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1. BENDROSIOS ŽINIOS APIE FAKULTETĄ  
 

1.1. Fakulteto vadovybė 

 

Dekanė – prof.dr. Astrida Miceikienė  

Prodekanas– doc. dr. BernardasVaznonis 

Prodekanas – dr. Bernardas Kniukšta 

Prodekanė – doc. dr. Asta Raupelienė 

Tarybos pirmininkas – doc. dr. Vytautas Pilipavičius 

 

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 (apskaitos ir finansų kryptys); 

 Kaimo plėtros administravimas (viešojo administravimo kryptis); 

 Žemės ūkio ekonomika (ekonomikos kryptis); 

 Taikomoji ekonomika (takomosios ekonomikos kryptis) 

 Logistika ir prekyba (verslo kryptis); 

 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); 

 Verslo logistika (verslo 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. 

 

2014 m. priimti 3 doktorantai į Vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijas bei 1 

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

 

Fakultete atliekamų mokslinių tyrimų pagrindinės kryptys yra: 
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 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 2014 

m. 

Pasiekta per 2014 

m. 

Nuokrypis nuo 

numatytos 

skaitmeninės 

reikšmės 

Studentų, einamaisiais metais įstojusių į pirmosios ir antrosios 

pakopos studijų programas, skaičius spalio 1 d. 

280 386 106 

II ir I pakopų studentų santykis (rugsėjo 1 d.) 0,5 0,3 -0,2 

Mokslinių tyrimų apimtys per einamuosius metus  mln. Lt 0,4 0,51 + 0,11 

Mokslinių projektų sk. 10 10 - 

Doktorantų ir mokslinio pedagoginio personalo santykis  0,3 0,3 - 

 

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 
2013 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. 

Direktorė – prof. 

dr.Vilija Aleknevi-

čienė 

Verslo ir  kaimo plėtros 

vadybos institutas 
2013 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 2013 m. ne 

Organizuoti Imitacinės verslo 

praktinio mokymo įmonės veiklą, 

vykdyti konsultacinius projektus, 

organizuoti fakulteto darbuotojų 

profesinės kvalifikacijos kėlimą, 

skatinti studentų  verslumą. 

Vadovė  - Aistė 

Čapienė 
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1.4. Fakulteto (Centro) personalas 
 

F1.3 lentelė 

Dėstytojų  etatų skaičius ir jų užimtumas 

2014 m. gruodžio 31 d.  

Rodikliai 

Dėstytojai 

Profe- 

soriai 

Docen- 

tai 

Lek- 

toriai 
Asistentai Iš viso 

Skirta etatų 9,00 20,18 20,67 3,95 53,80 

Užimta etatų 8,89 18,89 20,37 3,95 52,3 

Etatus užėmė: 

        išrinkti konkurso tvarka 

7,00 11,25 4,50 0 22,75 

        kiti dėstytojai, priimti iki  

        konkurso arba iki mokslo  

        metų pabaigos 

0,1 2,25 12,10 3,30 17,75 

        papildomam darbui, mokant  

        priemoką arba atsiskaitant kitaip 

1,71 1,84 1,37 0,25 5,17 

Etatų, kuriuos užima kitų mokslo ir studijų institu-

cijų atstovai, skaičius 

0,08 3,55 2,00 0,10 5,73 

Etatų, kuriuos užima verslo įmonių atstovai, skai-

čius 

0 0 0,60 0,10 0,70 

Etatų, kuriuos užima viešojo administravimo insti-

tucijų atstovai, skaičius 

0 0 0 0,20 0,20 

F1.4 lentelė 

Dėstytojų sudėtis 2014 m. gruodžio 31 d.  
(pagal faktiškai užimamas pareigas, įskaitant ir įforminimą priemokomis bei kitaip) 

Pareigybės 
Etatas ar dar-

buotojas 

Darbuotojų skaičius institutuose, (kated-

rose) 

Darbuotojų skaičius fakultete 

(centre) 

E
A

F
I 

V
K

P
I 

IŠ
 V

is
o

: 

  

Pagr, 

darbe 

(pagr. 

darbo-

vietė) 

Ne pagr. 

darbe (ne 

pagr. 

darbo-

vietė) 

iš viso 

Profesoriai 
Etatų 5,79 3,1 8,89   8,81 0,08 8,89 

Darbuotojų 7,0 3,0 10,00   8,00 2,00 10,00 

Docentai 

 

Etatų 8,69 10,20 18,89   15,34 3,55 18.89 

Darbuotojų 8,00 13,00 21,00   15,00 6,00 21,00 

Lektoriai su daktaro 

laipsniu 

Etatų 3,33 1,00 4,33   3,03 1,3 4,33 

Darbuotojų 4,00 1,00 5,00   3,00 2,00 5,00 

Lektoriai be daktaro 

laipsnio 

Etatų 7,69 8,55 15,24   14,94 1,3 16,24 

Darbuotojų 10,   11,00 21,00   17,00 4,00 21,00 

Asistentai 
Etatų 2,05 1,90 3,95   3,55 0,4 3,95 

Darbuotojų 4,00 6,00 10,00   6,00 4,00 10,00 

Iš viso 
Etatų 27,55 24,75 52,30   45,67 6,63 52,30 

Darbuotojų 33,00 34,00 67,00   49,00 18,00 67,00 

 

 

F1.5 lentelė 

Dėstytojų, kuriems ASU yra pagrindinė darbovietė, 

 sudėtis pagal kvalifikaciją 2014 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 insti-

tutas 
14 58 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos insti-

tutas 
13 57 

Iš viso fakultete (centre) 27 58 
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F1.6 lentelė 

Dėstytojų, kuriems ASU yra pagrindinė darbovietė, 

sudėtis pagal amžių 2014 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 9 - - - - 1 1 3 1 2 - 52 

Docentai 16 - - 2 - 4 4 1 4 1 - 48 

Lektoriai 22 -  6 2 7 3 2 - 2  42 

Asistentai 6 - 2 1 2 - 1 - - - - 37 

       Iš viso 53 - 2 6 2 3 6 4 3 3 - 44 

Iš jų:             

Mokslininkai  

(turintys mokslo 

laipsnį) 

28 - - 5      0 5 6 4 5 3 - 74 

Kiti tyrėjai (be 

mokslo laipsnio: 

docentai,  lekto-

riai, asistentai) 

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -                                                                             3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4 2 - 2 - 41 

 
1.7 lentelė 

Pedagoginio darbo apimtys, numatytos 2014/2015 s. m. 
(kontaktinio ir nekontaktinio  darbo valandų skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam dėstytojo etatui) 

Padaliniai Profesorių Docentų Lektorių Asistentų 
Vidutiniškai visų 

dėstytojų 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų insti-

tutas 

784,4 939,3 1124,4 994,5 960.65 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institu-

tas 

994,4 819,6 1182,6 980,1 994.17 

Vidutiniškai  fakultete (centre) 889,4 879,45 1153,50 987,30 977,40 

 

 

F1.8 lentelė 

Mokslo darbuotojų skaičius (etatai) 2014m. gruodžio 31 d. 
 

Padaliniai 

Vyriausieji 

mokslo 

darbuotojai 

Vyresnieji mokslo 

darbuotojai 

Kiti mokslo 

darbuotojai 

Iš viso mokslo 

darbuotojų 

     

     

     

Iš viso fakultete (centre)     

 

F1.9 lentelė 

Aptarnaujančio personalo skaičius 2014 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 - 0,7 3,7 

Verslo ir kaimo plėtros 

vadybos institutas 
- - - 1.5 - 1 - 1 3.5 

Verslumo ugdymo cent-

ras 
- - - 1 - - - 0.5 1.5 

Fakulteto administracija 

(dekanatas) 
- - - - - 1 5,5 1 5,5 

Iš viso fakultete (centre) - - - 4.5 - 3 5.5 3.2 16,2 
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2. MOKSLINĖ VEIKLA  

 

2.1. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys 

 

2.2. Mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių renginių organizavimas 

Konferencijos ar mokslinio seminaro 

pavadinimas 

Organizacinio 

komiteto sudėtis 
Data 

Renginio finansavimas 
Dalyvių 

skaičius  

Perskaityta pranešimų 
 

Finansavimo šaltinis 

Suma 

Lt Iš viso 
ASU dar-

buotojų 
Kitų institucijų 

Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2013 metų 

mokslinių tyrimų rezultatai  

Pirmininkė – 

prof.dr. Astrida 

Slavickienė 

Nariai: doc. dr. 

