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1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE FAKULTETĄ (CENTRA) 

 
1.1. Fakulteto (Centro) vadovybė 

 

 

Dekanė–prof.dr. Astrida Slavickienė 

Prodekanas– doc. dr. BernardasVaznonis 

Prodekanas – dr. Bernardas Kniukšta 

Prodekanė – doc. dr. Asta Raupelienė 

 

 

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. 

 

2013 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: 



 

 4 

 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-

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. 

 
F1.1 lentelė  

Fakulteto (centro) strateginių rodiklių įgyvendinimas 

 

Strateginis rodiklis 
Numatyta 2013 

m. 

Pasiekta per 2013 

m. 

Nuokrypis nuo 

numatytos 

skaitmeninės 

reikšmės 

Studentų, einamaisiais metais įstojusių į pirmosios ir antrosios 

pakopos studijų programas, skaičius spalio 1 d. 

260 332 +72 

II ir I pakopų studentų santykis (rugsėjo 1 d.) 
0,4 0,51 + 0,11 proc. 

punktų 

Absolventų, užsiimančių nuosavu verslu (praėjus 18 mėn. nuo 

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

110 110 - 

Mokslinių tyrimų apimtys per einamuosius metus  mln. Lt 0,45 0,32 -0,13 

Metinės pajamos, gaunamos iš įvairių rūšių studijų užsienie-

čiams, tūkst. Lt. 

317,60 199,70 - 117,90 

Parengtų, derinamų ir (ar) pasirašytų naujų tarptautinių sutar-

čių MTEP srityje skaičius 

2 3 +1 

Doktorantų ir mokslinio pedagoginio personalo santykis  0,35 0,39 +0,04 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų iš užsienio dalis nuo bendro 

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

1 2,7 +1,7 

Pajamos, gautos už mokymosi visą gyvenimą paslaugas per 

einamuosius metus, tūkst. Lt 

400 760 +360 

 

 

 

1.3. Fakulteto (Centro) struktūra 
F1.2 lentelė  

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. taip 

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-

Direktorė – prof. 

dr.Vilija Aleknevi-

čienė 
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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. 

Verslo ir  kaimo plėtros 

vadybos institutas 
2012 m. taip 

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. 

Direktorius – 

doc.dr. Jan Žu-

kovskis 

Verslumo ugdymo centras 2012 m. ne 

Organizuoti Imitacinės verslo 

praktinio mokymo įmonės veiklą, 

vykdyti konsultacinius projektus, 

organizuoti fakulteto darbuotojų 

profesinės kvalifikacijos kėlimą, 

skatinti studentų . 

Direktorius - Da-

rius Žvirblis 

 

1.4. Fakulteto (Centro) personalas 

F1.3 lentelė 

Dėstytojų  etatų skaičius ir jų užimtumas  

2013 m. gruodžio 31 d. 

Rodikliai 
Dėstytojai 

Profesoriai Docentai Lektoriai Asistentai Iš viso 

Skirta etatų 9,3 26,3 10,20 - 53,50 

Užimta etatų 8,25 18,3 17,00 9,42 53,5 

Etatus užima: 

        išrinkti konkurso tvarka 

 

6,0 

 

11,25 

 

8,00 

 

2,00 

 

27,25 

        kiti dėstytojai, priimti iki  

        konkurso arba iki 1 metų 
0,1 2,8 7,48 5,35 16,73 

        priimti papildomam darbui, mokant  

        priemoką arba atsiskaitant kitaip 
2,07 2,84 1,2 - 6,11 

Etatų, kuriuos užima kitų mokslo ir studijų 

institucijų atstovai, skaičius 
0,08 1,30 0,96 - 2,34 

Etatų, kuriuos užima verslo įmonių atsto-

vai, skaičius 
- - - 1,07 1,07 

Etatų, kuriuos užima viešojo administra-

vimo institucijų atstovai, skaičius 
- - - - - 
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F1.4 lentelė 

Dėstytojų sudėtis 2013 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
A

F
I 

V
K

P
V

I 

    

pagr. 

darbo-

vietė 

ne pagr. 

darbo-

vietė 

iš viso 

Profesoriai 
Etatų 6,57 1,6     8.17 0.08 8.25 

Darbuotojų 7 3     8 2 10 

Docentai 

 

Etatų 12,04 6.15     16.29 1.9 18.19 

Darbuotojų 13 10     16 7 23 

Lektoriai su daktaro 

laipsniu 

Etatų  2.95     2.5 0.45 2.95 

Darbuotojų  4     3 1 4 

Lektoriai be daktaro 

laipsnio 

Etatų 8,14 6.55     13.43 1.26 14.69 

Darbuotojų 13 9     17 5 22 

Asistentai 
Etatų 4,57 4.85     13.2 1.07 9.42 

Darbuotojų 8 7     13 2 15 

Iš viso 
Etatų 31,4 22,1     48.74 4,76 53.50 

Darbuotojų 41 33     57 17 74 

 

F1.5 lentelė 

Dėstytojų, kuriems ASU yra pagrindinė darbovietė, 

 sudėtis pagal kvalifikaciją 2013 m. gruodžio 31 d.  
 

Padaliniai 
Darbuotojų, turinčių mokslo daktaro 

laipsnį, skaičius 

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų, turin-

čių mokslo daktaro laipsnį,  dalis, proc. 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų insti-

tutas 

14 45 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos insti-

tutas 

13 52 

Iš viso fakultete (centre) 27 97 

 

 

F1.6 lentelė 

Dėstytojų, kuriems ASU yra pagrindinė darbovietė, 

sudėtis pagal amžių 2013 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 8 - - - - 1 2 2 3 - - 53 

Docentai 15 - - 2 - 6 2 5 2 2 - 49 

Lektoriai 22 -  3 3 8 4 1 1 2  43 

Asistentai 13 - 1 5 4 3 - - - - - 35 

       Iš viso 60 - 1 11 7 18 8 8 6 4 - 45 

Iš jų:             

Mokslininkai  

(turintys mokslo 

laipsnį) 

30 - - 3 0 8 4 6 7 1 - 49 

Kiti tyrėjai (be 

mokslo laipsnio: 

docentai,  lekto-

riai, asistentai) 

31 - 1 7 7 9 4 1 - 2 - 40 
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1.7 lentelė 

Pedagoginio darbo apimtys, numatytos 2013/2014 s. m. 

(kontaktinio ir nekontaktinio  darbo valandų skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam dėstytojo etatui) 

Padaliniai Profesorių Docentų Lektorių Asistentų 
Vidutiniškai visų 

dėstytojų 

Ekonomikos, apskaitos ir finasų institu-

tas 

725 839 1143 1108 953 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institu-

tas 

755,06 735.62 1106.87 1157.20 992.65 

Vidutiniškai  fakultete (centre) 740,03 787,31 1124,93 1132,6 972,82 

 

 

 

F1.8 lentelė 

Mokslo darbuotojų skaičius 2013m. gruodžio 31 d. 
 

Padaliniai 

Vyriausieji 

mokslo 

darbuotojai 

Vyresnieji mokslo 

darbuotojai 

Kiti mokslo 

darbuotojai 

Iš viso mokslo 

darbuotojų 

Ekonomikos, apskaitos ir finasų institutas - - - - 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas - - - - 

Iš viso fakultete (centre) - - -- - 

 

 

 

F1.9 lentelė 

Aptarnaujančio personalo skaičius 2013 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 renginio pava-

dinimas 
Organizacinio komiteto sudėtis Data 

Dalyvių 

skaičius 

Perskaityta pranešimų 

Iš viso ASU darbuotojų Kitų institucijų 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2012 metų 

mokslinių tyrimų rezultatai 

Pirmininkė – prof. dr. A. Slavic-

kienė, nariai: prof. dr. 

V.Vitunskienė, dokt. A. Novikova, 

mg. L.Blockytė 

2013.02.08 49 13 12 1 

6-ji Taptautinė mokslinė konferencija „Rural 

development 2013: innovations and sustainabili-

ty“ 

Pirmininkė –V. Atkočiūnienė, 

nariai: R. Pakeltienė, A. Aleknavi-

čius, A. Bykovienė, L. Česonienė, 

J. Čėsna, V. Čiulevičienė, A. Ča-

pienė, H. Danilčenko, S. Daukilas, 

A. Dumbrauskas, A. Jasinskas, J. 

Kasperiūnienė, S. Kazlauskaitė, 

M. Kavaliauskas, V. Kerpkauskai-

tė, I. Kiaušienė, R. Lazauskienė, 

R. Malinauskaitė, P. Mulerčikas, 

A. Šaluchaitė, L. Šarlauskienė, J. 

Stakėnienė, A. Raupelienė, R. 

Rukuiženė, V. Vinciūnienė, R. 

Žalkauskas 

2013.11.28/29 ~345 167 112 155 

Studentų mokslinė konferencija „Moderni vady-

ba – kultūros politikos dalis“ 

Pirmininkas - J. Žukovskis, nariai: 

S. Navasaitienė, Vilkevičiūtė, R. 

Merkienė, R. Lukė,  D. Urmonie-

nė, I. Vidrevičienė 

2013.03.14 ~150 16 12 4 

Studentų mokslinė konferencija „Jaunasis moks-

lininkas 2013“ 

Pirmininkė - doc. L.Taparauskienė 

Pavaduotoja - prof. A.Slavickienė 

Nariai: prof. E.Šarauskis, doc. 

V.Bogužas, doc. R.Žalkauskas  

doc. A.Dumbrauskas, doc. J.Čėsna, 

dr. J. Černiauskienė, A.Čapienė  

Dokt. D.Kavaliauskas, 

2013.04.18 252 207 52 8 
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I.Živatkauskienė, A.Petrauskas  

Seminaras „Socialinių sistemų administravimas“ Pirmininkas - J. Žukovskis 2013.04.22 27 24 24 - 

Mokslinė diskusija „Už kokią vertę parduoti 

veikiančią įmonę?“  

 

Pirmininkė - prof. dr. 

A.Slavickienė, nariai - prof. dr. 

V.Aleknevičienė, V.Butkuvienė 

(Kauno finansininkų klubas) 

2013. 03.26 25 10 6 4 

Doktorantų mokslinis seminaras Pirmininkė - V. Atkočiūnienė 2013.03.28 15 4 4 - 

Doktorantų mokslinis seminaras „Disertacijos 

projektas: tema, tikslai, metodai, numatomi re-

zultatai“ 

Pirmininkas - J. Žukovskis 2013.10.30 20 4 4 - 

Akademinė diskusija „Ar žemės ūkio produksi-

jos apimčių didinimas yra prioritetas Lietuvai?“ 

Pirmininkė - prof. dr. 

A.Slavickienė, pavaduotoja -

doc.dr. A.Raupelienė 

2013.05.17 37 4 2 2 

Akademinė diskusija „Lietuvos žemės ūkio ir 

kaimo plėtros patirtis, įgyvendinant Lietuvos 

kaimo plėtros 2007 – 2013 m.programą ir priori-

tetai naujojoje 2014-2020 metų perspektyvoje“ 

Pirmininkė - prof. dr. 

