo teoriniai 

ir praktiniai klau-

simai  
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9.  

Evaldas Serva 

Šalčininkų rajono 

smulkieji versli-

ninkai (maitinimo 

paslaugų teikimo 

įmonės savinin-

kas, Smulkiųjų 

ūkininkų asociaci-

jos atstovas)  

Konsultavimas paraiškos 

finansinės ir aprašomosios 

dalies klausimais 

2012 03 

Parengtos parai-

škos (2 vnt.) para-

mai gauti įgyven-

dinat Šalčininkų 

rajono VVG strate-

giją 

10.  

Evaldas Serva 

Alytaus rajono 

smulkieji versli-

ninkai (autoservi-

so, kepyklos, ap-

kaustų arkliams 

gamybos įmonių 

savininkai)  

Konsultavimas paraiškos 

finansinės dalies klausi-

mais 

2012 11 

Rengiamos parai-

škos (3 vnt.) para-

mai gauti įgyven-

dinat Alytaus rajo-

no VVG strategiją 

11.  

Vytautas Pilipavičius Pasvalio VVG 

Tarpteritorinio verslumo 

skatinimas ir įgyvendini-

mas 

2012-01-

19,20,21,22 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 48 

kaimo bendruome-

nių nariams 

12.  

Vytautas Pilipavičius Radviliškio VVG  
Vietos projektų įgyvendi-

nimas 
2012 04 26  

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 12 

kaimo bendruome-

nių nariams 

13.  

Vytautas Pilipavičius Skuodo VVG  
Strategijos įgyvendinimas, 

organizavimas ir priežiūra 
2012 11 23  

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 14 

kaimo bendruome-

nių nariams 

14.  

Vytautas Pilipavičius Šiaulių VVG 
Vietos projektų ir paraiškų 

rengimas 
2012 11 29 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 16 

kaimo bendruome-

nių nariams 

15.  

Daiva Urmonienė 

Panevėžio rajono 

bendruomenių 

sąjunga 

Apie bendruomenės lyderį 

ir jo veiklas 
2012 12 10  

Rengiamas oficia-

lus kvietimas 

16.  Alvydas Aleksandra-

vičius 
ŽŪR 

ŽŪR strateginis veiklos 

planas 2012 -2014 m. 
2012 05 

Suteikta konsulta-

cija 

17.  Rolandas Rakštys Šalčininkų rajono 

smulkieji versli-

ninkai (maitinimo 

paslaugų teikimo 

įmonės savinin-

kas, Smulkiųjų 

ūkininkų asociaci-

jos atstovas)  

Konsultavimas paraiškų 

rengimo klausimais 

2012 03 11 Parengtos parai-

škos (2 vnt.) para-

mai gauti įgyven-

dinat Šalčininkų 

rajono VVG strate-

giją 

18.  Rolandas Rakštys Projektų vykdomų 

pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 

2007-2013 m. 

programa admi-

nistravimas 

Kaimo turizmo, žemės 

ūkio valdų modernizavimo 

ir ne pelno siekiančios 

investicijos miškuose 

priemonės  

2012 01 12 Parengtos ataskai-

tos,  mokėjimo 

prašymai, pirkimų 

dokumentaciją (9 

pareiškėjai) 

 
 Tęstinio mokymo ir konsultavimo pagrindinės problemos ir jų galimi sprendimo būdai: 

 

Tęstinio mokymo ir konsultavimo pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai: didžioji dalis dėstytojų aktyviai daly-

vauja tęstinio mokymo ir konsultavimo programose. Tai yra gana patraukli ir naudinga veikla, kuriai kartais skiriama net 

per daug dėmesio, pamirštant pagrindines pareigas. Konsultacinei veiklai per mažai dėmesio skiriama atestacijos metu. 
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F4.5 lentelė 

Fakulteto (Centro) rengiami ir vykdomi studijų ir techninės pagalbos gebėjimų stiprinimo 