Asta Raupelienė, 

mg. Aistė Čapienė 

2014 02 

12 
EVF lėšos 400,00 60 15 15 - 

20-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir vers-

lo olimpiada 

Pirmininkė – doc. 

dr. Daiva Makutė-

nienė 

Nariai: doc. dr. 

Valdemaras Maku-

tėnas, prof. dr. Ast-

rida Slavickienė, 

doc. dr. Bernardas 

Vaznonis, doc. dr. 

V. Vinciūnienė, 

lekt. V. Vaznonis. 

2014 04 

12 
LR ŠMM 8619,00 98 4 3 1 

Profesoriaus Mečislovo Treinio akademiniai 

skaitymai – BŽŪP dešimtmetis Lietuvoje: 

skatinant žemės ūkio ir kaimo vystymosi 

darnumą 

Pirmininkė – Prof. 

dr. Vlada Vi-

tunskienė  

Nariai:  

Dr. Rasa Melni-

kienė  

Asist. Lina 

Blockytė  

Asist. Anastasija 

Novikova 

2014 10 

03 
EVF, ASU 700,00 64 5 3 2 
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Apskaita ir finansai: mokslo ir verslo integ-

racijos keliu (Accounting and Finance: 

toward science and business integration) 

Pirmininkas – doc. 

dr. Linas Stabingis 

Nariai: Prof. dr. 

Vilija Aleknevičie-

nė,  

Dokt. Jurgita Bara-

nauskienė,  

Vaida Butkuvienė,  

Doc. dr. Vida Čiu-

levičienė, Doc. dr. 

Aurelija Kustienė, 

Dr. Edvardas Ma-

kelis,  

Prof. dr. Astrida 

Miceikienė,  

Vera Mileikienė,  

Lekt. Jūratė Savic-

kienė,  

Zita Sinickienė,  

Prof. dr. Neringa 

Stončiuvienė,  

Lekt. dr. Vaida 

Stulpinienė,  

Prof. dr. Danutė 

Zinkevičienė 

2014 11 

27-28 

LR ŽŪM lėšos 

 

Konferencijos daly-

vio mokestis 

4000,00 

 

4975,00 

 

100 43 8 35 

Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų 

inovatyvūs sprendimai 

Prof. dr. Audrius 

Gargasas; Prof. 

habil. dr. J. Rama-

nauskas; Prof. dr. 

V. J. Žilinskas; doc. 

dr. A. As-

tromskienė; doc. dr. 

V. Tamulienė; doc. 

dr. V. Pilipavičius; 

lekt. dr. A. 

Giedraitis; lekt. J. 

Vilkevičiūtė; PhD 

T. Baležentis; PhD 

V. Namiotko 

2014 06 

19-20 

ASU EVF, 

 

 

LAEI 

1200,00 

 

 

24000,00 

68 83 11 72 
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6-oji tarptautinė moklinė praktinė konferen-

cija “Lietuvos kaimo vietovių konkurencin-

gumo stiprinimas: geroji patirtis” 

Asist. Renata Lukė,  

Lekt. Alvydas 

Aleksandravičius; 

Lekt. Rasa Merkie-

nė; Dokt. Rasa 

Pakeltienė;Doc. dr. 

Gintarė Vaznonie-

nė. 

2014 12 

4-5 

ASU, VKPVI  165 49 32 17 

„Moderni vadyba-kultūros politikos dalis 

2014“ 

J. Žukovskis, L. 

Marcinkevičiūte, R. 

Merkienė, D. Per-

kumiene, D. Urmo-

nienė, J. Vilkevičiū-

tė 

2014 03 

20 

ASU, VKPVI 500,00 117 14 7 7 

„Užsienio dėstytojų savaitė“ J. Žukovskis 2014 10 

06-10 

ASU, VKPVI 500,00 35 9 1 8 

 

2.3.Mokslinių tyrimų finansavimas 

F2.2.1 lentelė  

Mokslinių tyrimų lėšos, tūkst. Lt  

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: 

101,342 166,2 9,00 - - - 223,4 12,00 - 

 

F2.2.2 lentelė  

Padalinio uždirbtos lėšos (iš mokslinės veiklos) 
 Tūkst. Lt Pastabos 

Mokslinių tyrimų projektai -  

Mokslo paslaugos 220,40  

Konferencijų organizavimas 41,60  

Seminarų organizavimas 558,77  

Mokslo darbų  leidyba 7,23  

Kt. lėšos -  
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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 darbuoto-

jų, kurių  pagrindinė darbo-

vietė ASU 

Moksliniai rezultatai darbuotojų,  

kurių  ASU nepagrindinė darbo-

vietė  

iš viso  vienam etatui iš viso  vienam etatui 

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 

Monografijos      

Vadovėliai      

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose (ISI Proceedings)*      

Straipsniai žurnaluose, referuojamuose kitose  duomenų bazėse (TDB) *      

Mokslo straipsniai, knygų skyriai, publikuoti kituose recenzuojamuose lei-

diniuose * 

     

Kiti straipsniai, knygų skyriai, akademinės recenzijos ir pan. publikacijos      
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su moksliniu aparatu mokslo,  kultūros ir profesiniuose periodiniuose, tęs-

tiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose * 

Šaltinių publikacijos, moksliškai komentuoti vertimai, moksliniai žodynai, 

žinynai, enciklopedijos, bibliografijos *  

     

Socialinės, kultūrinės plėtros darbai *      

Mokslo populiarinimo straipsniai      

Pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje      

Pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje      

Pranešimai moksliniuose seminaruose ir diskusijose      
* rašomas padalinio autorių indėlis 

 

2.5. Doktorantūra ir studentų mokslinė veikla 
 

F2.5 lentelė 
Mokslininkų, atitinkančių doktorantūros proceso reikalavimus, sąrašas  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Vardas, pavardė 

 

Mokslinis 

vardas, moks-

linis laipsnis 

Po disertacijos gynimo publikuoti 

straipsniai „ISI Web of Science“ 

žurnaluose,  turinčiuose citavimo 

indeksą 

Publikuota mokslo straipsnių 2010-2014 m. 
„ISI Web of Science“ 

žurnaluose,  turinčiuose 

citavimo indeksą 

Kituose „ISI Web of 

Science“ žurnaluose 

 

Žurnaluose, refe-

ruojamuose  

kitose duomenų 

bazėse 

Kituose žurna-

luose 

1 Adelė Astromskienė Doc. dr. 0 0 0 13 5 

2 Vilma Atkočiūnienė Prof. dr. 1 1 2 17 9 

3 Rolandas Drejeris Doc. dr. 0 0 0 6 2 

4 Audrius Gargasas Doc. dr. 2 2 2 17 5 

5 Lina Marcinkevičiūtė Doc. dr.  1 1 2 2 2 

6 Asta Raupelienė Doc. dr. 0 0 2 2 5 

7 Jan Žukovskis Doc. dr. 0 0 3 18 15 

8 Vilija Aleknevičienė  Prof. dr. 3 3 5 11 1 

9 Vida Čiulevičienė Doc. dr. – – 2 5 5 

10 Aurelija Kustienė Doc. dr. – – – 5 10 

11 Daiva Makutėnienė Doc. dr. 1 – – 11 – 

12 Astrida Miceikienė Prof. dr. 1 1 1 16 12 

13 Neringa Stončiuvienė Prof. dr. – – 1 10 3 

14 Bernardas Vaznonis Doc. dr – – – 11 1 

15 Valerija Vinciūnienė Doc. dr. – – 2 2 – 

16 Vlada Vitunskienė Prof. dr. – – 4 7 2 

17 Danutė Zinkevičienė Prof. dr. 2 1 1 7 3 
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F2.6 lentelė 
Doktorantų skaičius ir jų darbo rezultatai 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Doktorantūors 

studijų finansa-

vimo šaltinis 

(valstybinis 

tikslinis, kon-

kursinis-

projektinis, 

ASU proveržio 

ar kt.) 

Dokto-

rantūros 

forma 

Dokto-

rantū-

ros 

metai 

Disertacijos 

tema 

 

Skirta 

fakulteto 

lėšų  

moksli-

niams 

tyri-

mams,  

Lt 

Ar ates-

tuotas 

už 

2014m. 