A.Slavickienė, pavaduotoja -

doc.dr. A.Raupelienė 

2013.06.18 44 5 2 3 

 

2.3.Mokslinių tyrimų finansavimas 

F2.2 lentelė  

Mokslinių tyrimų lėšos, tūkst. Lt  

Tarptautinės mokslo 

programos 

Tarptautiniai techni-

nės pagalbos projek-

tai 

Nacionalinės 

mokslo programos 

Užsakymai iš už-

sienio subjektų 

Užsakymai iš Lie-

tuvos ūkio subjek-

tų 

Užsakymai iš 

savivaldybių 

Užsakymai iš 

Lietuvos biu-

džetinių subjek-

tų 

ASU biudžetinės lėšos 

Doktorantų 

tyrimams 

Iš 

viso: 

109,76 - 154,25 12,43 - - 40,75 8,88 20,00 
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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 darbuotojų, 

kurių  pagrindinė darbovietė 

ASU 

Moksliniai rezultatai darbuotojų,  

kurių  ASU nepagrindinė darbovie-

tė  

iš viso  vienam etatui iš viso  vienam etatui 

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

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 darbovie-

tė  

iš viso vienam etatui iš viso  vienam etatui 

Mokslinių tyrimų finansavimas, tūkst. Lt: 312,33 x x x x 

Monografijos 1 1 0,02 - - 

Vadovėliai - - - - - 

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose (ISI Proceedings)* 14,25 14,25 0,66 - - 

Straipsniai žurnaluose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse (TDB) * 24,297 24,297 1,08 - - 

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti kituose recenzuojamuose leidiniuose * 11,83 11,83 0,54 - - 

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

aparatu mokslo,  kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose 

leidiniuose * 

4,92 4,92 0,22 - - 
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Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, žinynai, encik-

lopedijos, bibliografijos *  
- - - - - 

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai * - - - - - 

Mokslo populiarinimo straipsniai 32 32 1,38 - - 

Pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje 58,75 58,75 2,7 - - 

Pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje 14,08 14,08 0,66 - - 

Pranešimai moksliniuose seminaruose ir diskusijose 44,39 44,39 2,01 - - 

* rašomas padalinio autorių indėlis 

 

Dalinta iš 44,23 etatų. Etatai skaičiuoti tik dėstytojams, kurių individualioje darbo užduotyje numatytas mokslinis darbas. 

 

Išskirtiniai mokslo rezultatai (mokslo konkursų laureatai, premijų laureatai ir kt.): 

1. Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto prof. dr. Astrida Slavickienė - 2012 m.  Universiteto mokslo premijų laureatė, IV vieta už mokslo darbų 

rinkinį „Ūkių ekonominio gyvybingumo ir rizikos vertinimas integruojant išorės veiksnius“. 

2.  Ekonomikos, apskaitos ir finansų instituto doktorantė Vaida Stulpinienė – Lietuvos mokslų akademijos diplomas už geriausią antrosios jaunųjų 

mokslininkų konferencijos JAUNIEJI MOKSLININKAI – ŽEMĖS ŪKIO PAŽANGAI pranešimą.  
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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 2008-2013 m. 

 

„ISI Web of Science“ 

žurnaluose,  turinčiuose 

citavimo indeksą 

Kituose „ISI Web of   

Science“ žurnaluose 

Žurnaluose, referuoja-

muose kitose duomenų 

bazėse 

Kituose žurnaluose 

1.  V. Aleknevičienė Prof. dr. 1 4 8 4 

2.  A. Astromskienė Doc. dr. - - 15 3 

3.  V. Atkočiūnienė Prof. dr. - 3 14 7 

4.  V. Čiulevičienė Doc. dr. - 3 2 3 

5.  A. Gargasas Doc. dr. 1 3 16 5 

6.  D. Makutėnienė Doc. dr. - 1 6 1 

7.  L. Marcinkevičiūtė Doc. dr. 1 2 4 4 

8.  S. Navasaitienė Doc. dr. - 1 5 2 

9.  A. Raupelienė Doc. dr. - 4 1 5 

10.  A. Slavickienė Prof. dr. - 1 15 9 

11.  N. Stončiuvienė Prof. dr. - 1 6 4 

12.  V. Vinciūnienė Doc. dr. - 2 3 - 

13.  V. Vitunskienė Prof. dr. - 4 4 1 

14.  D. Zinkevičienė Prof. dr. - 1 6 2 

15.  J. Žukovskis Doc. dr. - 4 16 7 

 

 

 

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  

moksli-

niams tyri-

mams,  Lt 

Ar atestuo-

tas už 

2013m. 

 

 

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. Jurgita Baltu- Valstybės Nuolatinės 2010-2013 Agrarinės politi- - Taip - 2 - - - 
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šienė finansuo-

jama 

kos ir socialinių 

pervedimų namų 

ūkių pajamoms 

modeliavimas 

2. 
Jurgita Bara-

nauskienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinės 2011-2015 

Viešųjų projektų 

kuriamos sociali-

nės naudos komp-

leksinis vertini-

mas  

- Taip 1 1 - 1 1 

3. Lina Blockytė 

ASU Pro-

veržio fon-

das 

Ištęstinės 2013-2019 

Pridėtinės vertės 

kūrimo trumpose 

maisto tiekimo 

grandinėse veiks-

niai 

- - - - 1 - 1 

4. Vida Dabkienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinės 2010-2015 

Ūkio veiklos 

vertinimas integ-

ruojant darnaus 

vystymosi dimen-

sijas 

- Taip - - 2 - 2 

5. 
Reda Daukšie-

nė 

ASU Pro-

veržio fon-

das 

Ištęstinės 2013-2019 

Tautinio paveldo 

produktų plėtros 

vertinimas dar-

numo kontekste 

- - - - - - - 

6. 
Laura Girdžiū-

tė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinės 2010-2013 

Integruotas rizi-

kos žemės ūkyje 

vertinimas 

- Taip - 2 - - - 

7. 
Bernardas 

Kniūkšta 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinės 2010-2013 

Šalies įsitraukimo 

į biodegalų ga-

mybą vertinimas 

- Taip - 2 - - 4 

8. 
Edvardas Mak-

šeckas 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinės 2010-2016 

Žemdirbių ne-

formaliojo mo-

kymo poveikis 

žemės ūkio kon-

kurencingumui 

- Taip - 1 - - - 

9. 
Anastasija 

Novikova 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinės 2012-2016 

Ūkininkavimo 

sistemų efekty-

vumo vertinimas 

integruojant išo-

rės efektus 

- Taip 1 - 1 - 3 

10. Lina Paliulienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinės 2012-2018 

Turto įkainojimo 

įtakos žemės ūkio 

subjektų finansi-

- Taip - - - - 1 
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nei būklei verti-

nimas  

11. 
Jūratė Savic-

kienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinės 2010-2016 

Ūkių ekonominio 

gyvybingumo 

vertinimas žemūs 

ūkio apmokesti-

nimo ir paramos 

kontekste 

- Taip 2 - 1 - - 

12. 
Vaida Stulpi-

nienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinės 2010-2013 

Finansinio išse-

kimo prognoza-

vimo modelis 

ūkininkų ūkiuose 

- Taip 1 - - 2 3 

13. Darius Žvirblis 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinės 2010-2018 

Kaštų vertinimas 

žemės ūkio pro-

duktų vertės 

grandinėje 

- 

Akademi-

nės atosto-

gos 

- - - - - 

14. 

Eglė Štareikė Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinė 2013 - 2017 Principų „iš vir-

šaus į apačią“ ir 

„iš apačios į vir-

šų“ organizacinis 

mechanizmas 

siekiant kaimiš-

kųjų vietovių 

darnaus  vysty-

mosi“ 

- - 1 1   1 

15. 

Agnė Praka-

pienė 

ASU pro-

veržio fon-

das 

Ištęstinė 2013 - 2019 Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

administravimo 

sistemos darnios 

plėtros modeliai 

- _  2    

16. 

Daiva Urmo-

nienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinė 2012– 2016  Vietos savivaldos 

institucijų funkci-

jų harmonizavi-

mas įgyvendinant 

ES Bendrąją že-

mės ūkio politiką 

- Taip 1 1   2 

17. 

Indra Mūgienė Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinė 2012 - 2018 

 

Vartojamosios 

vertės didinimo 

strategijų forma-

vimas paslaugas 

agrarinio sekto-

riaus organizaci-

- Taip 1 1  1 1 
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joms teikiančiose 

įmonėse 

18. 

Indrė Rimkie-

nė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinė 2011 - 2017 Integruotos rin-

kodaros komuni-

kacijos valdymas, 

kuriant potencia-

lių genetiškai 

modifikuotų pro-

duktų vartotojų 

informavimo 

sistemą 

- Taip 1     

19. 

Rasa Pa-

keltienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinė 2011 – 2015  Kaimo vystymo 

valdymas siekiant 

sinergijos efekto 

- Taip 1    1 

20. 

Lina Kilčiaus-

kaitė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Ištęstinė 2011 -2017 Alternatyvių 

kaimo verslų 

vystymo bioener-

getikos sistemoje 

modelis 

- Taip      

21. 

Dovilė Petru-

lienė 

Valstybės 

finansuo-

jama 

Nuolatinė 2010 - 2014 Žemės ūkio po-

veikio teritori-

niam konkuren-

cingumui verti-

nimas 

- Akade-

minės 

atostogos 

     

 

 

F2.7 lentelė 

Studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje 

Padalinys 

Studentų paskelbti 

straipsniai, 

vnt. 

Studentų perskaityti 

pranešimai konferenci-

jose, vnt. 

Pateikta darbų stu-

dentų mokslo darbų 

konkursams, vnt. 

Apdovanoti studentų 

mokslo darbai, vnt. 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 20 56 10 3 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas 21 19 7 5 

 

F2.8 lentelė 

Studentų dalyvavimas mokslo projektuose ir studentų vykdyti mokslinių tyrimų projektai 

Studento vardas, pavardė 
Studijų programa, 

kursas 
Projekto pavadinimas / tema 

Vadovas (pareigos, vardas, 

pavardė) 

Projekto užsakovas (LMT 

ir kt.) 
Vykdymo laikotarpis  

Greta Degutytė 
Apskaita ir finansai, 

Bakalauras (3 k.) 

Verslo etika: buhalterių profesinės 

etikos atvejis 

Prof. dr. Neringa Stončiu-

vienė 
LMT   2012.09.19 – 2013.01.19 

Greta Degutytė Apskaita ir finansai, Atsargų įkainojimas: kokį metodą Prof. dr. Danutė Zinkevičie- LMT 2013.09.23 – 2013.12.23 
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Bakalauras (4 k.) pasirinkti? nė 

Ernesta Savickytė 
Apskaita ir finansai, 

M1 

Ekologinių mokesčių taikymo Lie-

tuvoje galimybės 
Prof. dr. Astrida Slavickienė LMT 

Laimėtas konkursas, bet dėl 

studentės išvykimo mokytis 

pagal ERAZMUS progra-

mą, finansavimo atsisakyta 

Bartas Giedraitis 
Kaimo plėtros admi-

nistravimas, M2 

Tarptautinis projektas „CAP: Back 

to Countryside“ Nr.AGRI -2013-

0086 

Prof. dr. Vilma Atkočiūnie-

nė 

Europos Komisija, Latvi-

jos žemės ūkio universite-

tas 

2013.04.03-2014.01.17 

Kristina Stirnaitė 
Kaimo plėtros admi-

nistravimas, B3 

Tarptautinis projektas „CAP: Back 

to Countryside“ Nr.AGRI -2013-

0086 

Prof. dr. Vilma Atkočiūnie-

nė 

Europos Komisija, Latvi-

jos žemės ūkio universite-

tas 

2013.04.03-2014.01.17 

Andželika Skutulaitė 
Kaimo plėtros admi-

nistravimas, B3 

Tarptautinis projektas „CAP: Back 

to Countryside“ Nr.AGRI -2013-

0086 

Prof. dr. Vilma Atkočiūnie-

nė 

Europos Komisija, Latvi-

jos žemės ūkio universite-

tas 

2013.04.03-2014.01.17 

 

 

Mokslinės veiklos išorinis vertinimas ir jo rezultatai: 

 

Mokslinės veiklos aktyvinimo ir efektyvinimo problemos ir būtinos priemonės: 
 

Reikia tiksliau žinoti mokslininkų šdalyvavimo įvairiuose konkursuose galimybes. Pvz., nemažai publikacijų rašoma susijusia su žemės ūkiu temati-

ka, šioje srityje galėtume laimėti (ir esame laimėję), tuo tarpu teikiant darbus tik socialinių mokslų darbų konkursui galimybės labai susiaurėja. 