įskaitant finansuojamus iš struktūrinių fondų 
Projekto  statusas ir 

pavadinimas 

Finansavimo šaltinis ir 

partneriai 

Projekto esmė Terminai Projekto vadovas Projekto 

būklė 2012 

m. pabaigoje 

Vykdomi projektai 

Organizacinių ir 

metodinių sąlygų 

studentų verslumo 

gebėjimams ugdyti 

sukūrimas, naudo-

jant verslo praktinio 

mokymo modelį 

VP1-2.2.-ŠMM-07-K 

Studijų kokybės ge-

rinimas, tarptautiškumo 

didinimas; 

Projekto vykdytojas – 

Aleksandro Stulginskio 

universietas; 

Projekto partneris – 

Lietuvos žemės ūkio 

bendrovių asociacija 

Sukurti organi-

zacines ir metodines 

prielaidas studentų 

verslumo gebėjimų 

ugdymui universi-

tetinėse studijose, 

naudojant imitacinės 

verslo įmonės prak-

tinio mokymo mod-

elį. 

2010 04 

01 – 

2012 03 

31 

Dr. R. Mičiulienė 
Įvykdytas 

Ekonominės veiklos 

kompetencijų ugdy-

mas 

Europos žemės ūkio 

fondas kaimo plėtrai. 

Partneriai: Kaimo plėt-

ros ir verslo konsultaci-

jų asociacijai; 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio rūmai; 

VšĮ Lietuvos žemės 

ūkio konsultavimo 

tarnyba; 

VšĮ Agroanalitinis 

centras. 

 

Projektas skirtas 

apmokyti asmenis, 

įregistravusius žemės 

ūkio valdą Žemės 

ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centro 

Žemės ūkio ir kaimo 

verslo registre. 

2011 09 

– 2013 

05 

 

Astrida Slavickie-

nė 

 

Planuojama 

organizuoti 

ir vykdyti 

435 moky-

mo kursus, 

iki 2012 12 

31 įvykdyta 

290 kusai. 

Ūkinės veiklos 

buhalterinės apskai-

tos kompetencijų 

ugdymas 

Europos žemės ūkio 

fondas kaimo plėtrai. 

Partneria: VšĮ Lietuvos 

žemės ūkio konsulta-

vimo tarnyba; VšĮ Ag-

roanalitinis centras; 

Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio rūmai. 

 

 

 

Projektas skirtas 

teikti žemės ūkio ir 

kaimo dirbančiųjų 

kvalifikacijos tobuli-

nimo paslaugas 

2011-

2012 
Astrida Slavickie-

nė 

 

Įvykdytas 

TEMPUS 

40rogramma 

„Aukštojo mokslo 

reforma biotech-

nologijų srityje: 

bakalauro/magistro 

studijų moderniza-

vimas ir plėtra“ 

ES komisijos lėšos, 

Mendelejevo chemijos 

technologijos universi-

tetas, Maskvos Lomo-

nosovo valstybinis 

universitetas, Rusijos 

mokslų akademijos 

molekulinėsgenetikos 

institutas, Rusijos mok-

slų akademijos mikro-

biologijos institutas, 

Kazanės nacionalinių 

tyrimų technologijos 

universitetas, Gardino 

žemės ūkio universi-

Bakalauro/magistro 

studijų moderniza-

vimas ir plėtra, bio-

technologijų srityje 

2011 03-

2013 10 

Adelė Astroms-

kienė 

Vykdomas 
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tetas, Purkynės Jano 

Evangelisto universite-

tas, GeneXplain GmbH 

(Vokietija). 

Projektas „Alytaus 

rajono vietos veiklos 

grupės vietos plėtros 

strategijos įgyvendi-

nimo dalyvių kvali-

fikacijos ir aktyvi-

nimo didinimas“ 

Projekto „Alytaus rajo-

no vietos veiklos gru-

pės vietos plėtros stra-

tegijos įgyvendinimo 

dalyvių kvalifikacijos ir 

aktyvinimo didinimas“ 

lėšos 

Projektas skirtas 

Alytaus rajono vietos 

veiklos grupės stra-

tegijos įgyvendinimo 

dalyvių kvalifikaci-

jos ir aktyvinimo 

didinimui. 

2012 03- 

2013 0 

3 

A. Slavickienė Planuojama 

organizuoti 

ir vykdyti 49 

mokymo 

kursus, iki 

2012 12 31 

įvykdyta 43 

kusai. 