 

 

Parengta straipsnių 
Dalyvauta 

stažuotėje 

(nurodyti 

šalį ir ter-

miną) 

Mokslo 

projektų 

vykdymas 

(nurodyti 

kokio pro-

jekto vyk-

dyme da-

lyvauja) 

Dalyvauta kartų 

konferencijose 

„ISI Web 

of Scien-

ce“ žurna-

luose 

Kitose 

duomenų 

bazėse 

referuoja-

muose 

žurnaluose 

Kituose 

leidi-

niuose 

Užsie

sie-

nyje 
Lietuvoje 

 Lietuvos piliečiai 

1 Aistė 

Ragaus-

kaitė 

ASU Proveržio 

fondas 

Ištęstinė 2014-

2010 

Kaimo plėtros 

administravi-

mo institucijų 

tobulinimas 

taikant žinių, 

inovacijų ir 

gerosios patir-

ties praktiką. 

 -        

2 Mindau-

gas Sa-

muolaitis 

ASU Proveržio 

fondas 

Ištęstinė 2014-

2010 

Efektyvus 

atsakingos 

logistikos 

grandinės 

agrarinio sek-

toriaus įmonė-

se valdymas 

 

 -        

 

3 

Asta  

Šakickie-

nė 

LŽŪKT finan-

suojamos studi-

jos 

Ištęstinė 2014-

2010 

Agrarinio 

sektoriaus 

organizacijų 

integruota 

žmogiškųjų 

išteklių vady-

ba 

 -        

4 Eglė  

Štareikė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nė 

2013 - 

2017 

Principų „iš 

viršaus į apa-

čią“ ir „iš 

apačios į vir-

 -        
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šų“ organiza-

cinis mecha-

nizmas sie-

kiant kaimiš-

kųjų vietovių 

darnaus  vys-

tymosi“ 

5 Agnė  

Prakapie-

nė 

ASU Proveržio 

fondas 

Ištęstinė 2013 - 

2019 

„Žemės ūkio 

ir kaimo plėt-

ros administ-

ravimo siste-

mos darnios 

plėtros mode-

liai“ 

 -     1 2  

6 Daiva  

Urmo-

nienė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nė 

2012– 

2016  

Vietos savi-

valdos institu-

cijų funkcijų 

harmonizavi-

mas įgyvendi-

nant ES Ben-

drąją žemės 

ūkio politiką 

 Akade-

minėse 

atsosto-

gose 

2014 11 

03-2015 

11 02 

       

7 Indra  

Mūgienė 

Valstybinis 

tikslinis 

Ištęstinė 2012-

2018  

Vartojamosios 

vertės didini-

mo strategijų 

formavimas 

logistines 

paslaugas 

teikiančiose 

įmonėse 

 

 -  1      

8 Indrė  

Rimkienė 

Valstybinis 

tikslinis 

Ištęstinė 2011 - 

2017 

Integruotos 

rinkodaros 

komunikacijos 

valdymas, 

kuriant poten-

cialių genetiš-

kai modifikuo-

tų produktų 

vartotojų in-

formavimo 

sistemą 

 Akade-

minėse 

atosto-

gose 

2014 02 

01-2015 

01 31 
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9 Rasa  

Pakeltie-

nė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nė 

2011-

2015 

Kaimo vysty-

mas siekiant 

sinergijos 

efekto 

- -   1 1 2   

10 Dovilė 

Petrulie-

nė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nė 

2010-

2015 

Žemės ūkio 

poveikio teri-

toriniam kon-

kurencingu-

mui vertini-

mas 

 -        

11 

Jurgita 

Bara-

nauskienė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nės 

2011-

2015 

Viešųjų pro-

jektų kuriamos 

socialinės 

naudos komp-

leksinis verti-

nimas 

- Taip - 5 - - - 2 1 

12 

Asta 

Bendorai-

tytė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nės 

2014-

2018 

Biodegalų 

gamybos ska-

tinimo prie-

monių povei-

kio žemės 

ūkio ir maisto 

produktų rin-

koms vertini-

mas 

- - - - - - - - - 

13 

Lina 

Blockytė 

ASU Proferžio 

fondas 
Ištęstinės 

2013-

2019 

Pridėtinės 

vertės kūrimo 

trumpose 

maisto tiekimo 

grandinėse 

veiksniai 

- Taip - - - 3 

RURAGRI 

Program-

me (7th 

Framewor

k) 

- 1 

14 

Vida 

Dabkienė 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nės 

2010-

2015 

Ūkininkų ūkių 

santykinio 

darnumo ver-

tinimas naudo-

jant ūkio ap-

skaitos duo-

menų tinklo 

duomenis 

60,00 Taip - 1 2 - - - 4 

15 Reda 

Daukšie-

nė 

ASU Proferžio 

fondas 
Ištęstinės 

2013-

2019 

Tautinio pa-

veldo produk-

tų gamybos 

- Taip - - 1 1 - - 1 
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kaštų kaimiš-

kose vietovėse 

ir vartojimo 

poveikio šalies 

ekonomikai 

vertinimas 

16 

Edvardas 

Makšec-

kas 

Valstybinis 

tikslinis 
Ištęstinės 

2010-

2016 

Žemdirbių 

neformaliojo 

mokymo po-

veikis žemės 

ūkio konku-

rencingumui 

(mikro/mezo 

lygmeniu) 

- Taip - - - - - - - 

17 

Anastasi-

ja Novi-

kova 

Valstybinis 

tikslinis 

Nuolati-

nės 

2012-

2016 

Ūkininkavimo 

sistemų efek-

tyvumo verti-

nimas integ-

ruojant išorės 

efektus 

- Taip - 3 - - - 1 2 

18 

Lina 

Paliulienė 

Valstybinis 

tikslinis 
Ištęstinės 

2012-

2018 

Turto įkaino-

jimo įtakos 

žemės ūkio 

subjektų fi-

nansinei  

būklei verti-

nimas 

- Taip - - - - - - - 

19 

Jūratė 

Savickie-

nė 

Valstybinis 

tikslinis 
Ištęstinės 

2010-

2016 

Ūkių ekono-

minio gyvy-

bingumo ver-

tinimas mo-

kesčių ir pa-

ramos kon-

tekste 

- Taip - 3 1 - - 1 1 

20 

Darius 

Žvirblis 

Valstybinis 

tikslinis 
Ištęstinės 

2010-

2018 

Kaštų vertini-

mas žemės 

ūkio produktų 

vertės grandi-

nėje 

- Taip - - - 1 - - - 
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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, 

(nurodyti studento 

vardą, pavardę, už 

ką apdovanotas)  
Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas 22 22 7 3 
Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 23 43 4 3 

Viso: 45 65 11 6 

 

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  

      

      

      

 

Mokslinės veiklos aktyvinimo ir efektyvinimo problemos ir būtinos priemonės: 
 

Reikia tiksliau žinoti mokslininkų dalyvavimo įvairiuose konkursuose galimybes. Pvz., nemažai publikacijų rašoma susijusia su žemės ūkiu tematika, 

šioje srityje galėtume laimėti (ir esame laimėję) konkursų, 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.  
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  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 

2013/2014 metais 

atlikti pagrindiniai 

studijų programos 

pakeitimai 

Vykdomos studijų programos (programos, į kurias 2014 m. vyko pirmakursių priėmimas) 

Socialiniai moks-

lai, apskaita, finan-

sai (pagrindinė ir 

gretutinė kryptis) 

612N40001 Apskaita ir finansai 
240 

Lietuvių 
Pakeitimų nebuvo 

Socialiniai moks-

lai, viešasis admi-

nistravimas 

612N70003 
Kaimo plėtros administravi-

mas 

210 

Lietuvių, Anglų 

Patvirtinti studijų 

programos pakeiti-

mai (siekinių formu-

luotės) 

Socialiniai moks-

lai, verslas 

612N10006 Logistika ir prekyba 210 

Lietuvių 
Pakeitimų nebuvo 

Socialiniai moks-

lai, vadyba 

612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba 210 

Lietuvių 

 

Pakeitimų nebuvo 

Vykdomos studijų programos, į kurias 2014 m. vyko pirmakursių priėmimas nebuvo vykdomas 

Socialiniai moks-

lai, ekonomika 
612L11001 Žemės ūkio ekonomika 

210  

Lietuvių 

Pakeitimų nebuvo 

Socialiniai moks-

lai, vadyba 

612N20009 Kaimo plėtros vadyba 210 

Lietuvių 

Pakeitimų nebuvo 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias 2014 m. pradėtas pirmakursių priėmimas 

Socialiniai moks-

lai, ekonomika 

612L10012 Taikomoji ekonomika ir vers-

lo analizė 

210  

Lietuvių 

x 

Socialiniai moks-

lai, vadyba 

612N20015 Kultūros ir turizmo vadyba 210 

Lietuvių 

x 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias pirmakursių priėmimas nepradėtas 

- - - - x 

 

 