  Mokant socialinių mokslų mokslininkams priedus už reikšmingus darbus, turi būti suvienodinama balų suma už mokslines publikacijas TDB referuo-

jamuose leidiniuose, nepriklausomai nuo to, ar leidinys yra ASU, ar ne. Pagal galiojančią metodiką mokslininkai neskatinami spausdintis užsienio mokslo 

žurnaluose. Tai itin aktualu socialinių mokslų mokslininkams. Be to, skiriant priedus neatsižvelgiama į kitokio pobūdžio mokslinę veiklą (konferencijų orga-

nizavimas ir pan.).  

  Susiduriama su finansavimo problema išvykimui į tarptautines mokslines konferencijas Rusijoje. Be to, tokių konferencijų leidiniuose atspausdinti 

moksliniai straipsniai vertinami menkai. 

  Mokslinė veikla reikalauja ne tik laiko, bet ir susikaupimo, nesiblaškymo, todėl būtina sumažinti pedagoginio darbo krūvį ir dėstytojų apkrovą kitais, 

dažniausiai organizaciniais, darbais.  

  Biudžetinių mokslinių tyrimų planavimas ir atsiskaitymas už jį reikalingas, tačiau dabartinė planavimo ir atsiskaitymo už planų vykdymą tvarka gana 

biurokratinė, užima nemažai ir dėstytojų, ir temų vadovų, ir Instituto vadovų laiko, kuris nėra planuojamas dėstytojų individualiose užduotyse. Dėl minėtų 

priežasčių mokslinės produkcijos kiekis ir tyrimų koncentravimas pagal pasirinktas tematikas vargu ar padidės.  

  Dėstytojai nėra pilnai informuoti apie mokslo finansavimo galimybes, pvz., kad mokslo skyrius finansuoja iki 1000 Lt kiekvienam dėstytojui daly-

vauti užsienio konferencijose (o gal ir kitais tikslais, reikėtų patikslinti). Būtų pozityvu, jeigu mokslo sk. vadybininkai padėtų surasti mokslininkams geriau-

sius leidinius publikacijoms, finannsavimo galimybes, administruotų mokslinius projektus. 
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3. STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

3.1. Studijų programos 

 
F3.1 lentelė 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos 

Mokslo studijų 

sritis ir kryptis 

Studijų pro-

gramos 

kodas 

Studijų programa 
Apimtis iš viso 

Dėstomoji kalba 

2012/2013 metais 

atlikti pagrindiniai 

studijų programos 

pakeitimai 

Vykdomos studijų programos (programos, į kurias 2013 m. vyko pirmakursių priėmimas 

Socialiniai moks-

lai, ekonomika 
612L11001 Žemės ūkio ekonomika 

210  

Lietuvių 

Studijų programos 

pertvarkytos, su-

trumpinant jų apimtį 

iki 210 kreditų,  

nuolatinių studijų 

trukmę – iki 3,5 

studijų metų, o ištęs-

tinių studijų trukmę 

– iki 5 m. Priėmimas 

į pertvarkytas studi-

jų programas vykdy-

tas 2013 m. vasarą. 

Siekiant sudaryti 

geresnes sąlygas 

baigiamųjų darbų 

rengimui verslumo 

ugdymo praktika iš 

paskutinio studijų 

semestro perkelta į 

priešpaskutinį. 

Socialiniai moks-

lai, viešasis admi-

nistravimas 

612N70003 
Kaimo plėtros administravi-

mas 

210 

Lietuvių, Anglų 

Socialiniai moks-

lai, vadyba 

612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba 210 

Lietuvių 

 

Socialiniai moks-

lai, verslas 

612N10006 

 

Logistika ir prekyba 210 

Lietuvių 

Programa parengta 

ištęstinių studijų 

vykdymui. Priėmi-

mas į ištęstines stu-

dijas vykdytas 2013 

m. vasarą. 

Socialiniai moks-

lai, apskaita, finan-

sai (pagrindinė ir 

gretutinė kryptis) 

612N40001 Apskaita ir finansai 
240 

Lietuvių 

Pertvarkytas pro-

gramos ištęstinių 

studijų planas, su-

trumpinant ištęstinių 

studijų trukmę iki 

5,5 m. Priėmimas į 

sutrumpintas ištęsti-

nes studijas vykdy-

tas 2013 m. vasarą. 

Vykdomos studijų programos, į kurias 2013 m. vyko pirmakursių priėmimas nebuvo vykdomas 

Socialiniai moks-

lai, vadyba 

612N20009 Kaimo plėtros vadyba 210 

Lietuvių 

Studijų programa 

pertvarkyta, sutrum-

pinant jos apimtį iki 

210 kreditų, o nuola-

tinių studijų trukmę 

– iki 3,5 studijų 

metų. 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias 2013 m. pradėtas pirmakursių priėmimas 

- - - - x 

- - - - x 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias pirmakursių priėmimas nepradėtas 

- - - - x 
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F3.2 lentelė 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 

 

Mokslo studijų 

sritis ir kryptis 

Studijų pro-

gramos 

kodas 

Studijų programa Dėstomoji kalba 

Apimtis iš 

viso kredi-

tais 

2012/2013 me-

tais atlikti pa-

grindiniai studi-

jų programos 

pakeitimai 

Vykdomos studijų programos (programos, į kurias 2013 m. vyko pirmakursių priėmimas 

Socialiniai moks-

lai, ekonomika 

621L11001 Žemės ūkio ekonomika Lietuvių 120 

 

Esminių pakei-

timų antros 

pakopos studijų 

programose 

2013 m. nebu-

vo. 

Socialiniai moks-

lai, viešasis ad-

ministravimas 

621N70002 Kaimo plėtros administ-

ravimas 

Lietuvių, Anglų 120 

 

Socialiniai moks-

lai,  

finansai  

621N30003 Apskaita ir finansai Lietuvių 120 

 

Socialiniai moks-

lai,  

vadyba 

621N20014 Žemės ūkio verslo vady-

ba 

Lietuvių 120 

 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias 2013 m. pradėtas pirmakursių priėmimas 

- - - - - - 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias pirmakursių priėmimas nepradėtas 

- - - - - - 

 

F3.3 lentelė 

Studijų programose dirbančių dėstytojų kvalifikacinė struktūra, proc. 

(pagal dėstomų dalykų kreditų apimtį) 
 

 

Studijų programos  

Iš jų, kuriuos dėsto 

profe- 

soriai 

Iš jų profe-

soriai, 

kuriems 

ASU pa-

grind. 

darbovietė 

docen- 

tai 

lektoriai 

su 

daktaro 

laipsniu 

lektoriai 

be 

daktaro 

laipsnio 

asis-

tentai 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 
Žemės ūkio ekonomika  7,9 7,9 42,5 1,8 41,7 6,1 

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

Kaimo plėtros administravimas 3,9 3,9 37,8 26,8 13,0 18,5 

Žemės ūkio verslo vadyba 2,1 2,1 38,5 43,4 2,8 13,2 

Logistika ir prekyba - - 32,5 43,2 13,5 10,8 

Kaimo plėtros vadyba - - 34,9 49,2 6,4 9,5 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 
Žemės ūkio ekonomika 20,0 20,0 80,0  -  - -  

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

Kaimo plėtros administravimas 36,9 36,9 26,3 21,1 15,7 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 25,0 25,0 62,4 6,3 6,3 - 

 

 

3.2. Studentų skaičius ir kaita 
 

F.3.4 lentelė 

Studentų skaičius ir sudėtis 2013 m. spalio 1 d. 

Studijų programa 

Studentų skaičius 

Studentai iš 

užsienio šalių 
Nuolatinėse 

/dieninėse 

studijose 

Ištęstinėse 

/neakivaiz 

dinėse studi-

jose 

Iš viso 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Apskaita ir finansai 148 129/- 277 - 
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Žemės ūkio verslo vadyba 43 77/31 151 - 

Kaimo plėtros administravimas 170/1 71/45 287 82 

Žemės ūkio ekonomika 51 55/58 164 - 

Logistika ir prekyba 114 34 148 1 

Kaimo plėtros vadyba 7 - 7 - 

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finan-

sai 

3 -/190 193 - 

Iš viso 537 690 1227 83 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 28/- 56/- 84 2 

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir finan-

sai 

2/5 1/11 19 - 

Žemės ūkio ekonomika 18/2 29/10 59 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 16/- 30/10 56 - 

Kaimo plėtros administravimas 13/- 22/- 35 1 

Profesijos edukologija 20/1 26/- 47 - 

Iš viso 105 195 300 3 

Iš viso pirmoje ir antroje pakopose 642 885 1527 86 

 

 

F3.5 lentelė 

 

Nuolatinių/dieninių studijų studentų skaičiaus kaitos rodikliai per 2013 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 3,38 1 0,68 1 0,68 1 8 5,41 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

6 13,95 2 4,65 1 2,33 - 12 27,91 

Kaimo plėtros ad-

ministravimas 

57 33,33 2 1,17 6 3,51 - 20 11,70 

Žemės ūkio ekono-

mika 

3 5,88 9 17,65 1 1,96 - 17 33,33 

Logistika ir prekyba 3 2,63 1 0,88 3 2,63 2 11 9,65 

Žemės ūkio buhalte-

rinė apskaita ir fi-

nansai 

7 233,3

3 

4 133,3

3 

1 33,3

3 

- 4 133,3

3 

Antros pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 1 3,57 10 35,71 1 3,57 - - - 

Žemės ūkio buhalte-

rinė apskaita ir fi-

nansai 

- - 6 85,71 - - - - - 

Žemės ūkio ekono-

mika 

2 10,0 9 45,0 - - - 1 5,0 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

- - 5 31,25 - - - 1 6,25 

Kaimo plėtros ad-

ministravimas 

4 30,77 4 30,77 - - - - - 

Profesijos edukolo-

gija 

3 14,29 3 14,29 - - - - - 

Iš viso 10 9,52 37 35,24 1 0,95 - 2 1,90 

Iš viso pirmoje ir 

antroje pakopose 

         

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

iš studentų skaičiaus 2013m. spalio 1 d. 
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3.3. Studentų priėmimas 
F3.6 lentelė 

2013 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 

30 1 22 - 52 1 - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

9 - 9 - 18 - - 

Kaimo plėtros 

administravimas 

54 - 13 2 67 2 37 

Žemės ūkio eko-

nomika 

7 1 4 - 11 1 - 

Logistika ir pre-

kyba 

67 1 33 1 100 2 1 

Iš viso 163 3 81 3 244 6 38 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finan-

sai 

11 - 36 13 47 13 2 

Žemės ūkio eko-

nomika 
- 

- 14 11 14 11 - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
- 

- 15 10 15 10 1 

Kaimo plėtros 

administravimas 
1 

- 11 8 12 8 1 

Profesijos eduko-

logija 
6 

- 15 10 21 10 - 

Iš viso 18 - 91 52 109 52 3 

Iš viso pirmoje ir 

antroje pakopose 

181 3 172 55 353 58 41 

*Įskaitant ir gaunančius studijų stipendijas 

3.7 lentelė 

2013 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 

pirmuoju 

numeriu 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Apskaita ir finansai 629 85 52 11,683 12,096 1,634 

Žemės ūkio ekonomika 134 8 11 13,609 12,181 0,727 

Žemės ūkio verslo vadyba 214 19 18 8,106 11,888 1,055 

Kaimo plėtros administravimas 414 49 29 12,177 14,275 1,689 

Prekyba ir logistika 846 128 100 10,368 8,46 1,28 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 55 53 45 7,748 1,222 1,177 