Valstybės projektas 

„Žemės ūkio specia-

listų technologinių ir 

vadybinių kompe-

tencijų tobulinimas“ 

ES struktūrinių fondų 

lėšos. 

Partneriai: 

Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnyba 

LR žemės ūkio rūmai 

Lietuvos melioracijos 

įmonių asociacija 

Lietuvos grūdų perdir-

bėjų asociacija 

Projekto esmė - su-

daryti sąlygas partne-

rių esamiems ir po-

tencialiems darbuo-

tojams, turintiems 

aukštąjį išsilavinimą, 

tobulinti technologi-

nes ir vadybines 

kompetencijas, pade-

dančias prisitaikyti 

prie rinkos pokyčių ir 

padidinti konkuren-

cingumą.  

 

2012-11-

20 

2014-11-

20 

A. Slavickienė  Vykdomas 

Projektas „Šilalės r. 

partnerystės VVG 

mokymai potencia-

liems vietos projektų 

vykdytojams“ 

Projekto „Šilalės r. 

partnerystės VVG mo-

kymai potencialiems 

vietos projektų vykdy-

tojams“ lėšos 

Projektas skirtas 

Šilalės rajono vietos 

veiklos grupės stra-

tegijos įgyvendinimo 

dalyvių kvalifikaci-

jos ir aktyvinimo 

didinimui. 

2012 A. Slavickienė Įvykdytas 

Rengiami arba pateikti konkursui projektai 
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5. FAKULTETO LĖŠOS IR TURTAS 
F5.1 lentelė 

Fakulteto (centro) lėšos,Lt 
(išskyrus mokslo užsakomųjų darbų)  

Lėšų šaltiniai 
Likutis metų 

pradžioje 
Gauta per metus 

Išleista per me-

tus 

Likutis 

metų pabai-

goje 

Gautų lėšų 

pokytis lygi-

nant su 2011 

m. +/- Lt 

Pajamos už studijas 50915,00 161056,00 91057,00 120914,00 +21056,00 

Tikslinis finansavimas biudžetiniam 

mokslui 
931,00 25388,00 26319,00 - +14431,00 

Egzaminų perlaikymo lėšos  53060,00 25900,00 - 78960,00 -11000,00 

Testinės studijos 89800,00 71690,00 67503,00 93987,00 +33506,00 

Dalinės studijos 48951,00 40532,00 - 89483,00 +18049,00 

Papildomosios studijos 28389,00 40380,00 15001,00 53768,00 +42025,00 

Kitos pajamos      

Iš viso: 272046,00 364946,00 199880,00 437112,00  

Pastaba:  
F5.2 lentelė 

Studijoms skirtos auditorijos, laboratorijosir kitos patalpos 

Patalpų paskirtis 
Patalpų 

skaičius 

Patalpų plotas, 

kv. m. 

Studentų 

darbo vietų 

skaičius 

Vienam studentui tenka 

(pagal studentų apibendrintą skai-

čių) 

ploto kv. m. darbo vietų 

Auditorijos 13 715.46 720 0.47 0.47 

Kompiuterių klasės 6 246.36 121 0.16 0.08 

Iš viso 19 961.82 841 0.63 0.55 

 
F5.3 lentelė 

Dėstytojų, doktorantų ir pagalbinio personalo kabinetai 

Katedros ir kiti padaliniai 
Kabinetų 

skaičius 

Kabinetų 

plotas, kv.m. 