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 

2013/2014 me-

tais atlikti pa-

grindiniai studi-

jų programos 

pakeitimai 

Vykdomos studijų programos (programos, į kurias 2014 m. vyko pirmakursių priėmimas 

Socialiniai moks-

lai, finansai  

621N30003 Apskaita ir finansai Lietuvių, Anglų 120 

 

Pakeitimų ne-

buvo 

Socialiniai moks-

lai, viešasis ad-

ministravimas 

621N70002 Kaimo plėtros administ-

ravimas 

Lietuvių, Anglų 120 

 

Patvirtinti studi-

jų programos 

pakeitimai (sie-

kinių formuluo-

tės) 

Socialiniai moks-

lai, ekonomika 

621L11001 Žemės ūkio ekonomika Lietuvių 120 

 

Pakeitimų ne-

buvo 

Socialiniai moks-

lai, vadyba 

621N20014 Žemės ūkio verslo vady-

ba 

Lietuvių 120 

 

Pakeitimų ne-

buvo 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias 2014 m. pradėtas pirmakursių priėmimas 

- - - - - - 

Naujai užregistruotos studijų programos, į kurias pirmakursių priėmimas nepradėtas 
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Socialiniai moks-

lai, verslas 

612N10010 
Verslo logistika 

Lietuvių 90 x 

 

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 pro-

fesoriai, 

kuriems 

ASU pa-

grind. 

darbovie-

tė 

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 

Kaimo plėtros administravimas 12,9 12,9 57,6 11,9 16,2 1,4 

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

Kultūros ir turizmo vadyba 15,6 15,6 46,9 15,6 18,8 3,1 

Logistika ir prekyba 2,6 2,6 38,5 5,1 48,7 5,1 

Taikomojie ekonomika ir verslo analizė 10,0 10,0 42,9 1,4 41,4 4,3 

Žemės ūkio ekonomika  7,9 7,9 42,5 1,8 41,7 6,1 

Žemės ūkio verslo vadyba 2,1 2,1 38,2 7,8 38,7 13,2 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 75,0 75,0 5,0 10,0 10,0 - 

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

Verlso logistika 75,6 75,6 20,0 - 4,4 - 

Žemės ūkio ekonomika 20,0 20,0 70,0 - 10 - 

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 2014 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/Ž.ū. buhalterinė ap-

skaita ir finansai 

139/- 143/161 282/161 - 

Kaimo plėtros administravimas 118/- 70/34 188/34 42 

Kultūros ir turizmo vadyba 21/- - 21/- - 

Logistika ir prekyba 220/- 91/- 311/- 1 

Taikomoji ekonomika ir verslo analizė 10/- - 10/- - 

Žemės ūkio ekonomika 30/- 47/44 77/44 1 

Žemės ūkio verslo vadyba 45/- 73/23 118/23 - 

Iš viso 583/- 424/262 1007/262 43 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 16/5 83/11 115 2 

Žemės ūkio ekonomika 7/1 36/8 52 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 8 31/8 47 - 

Kaimo plėtros administravimas 6 30 36 1 

Profesijos edukologija 9/1 34 44 - 

Iš viso 46/7 214/27 294 3 

Iš viso pirmoje ir antroje pakopose 686/7 638/289 1301/262 46 
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F3.5 lentelė 

Nuolatinių/dieninių studijų studentų skaičiaus kaitos rodikliai per 2014 m. 

Studijų programos 

Įšbrauktų stu-

dentų 

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 3 2,16 9 6,47 3 2,16 1 16 11,51 

Kaimo plėtros ad-

ministravimas 

20 16,95 4 3,39 2 1,69 - 16 13,56 

Kultūros ir turizmo 

vadyba 

2 9,52 - - - - - - - 

Logistika ir prekyba 24 10,11 4 1,82 4 1,82 - 10 4,55 

Žemės ūkio ekono-

mika 

2 6,67 11 36,67 2 6,67 - 14 46,67 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

4 8,89 2 4,44 4 8,89 - 6 13,33 

Iš viso 55 9,31 30 9 15 3,6 1 62 15,4 

Antros pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 2 9,52 8/5 61,90 - - - 2 9,52 

Žemės ūkio ekono-

mika 

3 37,5 8 100 - - - - - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

- - 8 100 - - - 1 12,5 

Kaimo plėtros ad-

ministravimas 

- - 4 66,67 - - - - - 

Profesijos edukolo-

gija 

- - 3 30,0 - - - - - 

Iš viso 5 9,43 36 67,92 - - - 3 5,66 

Iš viso pirmoje ir 

antroje pakopose 

60 8,66 66 9.52 15 2.16 1 65 9.38 

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

dalijant iš studentų skaičiaus 2014m. spalio 1 d. 

 

3.3. Studentų priėmimas 
F3.6 lentelė 

2014 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 5 16 1 51 6 - 

Kaimo plėtros 

administravimas 
24 3 12 2 36 5 8 

Kultūros ir turiz-

mo vadyba 
21 1 - - 21 1 - 

Logistika ir pre-

kyba 
121 1 60 3 181 4 - 

Taikomoji eko-

nomika ir verslo 

analizė 

9 2 - - 9 2 - 
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Žemės ūkio verslo 

vadyba 
18 3 - - 18 3 - 

Iš viso 228 15 88 6 316 21 8 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finan-

sai 

- - 36 10 36 10 - 

Žemės ūkio eko-

nomika 
- 

- 15 7 15 7 - 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
- 

- 10 7 10 7 - 

Kaimo plėtros 

administravimas 
- 

- 12 7 12 7 - 

Profesijos eduko-

logija 
- 

- 12 7 12 7 - 

Iš viso - - 85 38 85 38 - 

Iš viso pirmoje ir 

antroje pakopose 

228 15 173 44 401 59 8 

*Įskaitant ir gaunančius studijų stipendijas 

 

3.7 lentelė 

2014 m. stojimo konkurso rezultatai  

Studijų programos,  

pakopos ir formos 

Pageida-

vimų 

skaičius 

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 (NL) 465 51 35 3,82 13,29 1,46 

Apskaita ir finansai (I) 143 20 15 2,73 9,53 1,33 

Kaimo plėtros administravimas (NL) 333 29 16 3,12 20,81 1,81 

Kaimo plėtros administravimas (I) 124 13 10 4,94 12,40 1,3 

Kultūros ir turizmo vadyba (NL) 282 18 21 2,36 13,43 0,86 

Logistika ir prekyba (NL) 767 113 120 2,60 36,52 0,94 

Logistika ir prekyba (I) 230 54 57 2,64 4,04 0,95 

Taikomoji ekonomika ir verslo anali-

zė (NL) 

163 11 9 3,72 18,11 1,22 

Žemės ūkio ekonomika (NL) 80 9 - - 80 9 

Žemės ūkio verslo vadyba (NL) 135 12 18 2,28 7,5 0,67 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai (NL) 24 0 35 - - 0 

Apskaita ir finansai (I) 107 59 36 7,701 1,8 1,64 

Verslo logistika 1 0 - - - - 

Žemės ūkio ekonomika (NL) 7 0 - - - - 

Žemės ūkio ekonomika (I) 58 17 15 7,834 3,1 1,1 

Žemės ūkio verslo vadyba (NL) 1 0 16 - - 0 

Žemės ūkio verslo vadyba (I) 22 13 10 7,826 1,5 1,3 

Kaimo plėtros administravimas (NL) 5 0 14 - - 0 

Kaimo plėtros administravimas (I) 33 18 12 7,974 2,0 1,5 

Profesijos edukologija (NL) 7 1 - - - 1 

Profesijos edukologija (I) 30 20 12 8,144 1,8 1,70 

 
* – bendrojo priėmimo duomenys 
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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 8,449 6,363 - 

Kaimo plėtros administravimas 8,735 8,002 - 

Žemės ūkio ekonomika 9,327 8,134 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 9,586 7,828 - 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 9,363 5,213 - 

Žemės ūkio ekonomika 9,327 5,342 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 9,586 5,859 - 

Kaimo plėtros administravimas 8,735 6,825 - 

Profesijos edukologija 9,224 8,607 - 

 

3.4. Studentų pažangumas 2013/2014 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,  

2014 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 7,245 7,276 35,21 28,99 24 

Kaimo plėtros administravimas 6,924 7,429 50,00 31,75 47 

Logistika ir prekyba 6,317 6,787 48,67 49,53 39 

Žemės ūkio ekonomika 6,748 6,802 52,38 28,21 9 

Žemės ūkio verslo vadyba 5,769 6,709 66,67 36,59 8 

Antrosios pakopos(magistrantūros) 

Apskaita ir finansai 7,10 7,84 33,33 23,81 2 

Žemės ūkio ekonomika 7,82 - 25,0 - - 

Žemės ūkio verslo vadyba 7,81 - 25,0 - - 

Kaimo plėtros administravimas 8,47 - 16,67 - - 

Profesijos edukologija 8,63 8,88 10,0 - - 

 

F3.10 lentelė 

Studijų dalykai, kurių galutinių įvertinimų pažymių vidurkis 9 ir daugiau balų  

(dieninėse/nuolatinėse studijose) 
Studijų dalyko pavadi-

nimas ir apimtis 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 

Studijų progra-

ma 
Kursas 

Pažymių 

vidurkis 

Mažiausias egza-

mino pažimys 

Žemės ūkio organizacijų 

vadyba 6 kr. 