Žemės ūkio ekonomika 28 17 14 7,819 2,0 1,214 

Žemės ūkio verslo vadyba 34 19 15 7,239 1,789 1,266 

Kaimo plėtros administravimas 17 14 11 7,679 1,545 1,272 

Profesijos edukologija 34 26 21 7,806 1,307 1,238 
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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 procen-

tas 

Nuolatinės studijos 

Pirmosios pakopos (bakalauro 

Apskaita ir finansai 19,35 4,48 66,7 

Žemės ūkio ekonomika 19,91 11,48 85,7 

Žemės ūkio verslo vadyba 16,04 2,80 22,2 

Kaimo plėtros administravimas 16,40 3,80 58,8 

Logistika ir prekyba 19,32 3,20 50,7 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 8,706 6,392 – 

Žemės ūkio ekonomika - - – 

Žemės ūkio verslo vadyba - - – 

Kaimo plėtros administravimas - - – 

Profesijos edukologija 8,493 6,468 – 

Ištęstinės studijos 

Pirmosios pakopos (bakalauro) 

Apskaita ir finansai 14,76 3,40 22,7 

Žemės ūkio ekonomika 17,24 3,20 75,0 

Žemės ūkio verslo vadyba 11,48 3,00 0 

Kaimo plėtros administravimas 18,36 7,40 33,3 

Logistika ir prekyba 18,01 3,00 24,2 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 
Apskaita ir finansai 9,750 5,766 – 

Žemės ūkio ekonomika 8,784 6,574 – 

Žemės ūkio verslo vadyba 8,602 4,957 – 

Kaimo plėtros administravimas 8,554 5,825 – 

Profesijos edukologija 9,417 6,234 – 

 

3.4. Studentų pažangumas 2012/2013 s.m. 
F3.9 lentelė 

Studentų pažangumo pagrindiniai rodikliai  
(pasibaigus egzaminų sesijai) 

Studijų programos, pakopos ir formos 

Studijų dalykų galutinių 

įvertinimų aritmetinis 

svertinis vidurkis 

Neišlaikiusių egzaminų 

studentų dalis, proc. 

pasibaigus 

Neišlaikiusių 

egzaminų stu-

dentų skaičius,  

2013 08 31 

(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 (Žemės ūkio buhalte-

rinė apskaita ir finansai) 

7,024 6,798 43,72 41,34 16 

Žemės ūkio verslo vadyba 6,328 6,949 35,09 38,18 7 

Kaimo plėtros administravimas 6,507 7,489 57,02 53,98 21 

Žemės ūkio ekonomika 5,925 6,585 44,09 48,35 18 

Logistika ir prekyba 6,764 6,258 74,07 70,21 18 

Kaimo plėtros vadyba 6,544 6,490 85,71 85,71 3 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 8,128 8,007 10,71 - - 

Žemės ūkio ekonomika 8,144 7,525 5,0 10,0 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 7,715 7,674 18,75 6,25 1 

Kaimo plėtros administravimas 8,500 7,899 7,69 7,69 - 

Profesijos edukologija 8,516 9,154 - 4,76 - 
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F3.10 lentelė 

Studijų dalykai, kurių galutinių įvertinimų pažymių 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 

Įvadas į studijas 4 kr. Lina Šarlauskienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,00 8 

Žemės ūkio technologijos 

1 5 kr. 

Egidija Vensku-

tonienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,78 9 

Psichologija 3 kr. Aldona Palujans-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,08 8 

Megėjų menas 3 kr. Rita Garškaitė Žemės ūkio 

verslo vadyba 

2 10,00 10 

Kraštotyra 3 kr. Elena Bacvinkie-

nė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba, 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,53 8 

Vokiečių kalba pradedan-

tiesiems 3 kr. 

Svetlana Statke-

vičienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 10,00 10 

Rusų kalba pradedantie-

siems 3 kr. 

Nijolė Račkaus-

kaitė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba, 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,67 9 

Rekreacija ir kaimo tu-

rizmas 3 kr. 

Vitalija Jurevi-

čienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 10,00 10 

Profesinė komunikacija 

(prancūzų kalba) 3 kr. 

Svetlana Statke-

vičienė 

Žemės ūkio 

ekonomika, 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,00 9 

Žemės ūkio technologijos 

1 5 kr. 

Egidija Vensku-

tonienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,22 8 

Psichologija 3 kr. Aldona Palujans-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,00 6 

Žemės ūkio technologijos 

2 4 kr. 

Algirdas Jasins-

kas 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,12 9 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,00 7 

Verslo anglų kalba pa-

žengusiems 3 kr. 

Giedrė Klimovie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,25 8 

Teisė 6 kr. Jolanta Vilkevi-

čiūtė 

Apskaita ir 

finansai 

2 9,13 7 

Prancūzų kalba pradedan-

tiems (tik neturintiems 

tos kalbos pagrindų) 3 kr. 

Sigutė Stankevi-

čienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10,00 10 

Prancūzų kalba pradedan-

tiems (tik neturintiems 

tos kalbos pagrindų) 3 kr. 

Sigutė Stankevi-

čienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 10,00 10 

Vokiečių kalba pažengu-

siems 3 kr. 

Svetlana Statke-

vičienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 10,00 10 

Aplinkosaugos politika ir 

teisė 

Lekt. Jolanta 

Vilkevičiūtė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10 10 

Draudimas ir bankinin-

kystė 

Doc. Danutė 

Binkienė 

Apskaita ir 

finansai 

2 9.10 8 

Gerovės ekonomika Doc. Bernardas 

Vaznonis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9.11 8 

Finansų teorijos Prof. Astrida 

Slavickienė 

Apskaita ir 

finansai 

1 9.56 8 

Tarptautinės žemės ūkio 

prekybos politika 

Lekt. Evaldas 

Serva 

Žemės ūkio 

ekonomika 

2 9.20 9 

Viešųjų finansų valdymas Prof. Astrida 

Slavickienė 

Apskaita ir 

finansai 

1 9.00 8 
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Žmogiškųjų išteklių va-

dyba 

Doc. Asta Raupe-

lienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9.14 8 

Profesijos inovacijos Doc. Bernardas 

Vaznonis 

Profesijos edu-

kologija 

1 9.18 8 

Dalykų dėstymo metodi-

ka ir pedagoginė (moko-

moji) praktika 

Doc. Albinas 

Pugevičius 

Profesijos edu-

kologija 

1 9.64 9 

Prevencijos pedagogika Doc. Albinas 

Pugevičius 

Profesijos edu-

kologija 

1 9.73 9 

Pedagoginė komunikacija Doc. Bronislavas 

Krikščiūnas 

Profesijos edu-

kologija 

2 9.50 7 

 

 

 

F3.11 lentelė 

Studijų dalykai, kurių galutinių įvertinimų pažymių 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 

Verslininkystė 6 kr. Rolandas Rakštys Logistika ir 

prekyba 

1 6,43 9 

Filosofija 3 kr. Edvardas Čiuldė Logistika ir 

prekyba 

1 5,80 9 

Įvadas  į studijas 3 kr. Lina Šarlauskienė Logistika ir 

prekyba 

1 6,47 9 

Matematika 6 kr. Janina Kamins-

kienė 

Logistika ir 

prekyba 

1 6,20 10 

Gamtamokslinė pasaulio 

samprata 3 kr. 

Arnoldas Užupis Logistika ir 

prekyba 

1 5,59 10 

Matematika 6 kr. Janina Kamins-

kienė 

Kaimo plėtros 

vadyba, Žemės 

ūkio verslo 

vadyba 

1 5,85 10 

Retorika ir komunikacija 4 

kr. 

Danutė Strazdie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,16 9 

Filosofija 3 kr. Edvardas Čiuldė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,92 9 

Matematika 6 kr. Janina Kamins-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,27 8 

Įvadas  į studijas 3 kr. Lina Šarlauskienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,48 10 

Mikroekonomika 2 6 kr. Neringa Čepai-

tienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

2 4,78 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Žemės ūkio 

ekonomika 

2 5,08 8 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Žemės ūkio 

ekonomika 

2 3,56 7 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičie-

nė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

2 5,33 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Žemės ūkio 

verslo vadyba 

2 5,55 8 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Žemės ūkio 

verslo vadyba 

2 5,00 8 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičie-

nė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

2 5,45 1 

Makroekonomika 6 kr. Bernardasa Vaz-

nonis 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

2 5,73 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 4,12 7 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Kaimo plėtros 2 5,28 8 
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administravimas 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 5,95 8 

Makroekonomika 6 kr. Bernardas Vaz-

nonis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 5,67 8 

Finansinė apskaita 1 6 kr. Rūta Klimaitienė Apskaita ir 

finansai 

2 4,17 10 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Apskaita ir 

finansai 

2 4,94 8 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Apskaita ir 

finansai 

2 5,76 8 

Makroekonomika 6 kr. Bernardasa Vaz-

nonis 

Apskaita ir 

finansai 

2 6,06 9 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičie-

nė 

Apskaita ir 

finansai 

2 5,50 9 

Matematnių metodų taiky-

mas ekonominėje analizėje 

4,5 kr. 

Daiva Rimkuvie-

nė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 4,59 10 

Ekonominių ir statistinių 

duomenų bazės 3 kr. 

Evaldas Serva Žemės ūkio 

ekonomika 

3 6,20 10 

Makroekonomika 2 6 kr. Valerija Vinciū-

nienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 5,56 10 

Buhalterinė apskaita 6 kr. Kristina Rudžio-

nienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 5,62 10 

Rinkodaros vadyba 4,5 kr. Rasa Rukuižienė Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 5,78 9 

Žemės ūkio ekonomika 6 

kr. 

Vlada Vitunskie-

nė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 5,43 8 

Buhalterinės apskaitos pa-

grindai 6 kr. 

Kristina Rudžio-

nienė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 4,43 6 

Viešųjų institucijų admi-

nistravimas 6 kr. 

Ilona Kiaušienė Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,35 10 

Buhalterinė apskaita 6 kr. Kristina Rudžio-

nienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 5,05 7 

Viešojo administravimo 

tyrimo metodai 3 kr. 

Stasė Navasaitie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,38 10 

Įmonės finansai 7,5 kr. Albina Novo-

šinskienė 

Apskaita ir 

finansai 

3 4,00 8 

Mokesčių administravimas 

4,5 kr. 

Violeta Jodkienė Apskaita ir 

finansai 

3 6,16 9 

Finansinė apskaita 2 7,5 kr. Danutė Zinkevi-

čienė 

Apskaita ir 

finansai 

3 4,91 8 

Tarptautinės prekybos eko-

nomika 4,5 kr. 

Evaldas Serva Žemės ūkio 

ekonomika 

4 5,69 10 

Tarptautinės prekybos eko-

nomika 4,5 kr. 

Evaldas Serva Žemės ūkio 

ekonomika 

4 5,60 10 

Kokybės vadyba 4,5 kr. Vitalija Vanagie-

nė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

4 6,41 9 

Kokybės vadyba 4,5 kr. Vitalija Vanagie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

4 5,33 8 

Finansinė apskaita 6 kr. Danutė Zinkevi-

čienė 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 6,10 9 

Fianansinė analizė 6 kr. Lina Martirosia-

nienė 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 5,52 9 

Fianansinė analizė 6 kr. Lina Martirosia-

nienė 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 6,35 10 
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Lietuvių kalba pradedantie-

siems 3 kr. 