Darbo vietų 

skaičius 

Darbuotojų ir 

doktorantų 

skaičius 

Plotas vie-

nam darbuo-

tojui ir dok-

torantui, kv. 

m. 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

institutas 

14 281.20 43 55 20 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos insti-

tutas 

11 263.40 32 33 13 

Fakulteto administracija (dekanatas) 5 132.10 8 6 5 

Iš viso arba vidutiniškai 30 676.70 83 94 14 

 

F5.4 lentelė 

Apsirūpinimas kompiuteriais 

 

Padaliniai 

 

Kompiuterių skaičius 

Komputerių skaičius skai-

čius 100 studentų (pagal 

apibendrintą jų skaičių) 

arba vienam darbuotojui ir 

doktorantui 

Kompiuterių klasės ir kitos mokymui skirtos patalpos 121 0.08 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas 54 0.98 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 58 1.76 

Fakulteto administracija (dekanatas) 10 1.67 

Iš viso arba vidutiniškai 243 2.59 
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  Apsirūpinimas kompiuterinėmis programomis ir specialiąja įranga: 

 

Apsirūpinimas auditorijų ir laboratorijų įranga: 

 

   auditorijų su atnaujinta įranga skaičius (iš viso) – 

 

   auditorijos, kuriose 2012 m. buvo atnaujinta įranga – 

 

   laboratorijų su atnaujinta įranga skaičius (iš viso) – 

   

   laboratorijos, kuriose 2012 m. buvo atnaujinta įranga – 

  

 

 
 Mokslo ir studijų techninio aprūpinimo pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai: 

 
Šiuo metu fakulteto darbuotojai ir studentai gerai aprūpinti kompiuteriais ir kitomis būtinomis priemonėmis. Laukiame 

remonto, kuris, tikimės, sudarys sąlygas atsinaujinti. 

 

 
6. PASIŪLYMAI 

 

 

FAKULTETO (CENTRO) VEIKLAI GERINTI: 

 
1. Organizuoti dalykines diskusijas mokslinių tyrimų ir dėstomų dalykų bei mokslinei veiklai aktualiomis temomis. 

2. Suburti neformalias dėstytojų ir doktorantų (taip pat ir gabių magistrantų) grupes projektinei veiklai vykdyti. 

3. Peržiūrėti ir perskirstyti studijų proceso funkcijas tarp dekanato ir institutų taip, kad neprieštarautų  institutų nuostatams, 

stiprinti darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę.  

4. Sukurti EVF veiklos monitoringo, darbuotojų motyvavimo sistemą. 

 

 

UNIVERSITETO VEIKLAI GERINTI: 

 
1. Gerinti universiteto įvaizdį. 

2. Kurti dėstytojų motyvavimo sistemą (ypač dėstantiems anglų kalba), dar kartą peržiūrėti priedų skyrimo tvarką.  

3. Darbuotojus nuolat išanksto informuoti tiek apie Universiteto pertvarką, naujas veiklos kryptis bei perspektyvą, tiek 

apie einamuosius darbus. 

4. Skatinti dėstytojų visuomeninį aktyvumą, mokslinių idėjų sklaidą. 

5. Universiteto gamtinės (ekologinės) aplinkos gerinimas: atnaujinant želdynus, parkus, rūšiuojant šiukšles, įrengiant dvi-

račių takus. 

6. Studentų / darbuotojų maitinimo vietų ir darbo sąlygų gerinimas: sveikas maistas, higienos ir poilsio kambariai (erd-

vės), bevielio interneto ryšys. 

7. Tobulinti universiteto veiklos (pasidalijimas funkcijomis, ryšiai tarp padalinių, veiklos planavimas ir darbo pasidaliji-

mas) organizavimą (nekurti vidinės konkurencijos, o kurti partnerystę ir integraciją tarp padalinių).  

8. Sukurti informacinę sistemą dėl šios ataskaitos integravimo bendroje Universiteto pasiekimų sistemoje. 

9. Analizuoti priimamus strateginius sprendimus ir jų ilgalaikes pasekmes (pvz., studentai iš Azijos, Afrikos, visiškai 

kitokia kultūra, mentalitetas, religija. Dėstytojui neužtenka gerai išmanyti dalyką ir mokėti užsienio kalbą (jis tai gali 

įgyti savarankiškai), jam reikia konsultacijų, patarimų, kaip geriau organizuoti užsiėmimus, kaip dirbti su tarptautine 

studentų grupe), Universiteto administracija turėtų įvertinti ir tam tikras rizikas, neigiamas pasekmes ir numatyti bū-

dus, kaip iškilusias problemas padės įveikti dėstytojams, kaip bus padedama integruotis atvykusiems ir vietiniams stu-

dentams. 