Adelė Astroms-

kienė 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 9,10 8 

Įmonės veiklos analizė 

4,5 kr. 

Evaldas Serva Apskaita ir 

finansai 

4 9,25 8 

Finansų ir sutarčių teisė 

6 kr. 

Jolanta Vilkevičiū-

tė 

Apskaita ir 

finansai 

3 9,05 8 

Įvadas į studijas 3 kr. Lina Šarlauskienė Apskaita ir 

finansai 

1 9,31 8 
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Teisė 6 kr. Jolanta Vilkevičiū-

tė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,33 7 

Kaimo plėtros ir regio-

ninė politika 6 kr. 

Antanas Mazi-

liauskas 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10,00 10 

Rinkodara 6 kr. Rasa Rukuižienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10,00 10 

Šilumos inžinerija 3 kr. Alvydas Miliūnas Žemės ūkio 

ekonomika 

3 9,00 9 

Sodininkytės pagrindai 3 

kr. 

Nobertas Uselis Žemės ūkio 

verslo vadyba 

3 9,12 8 

Spečialybės anglų kalba 

3 kr. 

Giedrė Klimovie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10,00 10 

Verslo anglų kalba pa-

žengusiesiems 3 kr. 

Giedrė Klimovie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,75 9 

Verslo anglų kalbos 

pagrindai 3 kr. 

Raminta Barz-

džiukienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 9,43 9 

Prancūzų kalba pažen-

gusiems 3 kr. 

Sigutė Stankevi-

čienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 10,00 10 

Verslo anglų kalba pa-

žengusiesiems 3 kr. 

Raminta Barz-

džiukienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,50 6 

Profesinė komunikacija 

(anglų kalba) 3 kr. 

Jūratė Urbonienė Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,00 9 

Spečialybės anglų kalba 

3 kr. 

Giedrė Klimovie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10,00 9 

Rinkodara 6 kr. Rasa Rukuižienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,75 9 

Teisė 6 kr. Jolanta Vilkevičiū-

tė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10,00 10 

Gamtos išteklių ir aplin-

kos ekonomika 4 kr. 

Bernardas Kniūkš-

ta 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,00 9 

Kaimo socialinių tyrimų 

praktika 3 kr. 

Gintarėrė Vazno-

nienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 9,00 8 

Tarptautinės prekybos 

ekonomika 4,5 kr. 

Evaldas Serva Kaimo plėtros 

administravimas 

4 9,00 9 

Psichologija 3 kr. Vilma Makauskie-

nė 

Apskaita ir 

finansai 

1 9,06 8 

Makroekonomika 6 kr. Bernardas Vazno-

nis 

Apskaita ir 

finansai 

2 9,12 6 

Makroekonomika 6 kr. Bernardas Vazno-

nis 

Apskaita ir 

finansai 

2 9,26 6 

Apskaitos informacinių 

technologijų praktika 3 

kr. 

Linas Stabingis Apskaita ir 

finansai 

4 9,06 8 

Tarptautinės prekybos 

ekonomika 6 kr. 

Evaldas Serva Žemės ūkio 

ekonomika 

4 10,00 10 

Aplinkosaugos politika 

ir teisė 6 kr. 

Lekt. Jolanta Vil-

kevičiūtė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 10 10 

Gerovės ekonomika 6 

kr. 

Doc. Bernardas 

Vaznonis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,0 7 

Institucinių pokyčių 

vadybos sistemos 6 kr. 

Doc. Vytautas 

Pilipavičius 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,43 8 

Finansų teorijos 6 kr. Prof. Astrida Mi-

ceikienė 

Apskaita ir 

finansai 

1 9,0 8 

Tarptautinės žemės ūkio 

prekybos politika 6 kr. 

Lekt. Evaldas 

Serva 

Žemės ūkio 

ekonomika 

2 9,0 7 

Teritorinė konkurencija 

6 kr. 

Lekt. Alvydas 

Aleksandravičius 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 9,14 8 

Dalykų dėstymo meto-

dika ir pedagoginė (mo-

komoji) praktika 6 kr. 

Doc. Bronislavas 

Krikščiūnas 

Profesijos edu-

kologija 

1 10 10 

Didaktika ir hodegetika 

6 kr. 

Doc. Bronislavas 

Krikščiūnas 

Profesijos edu-

kologija 

1 9,6 9 
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F3.11 lentelė 

Studijų dalykai, kurių galutinių įvertinimų pažymių vidurkis 6,5 ir mažiau balų  

(dieninėse/nuolatinėse studijose) 

Studijų dalyko pavadini-

mas ir apimtis 

Dėstytojo vardas, 

pavardė 
Studijų programa 

 

Kursas 
Pažymių 

vidurkis 

Didžiausias 

egzamino pa-

žimys 

Finansinė analizė 6 kr. Lina Martirosianie-

nė 

Žemės ūkio eko-

nomika 

4 5,71 9 

Makroekonomika 2 6 kr. Valerija Vinciūnie-

nė 

Žemės ūkio eko-

nomika 

3 6,27 9 

Buhalterinė apskaita 6 kr. Kristina Rudžio-

nienė 

Žemės ūkio eko-

nomika 

3 5,00 9 

Matematinių metodų 

taikymas ekonominėje 

analizėje 4 kr. 

Daiva Rimkuvienė Žemės ūkio eko-

nomika 

3 5,40 9 

Vadyba 6 kr. Lina Marcinkevi-

čiūtė 

Žemės ūkio eko-

nomika 

1 5,29 7 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie-

nė 

Žemės ūkio eko-

nomika 

1 5,83 9 

Žemės ūkio verslo verti-

nimas 4,5 kr. 

Rolandas Rakštys Žemės ūkio verslo 

vadyba 

4 5,00 5 

Finansinė analizė 4,5 kr. Lina Martirosianie-

nė 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

4 3,43 5 

Logistika 4,5 kr. Audrius Gargasas Žemės ūkio verslo 

vadyba 

4 6,14 7 

Žemės ūkio paslaugų 

vadyba 4,5 kr. 

Rolandas Rakštys Žemės ūkio verslo 

vadyba 

4 0,00 0 

Buhalterinė apskaita 6 kr. Kristina Rudžio-

nienė 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

3 5,10 7 

Žemės ūkio ekonomika 4 

kr. 

Darius Jazepčikas Žemės ūkio verslo 

vadyba 

3 5,70 9 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičienė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 5,31 10 

Rinkodara 6 kr. Vilma Tamulienė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 5,92 10 

Vadyba 6 kr. Lina Marcinkevi-

čiūtė 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 3,00 3 

Filosofija 3 kr. Evaldas Čiuldė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 5,17 8 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie-

nė 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 3,60 5 

Mikroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 3,67 3 

Finansinė analizė 6 kr Lina Martirosianie-

nė 

Apskaita ir finan-

sai 

4 5,96 9 

Finansų valdymo pagrin-

dai 7,5 kr. 

Šviesa Leitonienė Apskaita ir finan-

sai 

4 4,68 8 

Finansų valdymo pagrin-

dai 7,5 kr. 

Šviesa Leitonienė Apskaita ir finan-

sai 

4 5,62 10 

Valdymo apskaitos pa-

grindai 6 kr. 

Rasa Patašienė Apskaita ir finan-

sai 

3 6,13 10 

Finansinė apskaita 3 6 kr. Danutė Zinkevičie-

nė 

Apskaita ir finan-

sai 

3 4,71 9 

Mokesčiai ir apmokesti-

nimas 6 kr. 