Raminta Barz-

džiukienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,43 10 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika 5 kr. 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,17 9 

Bitininkystė 3 kr. Algirdas Amšie-

jus 

Žemės ūkio 

ekonomika, 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,00 5 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Logistika ir 

prekyba 

1 6,38 10 

Mikroekonomika 6 kr. Vytautas Vazno-

nis 

Logistika ir 

prekyba 

1 6,20 9 

Personalo valdymas 3 kr. Rasa Merkienė Logistika ir 

prekyba 

1 4,42 8 

Mikroekonomika 6 kr. Vytautas Vazno-

nis 

Logistika ir 

prekyba 

1 4,40 8 

Vadyba 6 kr. Jan Žukovskis Logistika ir 

prekyba 

1 5,88 10 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Logistika ir 

prekyba 

1 5,67 9 

Personalo valdymas 3 kr. Rasa Merkienė Logistika ir 

prekyba 

1 4,38 8 

Vadyba 6 kr. Jan Žukovskis Kaimo plėtros 

vadyba, Žemės 

ūkio verslo 

vadyba 

1 6,35 10 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika 5 kr. 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

vadyba, Žemės 

ūkio verslo 

vadyba 

1 4,39 9 

Mikroekonomika 6 kr. Vytautas Vazno-

nis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,41 10 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,18 10 

Vadyba 6 kr. Jan Žukovskis Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,54 10 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika 5 kr. 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,41 8 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika 5 kr. 

Petras Rupšys Apskaita ir 

finansai 

1 6,25 10 

Mikroekonomika 6 kr. Vytautas Vazno-

nis 

Apskaita ir 

finansai 

1 5,79 9 

Matematika 6 kr. Janina Kamins-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,07 10 

Mikroekonomika 6 kr. Neringa Čepai-

tienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,60 9 

Tikimybių teorija ir mate-

matinė statistika 5 kr. 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,29 10 

Finansai 6 kr. Jurgita Baranaus-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 6,08 10 

Europos integracijos proce-

sai 6 kr. 

Neringa Čepai-

tienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

2 4,89 8 

Makroekonomika 1 6 kr. Valerija Vinciū-

nienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

2 5,40 8 

Rinkodara 6 kr. Vilma Tamulienė Žemės ūkio 

ekonomika 

2 6,47 9 

Rinkodara 6 kr. Vilma Tamulienė Kaimo plėtros 

vadyba, Žemės 

ūkio verslo 

vadyba 

2 6,50 8 

Viešieji finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Apskaita ir 

finansai 

2 5,50 9 
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Specialybės kalba 3 kr. Nijolė Petniūnie-

nė 

Apskaita ir 

finansai 

2 6,19 8 

Nekilnojamojo turto verti-

nimas 6 kr. 

Vitalija Kardo-

kaitė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 6,15 10 

Kaimo plėtros vadyba 4,5 

kr. 

Vilma Atkočiū-

nienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

3 5,33 8 

Žemės ūkio inovacijų val-

dymas 7,5 kr. 

Rasa Rukuižienė Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 5,00 8 

Kaimo plėtros vadyba 4,5 

kr. 

Vilma Atkočiū-

nienė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 5,38 6 

Kaimo plėtros vadyba 6 kr. Vilma Atkočiū-

nienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,00 8 

Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 6 kr. 

Aida Vizgirdė Apskaita ir 

finansai 

3 6,00 10 

Finansinė apskaita 3 7,5 kr. Danutė Zinkevi-

čienė 

Apskaita ir 

finansai 

3 5,52 7 

Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaita 6 kr. 

Aida Vizgirdė Apskaita ir 

finansai 

3 3,56 6 

Valdymo apskaitos pagrin-

dai 6 kr. 

Rasa Patašienė Apskaita ir 

finansai 

3 5,70 8 

Kaimo plėtros vadyba 4,5 

kr. 

Vilma Atkočiū-

nienė 

Žemės ūkio 

ekonomika 

4 5,96 9 

Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaitos ypatumai 6 kr. 

Aida Vizgirdė Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 5,24 8 

Finansų valdymo pagrindai 

6 kr. 

Šviesa Leitonienė Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 5,81 9 

Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaitos ypatumai 6 kr. 

Aida Vizgirdė Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 5,14 8 

Finansų valdymo pagrindai 

6 kr. 

Šviesa Leitonienė Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 4,90 8 

Žemės ūkio verslo subjektų 

apskaitos ypatumai 6 kr. 

Aida Vizgirdė Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 5,25 10 

Finansų valdymo pagrindai 

6 kr. 

Šviesa Leitonienė Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir fi-

nansai 

4 5,15 10 

Verslo strateginė vadyba 6 

kr. 

Jonas Čaplikas Žemės ūkio 

verslo vadyba 

1 6.5 9 

Mokslinių tyrimų metodo-

logija 6 kr. 

Vladzė Vituns-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6.38 8 

Mokslinių tyrimų metodo-

logija 6 kr. 

Vladzė Vituns-

kienė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

1 6.20 8 
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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) 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

73 9 59 5 3 1 5,444 8,085 64 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

24 1 21 2 - * 6,500 7,619 22 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

12 - 11 1 - - - 8,091 11 

Žemės ūkio 

ekonomika 

58 4 50 4 - - 6,250 7,960 54 

Antroji pakopa (magistrantūros) 

Dieninės ma-

gistrantūros 

studijos  

10 x 1 9 x x x 8.000 1 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

6 x 1 5 x x x 8.000 1 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

1 x - 1 x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
2 x - 2 x x x - - 

Profesijos 

edukologija 
1 x - 1 x x x - - 

Nuolatinės 

magistrantū-

ros studijos  

67 x 46 21 x x x 8.587 46 

Apskaita ir 

finansai 
16 x 10 6 x x x 8.500 10 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

2 x - 2 x x x - - 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

12 x 10 2 

x x x 

8.600 10 

Žemės ūkio 

ekonomika 
11 x 7 4 

x x x 
8.286 7 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
14 x 9 5 

x x x 
8.667 9 

Profesijos 

edukologija 
12 x 10 2 

x x x 
8.800 10 

Ištęstinės 

magistrantū-

ros studijos  

12 x 5 7 x x x 8.200 5 

Apskaita ir 2 x - 2 x x x - - 
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finansai 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

2 x 1 1 x x x 7.000 1 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

- x - - x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
1 x - 1 x x x - - 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
3 x 1 2 x x x 8.000 1 

Profesijos 

edukologija 
4 x 3 1 x x x 8.667 3 

Neakivaizdi-

nės magist-

rantūros stu-

dijos 

8 x - 8 x x x - - 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
8 x - 8 x x x - - 

Tęstinės stu-

dijos 
 x   x x x - - 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

11 x - 11 x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
11 x - 11 x x x - - 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
2 x - 2 x x x - - 

Neakivaizdinės studijos 

Pirmoji pakopa (bakalauro) 

Ž.ū.ekonomi

ka 

-/77 - -/35 -/42 - - - 7,89 35 

Apskaita ir 

finan-

sai/Ž.ū.buhalte

rinė apskaita ir 

finansai 

6/224 

 

- 6/68 -/156 - -/1 - 7,80 6/67 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

-/38 - -/10 -/28/ - - - 8,10 -/10 

Ž.ū.verslo 

vadyba 

1/37 - -/14 1/23 - - - 6,93 -/14 
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F3.13a lentelė 

2013 metų absolventų įsidarbinimo rodikliai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo 
(pagal telefoninės apklausos 2013 m. gruodžio mėn. rezultatus) 

Studijų programa 

A
b

so
lv

en
tų

 s
k

ai
či

u
s 

A
p

k
la

u
st

ų
jų

 s
k

ai
či

u
s 

A
p

k
la

u
st

ų
jų

 d
al

is
, 

p
ro

c.
 

Užsiėmimas apklausos metu, proc. 

Dirbančiųjų atlie-

kamo darbo ryšys 

su įgyta profesija, 

proc. 

Darbo vieta, proc. 

D
ir

b
a 

S
tu

d
ij

u
o

ja
 

D
ir

b
a 

ir
 s

tu
d

ij
u

o
ja

 

A
u

g
in

a 
v

ai
k

ą 

N
ed

ir
b

a 
ir

 n
es

tu
d

i-

ju
o

ja
 

K
it

a 

T
ie

si
o

g
ia

i 
su

si
ję

s 

N
et

ie
si

o
g

ia
i 

su
si

ję
s 

V
is

iš
k

ai
 n

es
u

si
ję

s 

V
il

n
iu

je
 

K
it

am
e 

d
id

ži
aj

am
e 

L
ie

tu
v

o
s 

m
ie

st
e
 

R
aj

o
n

o
 c

en
tr

e 

M
ie

st
el

y
je

 a
rb

a 

k
ai

m
o

 v
ie

to
v

ėj
e
 

U
žs

ie
n

y
je

 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Žemės ūkio buhalterinė 

apskaita ir finansai 

137 53 39 57 - 21 2 21 - 41 41 17 7 44 15 10 2 

Žemės ūkio ekonomika 89 60 67 67 - 10 2 22 - 9 70 22 - 54 13 28 2 

Žemės ūkio verslo vadyba 36 25 69 64 4 4 4 24 - 76 6 18 6 47 12 18 12 

Kaimo plėtros administra-

vimas 

21 10 48 70 - - 10 20 - 29 57 14 - 86 - 14 - 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Žemės ūkio buhalterinė 

apskaita ir finansai 

11 8 73 100 - - 1 - - 50 50 - - 75 25 - - 

Žemės ūkio ekonomika 7 5 71 100 - - - - - 60 40 - - 100 - - - 

Žemės ūkio verslo vadyba 9 6 67 100 - - - - - 100 - - - 50 17 17 - 

Kaimo plėtros administra-

vimas 

10 6 60 100 - - - - - 33 67 - - 83 - 17 - 

Profesijos edukologija 10 5 50 80 - 20 - - - 100 - - - 100 - - - 

Iš viso: 320 178 56 82 4 14 4 18 - 55 47 18 7 71 16 17 5 
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F3.13b lentelė 

2013 metų absolventų įsidarbinimas pagal atliekamo darbo sritis praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo 
(pagal telefoninės apklausos 2013 m. gruodžio mėn. rezultatus) 

Studijų programa 

Įsidarbinusiųjų atliekamo darbo sritis, proc 

Ar atliekamą darbą atliktų 

žmogus su žemesniu išsilavi-

nimu, proc. 

Ž
em

ės
 i

r 
m

ai
st

o
 ū

k
is

 

Ž
em

ės
 ū

k
io

 v
er

sl
o
 i

n
f-

ra
st

ru
k
tū

ra
 

M
iš

k
ų
 ū

k
is

 

Ž
u
v
in

in
k
y
st

ė 

K
ai

m
o
 t

u
ri

zm
as

 

A
lt

er
n
at

y
v
io

ji
 e

n
er

g
e-

ti
k
a 

A
m

at
in

in
k
y
st

ė 
 Ž

em
ės

 ū
k
io

 i
r 

k
ai

m
o
 

p
lė

tr
o
s 

in
fr

as
tr

u
k
tū

ra
 

Ž
em

ės
 ū

k
io

 i
r 

k
ai

m
o
 

p
lė

tr
o
s 

v
ie

ša
s 

ad
m

i-

n
is

tr
av

im
as

 

K
it

o
s 

ap
k
la

u
sė

jo
 i

r 

ap
k
la

u
si

am
o
jo

 n
u

o
-

m
o
n
e 

su
 A

S
U

 m
is

ij
a 

su
si

ju
si

o
s 

v
ei

k
lo

s 
sf

e-

ro
s 

K
it

o
s 

su
 A

S
U

 m
is

ij
a 

n
es

u
si

ju
si

o
s 

v
ei

k
lo

s 

sf
er

o
s 

Taip 

 

Ne 

 

Neturi nuo-

monės 

 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos 

Žemės ūkio bu-

halterinė apskaita 

ir finansai 

6 5 - - 1 - - 17 - 4 8 3 38 - 

Žemės ūkio eko-

nomika 

10 4 - - - - - 23 - 6 3 - 46 - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 2 - - - - - 4 - 7 2 2 15 - 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 1 - - - - - 3 - 1 1 - 7 - 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Žemės ūkio bu-

halterinė apskaita 

ir finansai 

25 25 - - 13 - - - - 38 - 88 13 - 

Žemės ūkio eko-

nomika 

60 - - - - - - - - 40 - 100 - - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

33 17 - - - - - - - 50 - 100 - - 

Kaimo plėtros 

administravimas 

33 - - - - - - - 50 17 - 100 - - 

Profesijos eduko-

logija 

- - - - - - - - - 100 - 100 - - 

Iš viso: 21 9 - - 7 - - 12 50 29 4 70 24 -- 
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3.7. Metodinis aprūpinimas 

 
F3.14 lentelė 

Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2013 m. 