Violeta Jodkienė Apskaita ir finan-

sai 

3 5,94 9 

Finansinė apskaita 1 6 kr. Danutė Zinkevičie-

nė 

Apskaita ir finan-

sai 

2 6,11 10 

Mikroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Apskaita ir finan-

sai 

1 5,71 8 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie- Apskaita ir finan- 1 6,00 8 
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nė sai 

Vadyba 6 kr. Lina Marcinkevi-

čiūtė 

Apskaita ir finan-

sai 

1 4,55 9 

Viešojo administravimo 

tyrimo metodai 3 kr. 

Stasė Navasaitienė Kaimo plėtros 

administravimas 

3 5,38 8 

Buhalterinė apskaita 5 kr. Kristina Rudžio-

nienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

3 5,04 7 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 5,05 8 

Rinkodara 6 kr. Vilma Tamulienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 5,94 9 

Teisė 6 kr. Jolanta Vilkevičiūtė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 6,27 8 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 5,58 10 

Mikroekonomika 6 kr. Bernardas Vazno-

nis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,70 6 

Vadyba Jan Žukovskis Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,38 10 

Mikroekonomika 6 kr. Bernardas Vazno-

nis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,70 10 

Lietuvių kalba pradedan-

tiesiems 3 kr. 

Raminta Barzdžiu-

kienė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,00 8 

Vadyba 6 kr. Jan Žukovskis Kaimo plėtros 

administravimas 

1 3,33 10 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,44 8 

Mikroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,45 5 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,83 6 

Filosofija 3 kr. Evaldas Čiuldė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,23 8 

Žemės ūkio technologijos 

6 kr. 

Remigijus Zinkevi-

čius 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,50 8 

Vadyba 6 kr. Lina Marcinkevi-

čiūtė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,07 8 

Rinkodara 6 kr. Vilma Tamulienė Logistika ir preky-

ba 

2 5,94 10 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičienė Logistika ir preky-

ba 

2 5,31 10 

Logistikos valdymas 6 

kr. 

Indra Mūgienė Logistika ir preky-

ba 

2 6,22 7 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Logistika ir preky-

ba 

2 4,72 9 

Statistika 6 kr. Vida Čiulevičienė Logistika ir preky-

ba 

2 6,47 9 

Sociologija 6 kr. Rasa Merkienė Logistika ir preky-

ba 

2 6,06 7 

Filosofija 3 kr. Evaldas Čiuldė Logistika ir preky-

ba 

1 6,41 9 

Vadyba 6 kr. Lina Marcinkevi-

čiūtė 

Logistika ir preky-

ba 

1 4,84 8 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie-

nė 

Logistika ir preky-

ba 

1 5,22 9 

Vadyba 6 kr. Lina Marcinkevi-

čiūtė 

Logistika ir preky-

ba 

1 5,03 10 

Mikroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Logistika ir preky-

ba 

1 5,72 9 

Filosofija 3 kr. Evaldas Čiuldė Logistika ir preky-

ba 

1 6,39 10 
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Etnologija 3 kr. Rita Urbaitė Logistika ir preky-

ba, Kaimo plėtros 

administravimas,  

2 6,18 8 

Verslo anglų kalba pa-

žengusiesiems 3 kr. 

Jūratė Urbonienė Žemės ūkio eko-

nomika, Žemės 

ūkio verslo vady-

ba, Logistika ir 

prekyba 

2 3,36 9 

Matematika 6 kr. Janina Kaminskie-

nė 

Logistika ir preky-

ba 

1 4,52 7 

Verslo vokiečių kalbos 

pagrindai 3 kr. 

Aistė Urbaitė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,00 6 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,00 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,36 8 

Taikomoji informatika 6 

kr. 

Vilija Venckūnienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,25 7 

Makroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Kaimo plėtros 

administravimas 

1 5,33 7 

Taikomoji informatika 6 

kr. 

Aldona Čiūtienė Kaimo plėtros 

administravimas 

1 6,18 9 

Tikimybių teorija ir ma-

tematinė statistika 3 kr. 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,33 7 

Tikimybių teorija ir ma-

tematinė statistika 3 kr. 

Petras Rupšys Kaimo plėtros 

administravimas 

1 4,67 7 

Kaimo plėtros ir regioni-

nė politika 6 kr. 

Vilma Atkočiūnie-

nė 

Kaimo plėtros 

administravimas 

2 6,00 10 

Sociologija 6 kr. Gintarė Vaznonienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 6,46 10 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 4,90 8 

Viešojo administravimo 

pagrindai 6 kr. 

Ilona Kiaušienė Kaimo plėtros 

administravimas 

2 6,39 10 

Buhalterinė apskaita 5 kr. Vaida Stulpinienė Kaimo plėtros 

administravimas 

3 6,20 9 

Tikimybių teorija ir ma-

tematinė statistika 3 kr. 

Petras Rupšys Apskaita ir finan-

sai 

1 6,00 9 

Makroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Apskaita ir finan-

sai 

1 6,43 9 

Finansų pagrindai 6 kr. Jūratė Savickienė Apskaita ir finan-

sai 

1 5,50 7 

Finansinė apskaita 2 6 kr. Danutė Zinkevičie-

nė 

Apskaita ir finan-

sai 

2 5,88 10 

Finansinė apskaita 2 6 kr. Danutė Zinkevičie-

nė 

Apskaita ir finan-

sai 

2 4,89 9 

Žemės ūkio verslo sub-

jektų apskaita 6 kr. 

Neringa Stončiu-

vienė 

Apskaita ir finan-

sai 

3 6,27 10 

Apskaita ir finansai pelno 

nesiekiančiose organiza-

cijose 6 kr. 

Rasa Patašienė Apskaita ir finan-

sai 

3 5,73 10 

Ekonometrija 6 kr. Jolanta Rauluškevi-

čienė 

Apskaita ir finan-

sai 

3 5,87 8 

Finansinė apskaita 4 6 kr. Danutė Zinkevičie-

nė 

Apskaita ir finan-

sai 

3 5,75 9 

Žemės ūkio verslo sub-

jektų apskaita 6 kr. 

Neringa Stončiu-

vienė 

Apskaita ir finan-

sai 

3 4,17 9 

Įmonės finansai 6 kr. Albina Novošins-

kienė 

Apskaita ir finan-

sai 

3 4,67 8 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Logistika ir preky-

ba 

1 4,75 7 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Logistika ir preky- 1 6,30 9 
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ba 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Logistika ir preky-

ba 

1 5,78 8 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Logistika ir preky-

ba 

1 6,27 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Logistika ir preky-

ba 

2 5,67 9 

Specialybės kalba 3 kr. Erika Švarcienė Logistika ir preky-

ba 

2 6,43 9 

Makroekonomika 6 kr. Bernardas Vazno-

nis 

Logistika ir preky-

ba 

2 6,50 9 

Prekybos valdymas 6 kr. Rasa Rukuižienė Logistika ir preky-

ba 

2 6,50 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Logistika ir preky-

ba 

2 4,67 6 

Specialybės kalba 3 kr. Erika Švarcienė Logistika ir preky-

ba 

2 5,62 7 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Žemės ūkio eko-

nomika 

1 5,86 8 

Tikimybių teorija ir ma-

tematinė statistika 3 kr. 

Petras Rupšys Žemės ūkio eko-

nomika 

1 5,57 10 

Ekonometrija 6 kr. Jolanta Rauluškevi-

čienė 

Žemės ūkio eko-

nomika 

3 6,47 8 

ES maisto ūkio ekono-

mika 5 kr. 

Jurgita Baltušienė Žemės ūkio eko-

nomika 

3 5,91 7 

Makroekonomika 6 kr. Alfonsas Vytautas 

Vaznonis 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 6,33 7 

Tikimybių teorija ir ma-

tematinė statistika 3 kr. 

Petras Rupšys Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 5,25 7 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 5,00 8 

Visuomenės raida 3 kr. Rita Urbaitytė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

1 6,33 10 

Specialybės kalba 3 kr. Erika Švarcienė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 5,69 9 

Finansai 6 kr. Jūratė Savickienė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 5,19 8 

Planavimas ir prognoza-

vimas 6 kr. 

Vitalija Vanagienė Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 5,67 10 

Tarptautinės prekybos 

ekonomika 4,5 kr. 

Evaldas Serva Žemės ūkio verslo 

vadyba 

4 5,88 7 

Įmonės finansų valdymas 

6 kr. 

Prof. Vilija Alek-

nevičienė 

Apskaita ir finan-

sai 

1 6,0 8 

Finansų valdymas 6 kr. 

 

Lekt. Vaida Stulpi-

nienė 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 

2 5,64 9 

 

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) 

Apskaita ir 

finansai 

45 3 35 7 - - 5,000 7,662 38 
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Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

23 - 22 1 - - - 8,000 22 

Žemės ūkio 

ekonomika 

18 - 14 4 - - - 7,929 14 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

10 - 10 - - - - 7,600 10 

Antroji pakopa (magistrantūros) 

Dieninės ma-

gistrantūros 

studijos  

7 x - 7 x x x - - 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

5 x - 5 x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
1 x - 1 x x x - - 

Profesijos 

edukologija 
1 x - 1 x x x - - 

Nuolatinės 

magistrantū-

ros studijos  

67 x 46 21 x x x 8.522 46 

Apskaita ir 

finansai 
13 x 11 2 x x x 7.818 11 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

1 x - 1 x x x - - 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

9 x 6 3 

x x x 

8.833 6 

Žemės ūkio 

ekonomika 
16 x 10 6 

x x x 
9.000 10 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
15 x 8 7 

x x x 
8.625 8 

Profesijos 

edukologija 
13 x 11 2 

x x x 
8.545 11 

Ištęstinės studijos 

Pirmoji pakopa (bakalauro) 

Apskaita ir 

finansai/Ž.ū. 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

-/166 - -/11 -/155 - -/- - 7,000 -/11 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

-/34 - -/4 -/30 - -/- - 7,750 -/4 

Žemės ūkio 

ekonomika 

-/48 - -/9 -/39 - -/- - 7,780 -/9 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 

-/26 - -/3 -/23 - -/- - 7,770 -/3 

Antroji pakopa (magistrantūros) 

Ištęstinės 

magistrantū-

ros studijos  

27 x 16 11 x x x 8.688 16 

Apskaita ir 

finansai 
6 x 3 3 x x x 8.000 3 

Kaimo plėtros 

administravi-

mas 

3 x 1 2 x x x 7.000 1 

Žemės ūkio 

ekonomika 
6 x 3 3 x x x 9.000 3 
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Žemės ūkio 

verslo vadyba 
8 x 6 2 x x x 8.833 6 

Profesijos 

edukologija 
4 x 3 1 x x x 9.333 3 

Neakivaizdi-

nės magist-

rantūros stu-

dijos 

8 x 1 7 x x x 6.000 1 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
8 x 1 7 x x x 6.000 1 

Tęstinės stu-

dijos 
21 x - 21 x x x - - 

Žemės ūkio 

buhalterinė 

apskaita ir 

finansai 

11 x - 11 x x x - - 

Žemės ūkio 

ekonomika 
8 x - 8 x x x - - 

Žemės ūkio 

verslo vadyba 
2 x - 2 x x x - - 
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F3.13 lentelė 

2014 metų absolventų įsidarbinimo rodikliai praėjus 6 mėn. po studijų baigimo 
(pagal telefoninės apklausos 2014 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 

Apskaita ir finansai 49 20 41 50 5 10 - 25 10 73 18 9 - 56 27 17 - 

Žemės ūkio ekonomika 23 10 43 50 10 - - 30 10 50 33 17 29 42 29 - - 

Žemės ūkio verslo vadyba 13 6 46 67 - - - 33 - 100 - - - 100 - - - 

Kaimo plėtros  

administravimas 
26 4 15 50 25 - - - 25 100 - - - 50 50 - - 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir finansai 14 12 86 92 - - 8 - - 82 9 9 - 55 45 - - 

Žemės ūkio ekonomika 13 8 62 75 - - - 25 - 50 33 17 - 50 41 9 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 15 12 80 92 - - - - 8 50 33 17 - 50 41 9 - 

Kaimo plėtros  

administravimas 
7 5 71 80 - - - 20 - 75 - 25 25 50 - 25 - 

Profesijos edukologija 14 10 71 70 - - 20 - 10 57 - 43 - 86 14 - - 

Iš viso: 174 87 515 626 40 10 28 133 63 637 126 231 54 539 247 60  
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F3.14 lentelė 

2014 metų absolventų įsidarbinimas pagal atliekamo darbo sritis praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo 
(pagal telefoninės apklausos 2014 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 

Apskaita ir  

finansai 
18 9 - - - - - 17 - 56 - 18 72 10 

Žemės ūkio  

ekonomika 
17 - - - - - - 17 - 66 - 40 40 20 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
- 30 - - 20 - - - - 50 - 25 75 - 

Kaimo plėtros  

administravimas 
- - - - - - - 50 50 - - - 100 - 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir  

finansai 
9 - 9 - - - - - 9 73 - 64 36 - 

Žemės ūkio  

ekonomika 
- 17 - - - - - - - 83 - 66 17 17 

Žemės ūkio verslo 

vadyba 
- 10 10 - - - - 10 - 60 10 75 25 - 

Kaimo plėtros  

administravimas 
- - - - - - - 25 25 25 25 75 25 - 

Profesijos eduko-

logija 
- - - - - - - - - 86 14 71 29 - 
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3.7. Metodinis aprūpinimas  

 
F3.15 lentelė 

Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2014 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
 f

in
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 

 

 

  

Išleisti vadovėliai 

skaičius - -     - 

sp. lankų skai-

čius 

- -     - 

Išleistos studijų knygos 

skaičius - 2     2 

sp. lankų skai-

čius 

 51,4     51,4 

Parengti, tačiau neišleisti 

vadovėliai ir mokomosios 

knygos 

skaičius - -     - 

sp. lankų skai-

čius 

- -     - 

Kitos aprobuotos mokymo 

priemonės (popieriniai varian-

tai) 

skaičius 1 1     2 

sp. lankų skai-

čius 

2 8,75     1075 

Nuotolinio mokymo priemo-

nės 
skaičius 12 -     12 

Iš viso 

skaičius 13 3     16 

sp. lankų skai-

čius 

2 60,15     62,15 

 

 

 

F3.16 lentelė 

Naujų studijų programų dalykų aprašų rengimas ir aprobavimas Studijų programų komitetuose   

Naujos 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    

Kultūros ir turizmo vadyba 12 12 100 

Medienotyra 5 5 100 

Sumanioji gyvulininkystė 5 4 80 

Taikomoji ekonomika ir verslo 

analizė 

8 8 100 

Žemės ūkio inžinerija 1 1 100 

Antrosios pakopos (magistrantūros) 

studijų 

   

Verslo logistika 8 8 100 
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F3.17 lentelė 

Aktyvaus mokymo metodų taikymas  
 

Aktyvaus mokymo metodai 

Dėstytojų, taikančių aktyvaus mokymo metodus, 

skaičius institutuose (katedrose) 

Iš viso 

E
k
o

 o
m

ik
o

s,
 a

p
sk

ai
to

s 

ir
 n

 f
in

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 

 

 

  

Specialių kompiuterinių programų naudojimas studi-

jų procese 

12 2     14 

Nuotolinio mokymo priemonių naudojimas 20 13     33 

Dalykinių žaidimų taikymas 7 9     16 

Testų taikymas 26 18     44 

Komandos darbo taikymas 19 16     35 

Situacijos analizės organizavimas 26 19     45 

„Minčių lietaus“ organizavimas 14 16     30 

 

F3.18.1 lentelė 

Informacinių technologijų taikymas studijose  
 

Priemonės 

Priemonių 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
 

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 

 

 

  

Specialiųjų kompiuterinių programų  

naudojimas 

12 2     14 

Naujų specialiųjų kompiuterinių  

programų diegimas 2014 m. 

 

1 -     1 

Dalykų, pritaikytų ir aprobuotų miš-

rioms nuotolinėms studijoms, skaičius 

10 5     15 

Dalykų, dalinai pritaikytų mišrioms 

nuotolinėms studijoms, skaičius 

40 8     48 

Studijų programų pritaikomų (nuo pir-

mo kurso) dalinai nuotolinėms studi-

joms skaičius 

x x x x x x 

 

Studentų, studijuojančių dalinai nuotoli-

niu būdu skaičius 2014 m. spalio 1 d. 
x x x x x x 

 

   

F3.18.2 lentelė 
Mokslinių tyrimų taikymas dalykų studijose, 2013/2014 studijų metai 

 
 

Rodiklis 

Institutai  

Iš viso Ekonomikos, apskai-

tos ir finansų institu-

tas 

Verslo ir kaimo 

plėtros vadybos 

institutas 

Padalinyje dėstomų I ir II pakopos studentams 

dalykų skaičius 

87 88 175 
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Studijų dalykų, kuriuos studijuojant I ir II pako-

pos studentai atlieka mokslinius tyrimus skaičius  

33 35 68 

Studijų dalykų, kuriuos studijuojant I ir II 

pakopos studentai atlieka mokslinius tyrimus 

skaičiaus dalis proc. nuo visų dalykų skai-

čiaus 

38 40 39 

Padalinyje dirbančių dėstytojų skaičius 30 38 68 

Dėstytojų, kurių dėstomi dalykai atitinka moks-

linę tyrimų sritį skaičius 

28 34 62 

Dėstytojų, kurių dėstomi dalykai atitinka 

mokslinę tyrimų sritį, skaičiaus dalis  proc.  

nuo viso dėstytojų skaičiaus 

93 89 91 

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

mus mokslinėse olimpiadose ir konkursuose ir kt.): 

 

ASU apdovanojimas už mokomąją knygą „Kaimo pokyčių vadyba“, prof. dr. Vilmai Atkočiūnienei, 1 vieta Universiteto 

studijų metodinių priemonių konkurse. 