Leidiniai Mato vnt. 

Institutų ir kitų padalinių pavadinimai 

Iš viso 

E
k
o

n
o

m
ik

o
s,

 a
p

sk
ai

to
s 

ir
 

fi
n

as
ų

 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 

 

 

  

Išleisti vadovėliai 

skaičius - -     - 

sp. lankų skai-

čius 

- -     - 

Išleistos mokomosios knygos 

skaičius 3,0 1,0     4,0 

sp. lankų skai-

čius 

16,7 14,1     30,8 

Parengti, tačiau neišleisti 

vadovėliai ir mokomosios 

knygos 

skaičius - 1,0     1,0 

sp. lankų skai-

čius 

- 12,0     12,0 

Kitos aprobuotos mokymo 

priemonės (popieriniai varian-

tai) 

skaičius - 1,0     1,0 

sp. lankų skai-

čius 

- 16,0     16,0 

Nuotolinio mokymo priemo-

nės 

skaičius 26,0 5,0     31,0 

sp. lankų skai-

čius 

46,5 

 

34,3     80,8 

Iš viso 

skaičius 29,0 8,0     37,00 

sp. lankų skai-

čius 

63,2 76,4     139,6 

 

F3.15 lentelė 

Dėstytojų aktyvumas rengiant ir išleidžiant metodinius leidinius 

Leidiniai Institutai, katedros ir kiti padaliniai  
Iš 

viso 

Metodinių leidinių skaičius vienam dėstytojo etatui 

 

 

 

 EAFI VKPVI      

Vadovėliai - -     - 

Mokymo knygos 0,09 0,04     0,13 

Kitos aprobuotos mokymo prie-

monės (popieriniai variantai) 

- -     - 

Nuotolinio mokymo priemonės 0,82 0,22     1,04 

Iš viso 0,91 0,26     1,17 

Metodinių leidinių spaudos lankų skaičius vienam dėstytojo etatui 

 

 

 

        

Vadovėliai - -     - 

Mokymo knygos 0,53 0,63     1,16 

Kitos aprobuotos mokymo prie-

monės (popieriniai variantai) 

- -     - 

Nuotolinio mokymo priemonės 1,24 1,55     2,79 

        

Iš viso 1,77 2,18     3,95 
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F3.16 lentelė 

Naujų studijų dalykų aprašų rengimas ir aprobavimas Studijų programų komitetuose 

Studijų programos 

Naujų dalykų  programoje 

skaičius (įskaitant pasiren-

kamus dalykus) 

Aprobuotų aprašų skai-

čius 

Dalykų, kurių apra-

šai aprobuoti, dalis, 

proc. 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų 

Apskaita ir finansai 2 2 100 

Atsinaujinančių energijos išteklių 

inžinerija 

1 1 100 

Kultūros ir turizmo vadyba 28 28 100 

Taikomoji ekonomika ir verslo analizė 15 13 100 

Žemės ūkio technologijos ir vadyba 4 4 0 

Želdininkystė 1 1 0 

Žuvininkystės ir akvakultūros techno-

logijos. 

1 1 0 

Kaimo plėtros administravimas 11 - - 

Logistika ir prekyba 6 - - 

Žemės ūkio verslo vadyba 4 - - 

    

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų 

Kaimo plėtros administravimas - - - 

Žemės ūkio verslo vadyba - - - 

 

F3.17 lentelė 

Aktyvaus mokymo metodų taikymas 

Aktyvaus mokymo metodai 

Dėstytojų, taikančių aktyvaus mokymo metodus, 

skaičius institutuose (katedrose) 

Iš viso 

E
A

F
I 

V
K

P
V

I 

 

 

  

Specialių kompiuterinių programų naudojimas studijų 

procese 

9 10     19 

Nuotolinio mokymo priemonių naudojimas 21 15     36 

Dalykinių žaidimų taikymas 6 12     18 

Testų taikymas 24 19     43 

Komandos darbo taikymas 18 18     36 

Situacijos analizės organizavimas 24 20     44 

„Minčių lietaus“ organizavimas 12 18     30 

Prezentacijos su Ms PowerPoint 16      16 

Argumentai „už“ ir „prieš“ 1      1 

Dalykinė išvyka ir jos rezulatų aptarimas,  taikant debatų 

metodą 

1      1 

Refleksija 1      1 

Debatai 1      1 

Diskusinė paskaita  3     3 

Išvyksta- 

masis seminaras 

 2     2 

Foto-montažas  1     1 

Jėjų lauko analizė  2     2 

Kūrybiškumą skatinantys metodai  2     2 

Simuliacinis mokymas  2     2 

Projektų metodas  2     2 

Video filmų demonstra-vimas  2     2 

Atvejo analizė  2     2 
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3.18 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

a-

d
y

b
o

s 
in

st
it

u
ta

s 

 

 

  

Specialiųjų kompiuterinių programų  

naudojimas 

9 10     19 

Naujų specialiųjų kompiuterinių  

programų diegimas 2013 m. 

2 1     3 

Dalykų, pritaikytų nuotolinėms  

studijoms, skaičius 

12 10     22 

Dalykų, dalinai pritaikytų nuotolinėms  

studijoms, skaičius 

29 8     37 

Studijų programų pritaikomų (nuo pir-

mo kurso) dalinai nuotolinėms studi-

joms skaičius 

4 5     9 

Studentų, studijuojančių dalinai nuotoli-

niu būdu skaičius 2013 m. spalio 1 d. 
137 130     267 

   

 Išskirtiniai laimėjimai pedagoginiame darbe (metodinių priemonių konkursų laureatai, 

studentai, gavę apdovanojimus mokslinėse olimpiadose ir konkursuose ir kt.): 

 

 

Prof. dr. Vlada Vitunskienė – Universiteto studijų metodinių konkurso laureatės 

apdovanojimas „Virtualios mokymosi aplinkos Moodle kursų rinkinys“ III vieta už medžiagą „Žemės 

ūkio ekonomikos, darnaus žemės ūkio vystymosi ir mokslinių tyrimų metodologijos studijų medžiagą 

Moodle aplinkoje“.  

 

Linaa Blockytė už mokslinį darbą „Paramos įtaka jaunųjų ūkininkų ekonominei elgsenai“ 

(darbo vadovė prof. dr. Vlada Vitunskienė) - studentų geriausių mokslinių darbų konkurso pirmoji 

premija žemės ūkio mokslų srityje. 

 

Geriausiais 2012–2013 studijų metų Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistrų moksliniais 

darbais paskelbti: I vieta – Neringa Beniušytė – Gurauskienė „Įmonės tikrosios vertės nustatymas 

diskonuotų pinigų srautų metodu“ ( vadovė prof. dr. Vilija Aleknevičienė). 

 

Geriausiais 2012–2013 studijų metų Ekonomikos ir vadybos fakulteto bakalaurų moksliniais 

darbais paskelbti: 

I vieta – Aušra Ramelytė „Gyventojų migracijos ir jos poveikio valstybės ekonomikai statistinė 

analizė“ (vadovė doc. dr. Vida Čiulevičienė); 

II vieta – Eglė Žaldokaitė „Baltijos šalių eksporto panašumų vertinimas prekyboje žemės ūkio ir 

maisto produktais“ (vadovas lekt. Evaldas Serva). 

 

I vieta – V. Stulpinienė už mokslinį pranešimą Respublikinėje mokslinėje konferencijoje 

Jaunieji mokslininkai žemės ūkio pažangai (LMA) „Ūkininkų ūkių finansinės būklės įvertinimas ir 

finansinio išsekimo prognozavimas“. Vadovė – prof. dr. V. Aleknevičienė 

 

III vieta – magistrantė S.Vepštaitė už mokslinį pranešimą studentų mokslinėje konferencijoje 

,,Jaunasis mokslininkas 2013“ „Pieno produktų kainų veiksniai pasiūlos grandinėje“. Vadovė – doc. 

dr. D. Makutėnienė. 



 

 34 

 

III vieta EVF darbų konkurse  - magistrantas A. Peleckas „Kaimo vietovių vystymo potencia-

lo vertinimas ir formavimas alytaus rajono atveju“. Vadovas – doc. dr. J. Žukovskis.  

 

III vieta EVF studentų darbų konkurse - Alė Kučinskienė „Rokiškio rajono Kazliškio ben-

druomeninės organizacijos veiklos tobulinimas“. Vadovė prof. dr. V.Atkočiūnienė. 

 

Magistrantas Bartas Giedraitis pagal studentų verslumo ugdymo projektą START (ASU 

ŽŪMTP kartu su partneriais) laimėjo stažuotę Aalto universitete (Helsinkis). Buvo pateikta augalų 

ekstraktų verslo idėja. 

 

Magistrantas Bartas Giedraitis projekto „BŽŪP: atgal į kaimą“ nuotraukų konkurse laimėjo 

prizą. 

 

J.Pauraitė, S.Šukauskaitė. Inovatyvaus produkto konkurso nominacija „Obuolių sūrio saldai-

niai“ (išskirtinės kokybės saldainiai). Vadovė V. Vanagienė. 

I vieta socialinių ir verslo projektų turnyre. J. Pauraitė, S.Šukauskaitė. Verslo planas „Obuolių 

sūrio saldainiai“. 

 

Metodinio darbo pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai: 

 

  Dabartinė pedagoginio darbo planavimo metodika, kai metodiniam darbui, t.y. pasirengti pa-

skaitoms ir pratyboms skiriama 5-15 val., neskatina dėstytojų rengti ir leisti naujas metodines prie-

mones, nes toks valandų skaičius nepakankamas gerai metodinei priemonei parengti. Dėstytojo indi-

vidualioje užduotyje atskirai planuoti metodinių leidinių leidybos (išskyrus vadovėlius, kurie gali būti 

planuojami prie mokslinio darbo) dabartiniu metu nėra galimybės. Plečiantis dalinai nuotolinių studi-

jų poreikiui, būtina parengti daigiau gerų metodinių priemonių. Metodinis darbas „nuvertintas“, už-

gožtas mokslinės veiklos. 

  Tam tikrų dalykų (ypač matematizuotų) metodinės medžiagos parengimas, atnaujinimas  bei 

iliustravimas naujausia statistine informacija yra itin imlus darbui. Dėstytojų individualiose užduoty-

se turėtų būti atskirai išskirtos ir metodinio darbo valandos. 

  Dėstytojai, dirbantys su MOODLE sistema, yra labai apkrauti papildomu darbu, bendraujant 

su studentais, o planuojama jo nepelnytai mažai. 

  Pageidautinas nuolatinis konsultavimas MOODLE sistemos naudojimo klausimais, pvz., įdie-

giant modulį pačioje sistemoje, kur klausytojais būtų dėstytojai, o konsultantais – MOODLE siste-

mos naudojimo specialistai. Tokiu būdu būtų galima operatyviai kreiptis iškilusiais klausimais ir, 

tikėtina, taip pat operatyviai gauti į juos atsakymus. 

  Universitete nėra kontrolės sistemos darbui MOODLE aplinkoje. Sudėtinga kontroliuoti, kiek 

laiko dėstytojai skiria darbui šioje aplinkoje, fakultetų admnistracija neturi prisijungimo kodų, todėl 

negali kontroliuoti ar parengta medžiaga nuotoliniam mokymui, ar vyksta konsultacijos nuotoliniu 

būdu.  
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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 

Žemės ūkio ekonomika 1 1 - 2,0 

Apskaita ir finansai 4 4 - 2,6 

Kaimo plėtros administravimas 8 8 - 4,7 

Žemės ūkio verslo vadyba 7 7 - 16,3 

Logistika ir prekyba - - - 0 

Kaimo plėtros vadyba - - - 0 

Iš viso 20 20 - 3,7 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Žemės ūkio ekonomika - - - 0 

Apskaita ir finansai 1 1 - 2,9 

Kaimo plėtros administravimas - - - 0 

Žemės ūkio verslo vadyba 2 2 - 12,5 

Iš viso 3 3 - 2,9 

NOVA/BOVA programa 

Žemės ūkio ekonomika 4 4 - 20,0 

Apskaita ir finansai - - - 0 

Kaimo plėtros administravimas 1 1 - 7,7 

Žemės ūkio verslo vadyba - - - 0 

Iš viso 5 5 - 4,8 

 

 

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 5 12,2 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 5 22.6 

Iš viso 10 34.8 

 

  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 kalba Parengti studijų dalykų aprašai (1-3 kursai), prakti-

nės užduotys studentams, paskaitų skaidrės 
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Logistika ir prekyba Anglų kalba Išverstas trumpas studijų programos aprašymas 

talpinimui internete 

Žemės ūkio ekonomika Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas 

Žemės ūkio verslo vadyba Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas ir dalykų apra-

šai 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas, dalykų aprašai, 

mokomoji medžiaga 

Kaimo plėtros administravimas Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas 

Žemės ūkio verslo vadyba Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas ir dalykų apra-

šai 

 

 

F3.22 lentelė 

Užsienio dėstytojų vizitai 

Dėstytojo pavardė, vardas 
Universitetas ir 

šalis 
Vizito datos 

Skaitytos paskaitos ir kiti atlikti dar-

bai 

Dr. P. Senkus Poznanės gyvy-

bės moklslų uni-

versittas 

2013-09-20 Aptartos bendradarbiavimo galimybės 

Prof. dr. Adriano Ciani Perudžio Univer-

sitetas, Italija 

2013-09-22/24 Skaityta paskaita tema: Darnus terito-

rijos vystymas ir s katinimas  

Dr. Andrew Francis Fieldsend   Budapešto Agra-

rinės ekonomikos 

institutas, Veng-

rija 

2013-01-8/12 Skaitytos paskaitos temos: Kaimo 

plėtros projektų rašymo įgūdžių tobu-

linimas; Žemės ūkio žinių ir inovacijų 

sistemos; Kaimo vietovių vaidmuo 

regioninėje plėtroje 

Prof. dr. Baiba Rivza Latvijos žemės 

ūkio universitetas 

2013 11 27-28 Mokslinių tyrimų kryptys ir bendradar-

biavimas mokslo srityje. Mokslininkė 

įtraukta į paraišką LMT finansavimui 

gauti pagal mokslininkų grupių projektą 

Prof. dr. Irina Pilvere Latvijos žemės 

ūkio universitetas 

2013 11 27-28 Mokslinių tyrimų kryptys ir bendradar-

biavimas mokslo srityje 

Doc. dr. Maire Nurmet Estijos gyvybės 

mokslų universite-

tas 

2013 11 27-28 Mokslinių tyrimų kryptys ir bendradar-

biavimas mokslo srityje. Mokslininkė 

įtraukta į paraišką LMT finansavimui 

gauti pagal mokslininkų grupių projektą 

 

 

Tarptautinių studijų organizavimo ir vykdymo problemos: 

Reikia suvienodinti atskirų universiteto padalinių funkcijas priimant tiek lietuvius studentus, 

tiek užsieniečius. Tada būtų aiški administravimo sistema. 

 

3.9 Studijų programų populiarinimo priemonės 

 

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

rodose, studijų mugėse, pokalbiuose su ASU ir kitų universitetų baigimųjų kursų studentais, išvykose į 

mokyklas, kolegijas, socialinių  partnerių (Lietuvos žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio rū-

mais, 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.) internetiniuose puslapiuose, vykdomų konsultacinių  

projektų metu, siunčiama informacija verslo įmonėms bei viešojo sektoriaus organizacijoms.  

Organizuojama Juanojo lyderio stovykla. 
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Informacija pateikiama spaudoje (Mano ūkis, Ūkininko patarėjas), reportažuose televizijoje 

(laidoje „Kaimo akademija“), portale „Agroakademija“. 

Sukurta fakulteto marketingo grupė, kuri paruošė reklamos strategiją. 

Siunčiama informacija ūkininkams, LŽŪKT klientams el. paštu bei SMS žinutėmis. 

Pirkta reklama mokinių sąsiuviniuose. 

 

3.10 Studijų vidinis ir išorinis vertinimas 

 

Parengta studijų programų Apskaita ir finansai (pirmosios ir antrosios pakopos) bei Žemės ūkio 

verlso vadyba (pirmosios ir antrosios pakopos) savianalizė, išorinis vertinimas atliktas 2013 m. Apskai-

tos ir finansų antrosios pakopos studijų programa akredituota 6 metams. Kitų programų akreditavimas 

vyks 2014 m.  

 Atliekamas vidinis monitoringas, rengiant naujas ir tobulinant vykdomas studijų programas. 

 

 

3.11 Studijų organizavimo pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai 

 

 Universiteto studijų reglamentuose įrašyta nuostata apie pageidautiną paskaitų lankomumą, nei-

giamai veikia studentų motyvaciją. Mažėjant stojančiųjų konkursiniam balui, būtų tikslinga grįžti prie 

privalomo užsiėmimų lankomumo.Studentai mažiau motyvuoti, paskaitų medžiagą dažniausiai skaito 

tik prieš tarpinius arba tik baigiamuosius atsiskaitymus, todėl praktinių užsiėmimų metu sunku dirbti. 

Retai studentai semestro metu ateina konsultuotis pas dėstytoją. Dažniausiai tokių konsultacijų jie krei-

piasi tik tuomet, kai du kartus neišlaiko egzamino. Daugėja studentų, turinčių akademinių įsiskolinimų. 

 Dėstytojui labai mažai skirta laiko studentų kursiniams darbams konsultuoti, perskaityti, para-

šyti pastabas ir vėl peržiūrėti pataisymus. Dėl to nukenčia kursinių darbų rengimas, o daugeliui studen-

tų jis yra per sudėtingas savarankiškas darbas (bent jau rašant pirmąjį kursinį darbą). 

 Itin didelis dėstytojų auditorinis krūvis. Akivaizdinė ir nuotolinė mokymo sistemos galėtų ly-

giomis dalimis komponuotis ne tik ištęstinėse, bet ir nuolatinėse studijose. 
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4. TĘSTINIS MOKYMAS, KONSULTAVIMAS IR PROJEKTAI 

 
 

F4.1 lentelė 

Dalinės studijos per 2013 metus 
Studijų programos Priimta klausytojų Studijavo kreditų Sėkmingai baigusiųjų skaičius 

Dalinės studijos 

- - - - 

Iš viso    

Dalinės, studijuojant pavienius dalykus 

Apskaita ir finansai 22 204,5 5 

Žemės ūkio buhalterinė apskaita ir 

finansai 

6 87 28  

 

Žemės ūkio ekonomika 18 189,5 15 

Žemės ūkio verslo vadyba 17 237 21 

Logistika ir prekyba 3 60 - 

Kaimo plėtros administravimas 11 176,5 12 

Kaimo plėtros vadyba 1 3 - 

Profesijos edukologija 3 (II pakopos) 

1 (su papildomomis 

st.) 

60 (II pakopos) 

18 (su papildomo-

mis st.) 

7 

 

F4.2 lentelė 

Papildomosios studijos per 2013 metus 

Studijų programos Priimta studentų iki 2013 m. spalio 1 d. 
Per metus sėkmingai baigusiųjų 

skaičius 

Apskaita ir finansai 24 6 

Žemės ūkio ekonomika - - 

Žemės ūkio verslo vadyba 9 2 

Kaimo plėtros administravimas 7 2 

Profesijos edukologija 7 2 

Iš viso 47 12 

 

F4.3 lentelė 

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

Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas 

Struktūriniai fondai - - 

   

   

   

Kitos   

Fakultetas (Centras) ar jo institutai  

(katedros) 
Struktūriniai fondai 97 1358 

Kitos institucijos Struktūriniai fondai 15 267 

 

 

F4.4 lentelė 

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

 

Eil. 

Nr. 

Konsultantų vardai ir 

pavardės 

Kam suteikta 

konsultacija? 

(verslo subjekto ar 

viešosios organi-

zacijos pavadini-

mas) 

Konsultacijos tema 
Konsultacijos 

data 

Konsultacijos re-

zultatas 

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 ŽŪB „Gesalai“ 

Finansinių investicijų 

vertinimas 
2013-02-11 

Suteikta konsulta-

cija  

5.  

Danutė Zinkevičienė 

Alytaus rajono 

kaimo bendruo-

menės buhalterė 

V. Poderienė 

Finansavimo apskaita 2013-03-04 
Suteikta konsulta-

cija 

6.  

Danutė Zinkevičienė 

ŽŪM Apskaitos 

politikos įgyven-

dinimo skyrius 

Ūkininko ūkio apskaitos 

metodika 
Nuolat 

Suteiktos  konsul-

tacijos ir rekomen-

dacijos apskaitai 

tvarkyti 

7.  

Danutė Zinkevičienė 

Žemės ūkio verslo 

subjektai, ūkinin-

kų ūkiai, kaimo 

bendruomenės ir 

vietos veiklos 

grupės 

Apskaitos tvarkymas ir 

finansinių ataskaitų suda-

rymas 

Nuolat 

Suteiktos  konsul-

tacijos ir rekomen-

dacijos apskaitai 

tvarkyti bei finan-

sinėms ataskaitoms 

sudaryti 

8.  

Darius Žvirblis 

Įvairūs ūkio sub-

jektai (fiziniai, 

asmenys, asmenys 

dirbantys pagal 

verslo liudijimus, 

individualios veik-

los pažymas, Ben-

drijos, IĮ, MB, 

UAB ir kt.) 

Verslų vystymas, apskaita, 

mokečiai, verslo valdymas 

ir kt. 

Nuolat 

Nuolat vykdomos 

konsultacijos 16-ai 

verslo subjektų. 

Pravestos vienkar-

tinės konsultacijos 

– 3-ms asmenims 

(po konsultacijos 

įsteigta 1 MB ir 2 

Individualios 

veiklos) 

9.  

Adelė Astromskienė 
Baltijos labdaros 

fondas „Heifer“ 

Ekologinės žemės ūkio 

gamybo uždaro ciklo ūkio 

veiklos organizavimas 

2013 01 -18 

Parengtos reko-

mendacijos Ekolo-

ginės žemės ūkio 

gamybos uždaro 

ciklo ūkininkams 

10.  

Adelė Astromskienė 

VŠĮ Raseinių 

technologijos ir 

verslo mokykla 

Respublikinio profesinio 

mokymo įstaigų mokinių 

profesinio meistriškumo 

konkurso „Geriausias 

jaunasis verslininkas“ 

2013 11 26 

Parengtos  konkur-

so praktinės ir teo-

rinės užduotys 



 

 40 

užduočių rengimas 

11.  

Vytautas Pilipavičius Pasvalio VVG 

„Verslo galimybių forma-

vimas ir jų taikymas Pa-

svalio rajono NVO sekto-

riuje“ 

2013 m. gegu-

žė-birželis 

Parengta NVO 

sektoriaus verslo 

galimybių forma-

vimo vystant socia-

linę ekonomiką 

Pasvalio rajono 

kaimo vietovėse 

koncepcija 

12.  

Vytautas Pilipavičius 

Juknaičių ben-

druomenė, Šilutės 

r. 

Projekto „Kokybė kaimui. 

Sveiko maisto laboratori-

ja“, rengimo ir įgyvendi-

nimo organizavimas 

2013 m. gegu-

žė 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 12 

kaimo bendruome-

nių nariams bei 

devyniems ūkinin-

kams 

13.  

Vytautas Pilipavičius 

Jaunimo edukaci-

nis centras, Šilutės 

r. 

Projekto “Jaunimas 

Lietuvos kaimo ateičiai”, 

rengimo ir įgyvendinimo 

organizavimas 

2013 m. ba-

landis-gegužė 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 

septynioms jauni-

mo organizacijoms 

14.  

Vytautas Pilipavičius Raseinių VVG 

Mokymų organizavimas 

kaimo bendruomenėms 

rengiant ir įgyvendinant 

vietos plėtros projektus 

2013-04-15 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 14 

VVG narių 

15.  

Asta Raupelienė Kupiškio VVG 

Bendruomeninio verslumo 

plėtros kryptys  ir skatini-

mo priemonės 

2013-12-03 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga 12 

VVG valdybos  

narių, parengta 

bendruomenių 

narių apklausos 

anketa 

16.  

Asta Raupelienė Pasvalio VVG 

Bendruomeninio verslumo 

plėtros kryptys  ir tarptau-

tinis bendradarbiavimas 

2013-06-27 

Suteikta konsulta-

vimo paslauga  

VVG valdybos  

nariams ir jų gali-

mų projektų tarp-

tautiniams  partne-

riams, vietos vers-

lininkams (iš viso 

36 dalyviai) 

 

 

 

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

Konsultacinei veiklai per mažai dėmesio skiriama atestacijos metu. Vykdant konsultacinius 

proejektus perteikiamos naujausios mokslo žinios ir inovacijos, tačiau uždirbti pinigai nepriskiriami 

prie mokslo sklaidos renginių.  

 

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 2013 

m. pabaigoje 

Vykdomi projektai 

Tęstinio mokymo projektas “ „Leader“ Mokymų paslaugos 2013/2014 Astrida Įgyvendinta 
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Ekonominės veiklos kompetenci-

jų ugdymas“ 

programos ir 

žemdirbių 

mokymo 

metodikos 

centras, pa-

rneriai  -  

Lietuvo že-

mės ūkio 

konsultavimo 

tarnyba, VšĮ 

Agroanalitinis 

centras 

žemės ūkio subjek-

tams 

Slavickienė 80 % pro-

jekto veiklų 

Tęstinio mokymo projektas          

“Buhalterinės apskaitos  kompe-

tencijų ugdymas“ 

„Leader“ 

programos ir 

žemdirbių 

mokymo 

metodikos 

centras part-

neriai -  Lie-

tuvo žemės 

ūkio konsul-

tavimo tarny-

ba, VšĮ Agro-

analitinis 

centras 

Mokymų paslaugos 

žemės ūkio subjek-

tams 

2013 
Astrida 

Slavickienė 
Įgyvendintas 

Tęstinio mokymo projektas „Aly-

taus rajono vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategijos įgyven-

dinimo dalyvių kvalifikacijos ir 

aktyvinimo didinimas“ 

Projekto 

„Alytaus 

rajono vietos 

veiklos gru-

pės vietos 

plėtros strate-

gijos įgyven-

dinimo daly-

vių kvalifika-

cijos ir akty-

vinimo didi-

nimas“ lėšos 

Mokymo ir konsulta-

vimo paslaugos Aly-

taus VVG projektų 

įgyvendintojams 

2012/2013 
Astrida 

Slavickienė 
Įgyvendintas 

Mokslo žinių sklaidos projektas 

“Žemės ūkio specialistų techno-

loginių ir vadybinių kompetencijų 

tobulinimas“ 

Europos so-

cialinio fondo 

lėšos, Lietuvo 

žemės ūkio 

konsultavimo 

tarnyba, Lie-

tuvos žemės 

ūkio rūmai, 

Grūdų perdir-

bėjų asociaci-

ja, Melioraci-

jos įmonių 

asociacija 

Naujausių mokslo 

žinių ir inovacijų 

teikimas verslo įmo-

nių darbuotojams, 

siekiant padidinti jų 

kompetencijas aptaar-

nauti naujas technolo-

gijas, teikti modernias 

paslaugas, priimti 

ekonomiškus, šiuolai-

kinius reikalavimus 

atitinkančius spren-

dimus. 

 

2012/2014 
Astrida 

Slavickienė 

Įgyvendinta 

40 % pro-

jekto veiklų 

Investicinis projektas „Informa-

vimo, konsultavimo ir mokymų 

elektroninės paslaugos vykdant 

integruotą augalų apsaugą“ 

ES struktūri-

nės paramos 

lėšos Ekono-

mikos ayugi-

mo veksmų 

programa. 

Partneriai- 

Informavimo, konsul-

tavimo ir mokymų 

elektroninių paslaugų 

sistemos įdiegimas 

2011/2015 
Astrida 

Slavickienė 

Nupirkta 

įranga 
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Lietuvos 

žemės ūkio 

konsultavim 

otarnyba, 

Programos 

:Leader“ ir 

žemdirbių 

mokymo 

metodfikos 

centras ir 

Lietuvos 

agrarinių 

mokslų ir 

miškų centras 

Rengiami arba pateikti konkursui projektai 

Versumo projektas „Inovatyvių 

verslų kūrimo skatinimas“ 

VDU, Te-

chnopolis, 

KAIP 

Studentų verslumo 

skatinimas 

 Darius 

Žvirblis 

Paraiška 

laimėta 

 

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 2012 

m. +/- Lt 

Pajamos už studijas 120914,00 109478,00 113336,15 117055,85 -51578,00 

Tikslinis finansavimas biudžetiniam 

mokslui 

- 8860,00 8860,00 - -16528,00 

Skatinimo fondas - - -  - 

Egzaminų perlaikymo lėšos  25600,00 15968,00 - 41568,00 -9932,00 

Testinės studijos  93987,00 79105,86 - 173092,86 +7415,86 

Nenuosekliosios studijos 89482,00 35761,72 - 125243,72 -4770,28 

Papildomosios studijos 53768,00 43683,05 48702,09 48748,96 +3303,05 

Kitos pajamos - - - -  

Iš viso: 383751,00 338955,00 170898,24 505709,39  

 

 

 

Pagrindinės Instituto materialinio aprūpinimo problemos ir jų sprendimo būdai: daug or-

ganizacinių problemų kyla III rūmų rekonstrukcijos metu.  

 

F5.2 lentelė 

Studijoms skirtos auditorijos, laboratorijos ir 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 

Laboratorijos 6 246.36 121 0.16 0.08 

Kompiuterių klasės 19 961.82 841 0.63 0.55 

Kitos patalpos,        
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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 institu-

tas 

14 281.20 43 55 20 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 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 

 
 

 Apsirūpinimas kompiuterinėmis programomis ir specialiąja įranga: dėl vykstančios pastato 

rekosntrukcijos kompiuterinės programos ir specialioji įranga nebuvo pirkta. 

 

Apsirūpinimas auditorijų ir laboratorijų įranga: 

 

   auditorijų su atnaujinta įranga skaičius (iš viso) –  

 

   auditorijos, kuriose 2013 m. buvo atnaujinta įranga – 

 

   laboratorijų su atnaujinta įranga skaičius (iš viso) –   

   

   laboratorijos, kuriose 2013 m. buvo atnaujinta įranga – 
   

 

Mokslo ir studijų techninio aprūpinimo pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo 

būdai: -  

6. PASIŪLYMAI 
 

 

FAKULTETO (CENTRO) VEIKLAI GERINTI: 

 
 Kelti dėstytojų kvalifikaciją.  

Labiau koordinuoti darbus, stengtis sukūrti evoliucinio nuoseklumo, o ne nuolatinės revoliucijos, sąly-

gas. Permainas reikia skatinti ir palaikyti. Svarbiausia, siekti aiškių, naudingų rezultatų sau, Universitetui ir mū-
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sų bendruomenės nariams: studentams ir partneriams. 

 

UNIVERSITETO VEIKLAI GERINTI: 

 
 Kurti Universiteto rinkodaros ir viešųjų ryšių sistemas, kurios padėtų stiprinti Universiteto įvaizdį (kiek-

vienas nors kiek reikšmingesnis įvykis, susijęs su Universitetu, turėtų būti skelbiamas ne tik Universiteto tinkla-

pyje, bet ir spaudoje bei kitose informavimo priemonėse; mažinti išlaidas lankstinukams, tušinukams ir kt. men-

kaverčiams rinkodaros požiūriu dalykams). 

 Mažinti biurokratiją. 

 Skatinti dėstytojų visuomenį aktyvumą, mokslinių idėjų sklaidą. 

 Atsisakyti planų, ataskaitų, daugiau dėmesio skirti darbui. 

 Universitetas galėtų inicijuoti kokį nors aplinkai naudingą renginį, kuris ateityje taptų tradiciniu, teiktų 

realią naudą, kartu ir - populiarintų mūsų instituciją, kaip labiausiai orietuotą į gamtinių išteklių mokslus aukštą-

ją mokyklą. 

 Rekomenduojama kaupti informaciją apie kiekvieno dėstytojo visą mokslinę veiklą elektroninėje Uni-

versiteto duomenų bazėje. Tai palengvintų Institutų ataskaitų ir Biudžetinių tyrimų temų ataskaitų rengimą. 

 Statistinių disciplinų dėstytojams tenka imtis ir kitų, neformalių, niekam nematomų, veiklų. Į juos krei-

piasi konsultuotis ne tik  mūsų, bet ir kitų fakultetų bakalaurantai, magistrantai, doktorantai rengiant studijų bai-

giamuosius darbus (jų empirinę dalį). Sakykim, lektorius negali būti oficialus magistranto arba doktoranto kon-

sultantas...Čia tenka įsigilinti į baigiamojo darbo temą, apgalvoti ir pasiūlyti galimą taikyti rodiklių ir metodų 

sistemą, aiškinti tam tikrų metodikų taikymo ir sprendinių gavimo atvejus, eksperimentuoti su statistinių duome-

nų bazių duomenimis, nurodyti reikiamą literatūrą, padėti suvokti taikomų metodų esmę, interpretuoti gautus 

rezultatus ir kt. Tas atima nemažai laiko ir pastangų. Gal yra kokia nors išeitis norint, kad tokia veikla būtų „ma-

toma“ ir įvertinta? 

 Šiam laikmečiui būdinga tai, jog darbo vieta iš darbovietės neretai persikelia į kitą aplinką (namus, au-

tomobilį ir kt., kur galima naudoti komunikacines priemones, dirbti kompiuteriu, kontaktuoti su darbo santykiais 

susijusiais žmonėmis), todėl nebūtinas privalomasis budėjimas oficialioje darbo vietoje. Čia dėstytojui galėtų 

būti suteikta didesnė laisvė bendraujant su suinteresuotais studentais (abipusis sutarimas susitikti abiems šalims 

tinkamu metu, e-konsultacijos nuotolinio mokymo sistemoje arba e-paštu ir kt.). Tokiu būdu bus taupomas dės-

tytojo laikas (atvykimas į darbovietę, išvykimas namo), o taip pat ir studento laikas (jei konsultuojama nuotoli-

niu būdu) bei Universiteto energetiniai ištekliai.  

 Siekiant savo veikla prisidėti tausojant gamtinius išteklius vertėtų atsisakyti didesnės dalies popierinės 

dokumentacijos, studentų popierinių referatų, pratybų darbų ir kt. Pastarieji (t.p. kontrolinio ir egzamino darbai) 

kauptini elektroninėje nuotolinio mokymo sistemoje, todėl tokiu būdu taupomas popierius, tausojama spausdin-

tojo ir darbo tikrintojo sveikata (išvengiama chemikalų, naudojamų spausdinimo ir kopijavimo prietaisuose, ga-

ravimo pasekmių), nebereikalingomis taptų plastmasinės bylos ar įmautės ir kt. 