ASU „Metų dėstytojo“ nominacija prof. dr. Vilmai Atkočiūnienei. 

Studentai, pelnę apdovanojimus konferencijose ir konkursuose: 

Studentų mokslinė konferencija ,,Jaunasis mokslininkas 2014“: 

I vieta žemės ūkio ekonomikos sekcijoje – Gytis Gineika už pranešimą „Asimetriško kainų perdavimo maisto produktų 

tiekimo grandinėje veiksniai, ypatumai ir tipai“ (vadovė – doc. dr. D. Makutėnienė). 

III-ioji Jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“:  

I vieta – dokt. Vida Dabkienė už pranešimą „Lietuvos ūkininkų ūkių darnumo vertinimas naudojant ŪADT duomenis“ (va-

dovė prof. dr. Vlada Vitunskienė). 

  

Prof. V. Gronsko mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija: 

Dokt. Reda Daukšienė apdovanota už geriausią pranešimą "Tautinio paveldo produktų bendrosios ekonominės vertės varto-

tojui nustatymas: teorinė analizė".   

2014 m. Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentų mokslinių darbų konkurso laureatai: 

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentų mokslinių darbų konkurso laureatai: 

1. vieta: Monika Gaubytė. Lietuvos žemės ūkio poveikis klimato kaitai. Darbo vadovė  

prof. dr. Vlada Vitunskienė. 

2. vieta: Dovilė Bieliauskaitė. Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavos seniūnijos išteklių valdymas. Darbo vadovė prof. dr. 

Vilma Atkočiūnienė. 

3. vieta: Iveta Matusevičiūtė. Darnaus žemės ūkio ribų vertinimas. Darbo vadovas lekt. Darius Jazepčikas. 

Antrosios pakopos (magistro) studijų studentų mokslinių darbų konkurso laureatai: 

1 vieta: Bartas Giedraitis. Žemės ūkio poveikis kaimiškųjų vietovių darniam vystymuisi. Darbo vadovė prof. dr. Vilma At-

kočiūnienė. 

2 vieta: Deividas Stankus. Intensyvaus ir ekstensyvaus ūkininkavimo teritorinis išdėstymas ir veiksniai Lietuvoje. Darbo 

vadovė prof. dr. Vlada Vitunskienė. 

3. vieta: Eglė Vakauskė. Socialinio būsto fondo valdymo tobulinimas. Darbo vadovė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė.  
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ASU studijų metodinių priemonių konkursas:  

II vieta – studijų knyga „Žemės ūkio ekonomika“ (prof. dr. Vlada Vitunskienė) 

 

ASU mokslo darbų konkursas: 

IV vieta už mokslo darbų rinkinį „Inovatyvių finansinių sprendimų modeliavimas žemės ūkio verslo organizacijose ir finan-

sų rinkose“ (prof. dr. Vilija Aleknevičienė). 

 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas prof. dr. Vilijai Aleknevičienei už ilgametį kūrybinį pedagoginį ir moks-

linį darbą. 

Aleksandro Stulginskio universiteto padėkos raštas direktorei, prof. Vilijai Aleknevičienei už gerą mokslinį, pedagoginį bei 

metodinį darbą. 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto doc. V. Makutėnui už puikų 20 – 

tosios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados organizavimą (2014 m. balandžio 12 d.) . 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto doc. D. Makutėnienei už puikų 

20 – tosios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados organizavimą (2014 m. balandžio 12 d.)  

 

Metodinio darbo pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai: 

1) tobulinti nuotolinio mokymo puslapio galimybes, visų pirma, sudaryti galimybes išsaugoti studentų atsiųstus darbus, 

juose rašyti komentarus ir vėl išsiųsti darbą studentui su dėstytojo komentarais; 

2) peržiūrėti ir padidinti pedagoginio krūvio valandas, skirtas darbui su studentais, nes to, kas skirta dabar, tikrai per mažai, 

o nuotolinės studijos – specifinė studijų forma, todėl, jeigu siekiame kokybės, reikia žymiai daugiau individualių konsul-

tacijų; 

3) Universitete turi būti asmuo, kuris nuolat teiktų konsultacijas dėstytojams, dirbantiems Moodle sistemoje; 

4) atsisakyti egzaminų rezultatų ištęstinių studijų studentams spausdinimo, taupant laiką, spausdinimo dažus ir popierių; 

5) mažinti darbo krūvį, daugiau laiko paliekant metodiniam darbui; 

6) darbas su užsienio studentais yra nepalyginamai sudėtingesnis ir pasirengimas reikalauja žymiai daugiau laiko ir pastan-

gų nei gimtąja kalba, todėl siūloma žymiai labiau diferencijuoti dėstytojų krūvius, padidinant valandų skaičių, dirban-

tiems su užsienio studentais (ir su grupėmis, ir su Erazmus); 

7) darbas metodinėje komisijoje turėtų būti įvertintas didesniu valandų skaičiumi (ne mažiau kaip 50); 

8) siūloma Instituto ataskaitą papildyti dėstytojų užsiėmimų lankymo lentele; 

9) rekomenduojama dėstytojo darbo krūvyje numatyti valandas metodiniam darbui; 

10) darbas dalinai nuotoliniu būdu neskatina dėstytojų tobulėti ir demotyvuoja studentus; 

11) dėstytojo darbas MOODLE sistemoje reikalauja žymiai daugiau pastangų ir laiko, nei tai vertinama darbo krūvyje; 

12)  Trūksta metodinių patarimų vadovo (gido) ar seminarų, kurie paaiškintų, kaip per nustatytą darbo laiką pasirengti pa-

skaitai ar seminarui. Problema yra ta, kad paskaitai ar seminarui kokybiškai pasirengti reikia mažiausiai 3-4 valandų 

(nepriklausomai nuo to, kelinti metais dėstomas dalykas). Metodiniam (ar pasirengimui užsiėmimams) darbui realiai ski-

riama daug daugiau laiko, nei yra suprogramuota individualiose užduotyse, todėl reikia patarimų, kaip organizuoti kursą 

taip, kad sutilpti į administraciškai nustatytas valandas bei vykdyti kurso apraše nustatytas nuostatas. 
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13) Metodinis darbas, planuojamas dėstytojo individualioje užduotyje pasirengti paskaitoms ir pratyboms yra nepakanka-

mas, nes vienos valandos, kuri skirta vienai paskaitai atnaujinti, nepakanka vien tik informacijai surinkti, o kur dar te-

chninis darbas skaidrėms parengti. Todėl dėstytojams nelieka laiko (nes darbo laiko struktūroje nenumatyta) metodinių 

leidinių parengimui ir leidybai. 

14) Kasmet daugėja studentų, kartojančių tam tikrus studijų dalykus. Realiai pakartoti dalyko daugeliu atvejų studentai netu-

ri galimybės, nes sutampa jų einamojo kurso ir kartojamo dalyko paskaitų ar pratybų laikas, todėl studentai į dėstytojus 

kreipiasi individualiai. Jiems reikia pateikti paskaitų ir pratybų medžiagą, juos konsultuoti, organizuoti kontrolinių darbų 

ir kitų savarankiškų darbų atsiskaitymą, egzaminuoti, tačiau dėstytojui už šį darbą jo individualioje užduotyje neplanuo-

jama nei viena darbo valanda (nei kontaktinio, nei nekontaktinio). Taigi, dėstytojai faktiškai dirba žymiai didesnį peda-

goginio darbo valandų skaičių, nei jiems planuojama, bet šis darbas nekompensuoja kitų dėstytojo darbo formų, numaty-

tų individualioje užduotyje ir kurios kartais lieka neįvykdytos dėl didelio užimtumo. 

15) Tobulintina pedagoginio darbo planavimo su ištęstinių studijų studentais metodika, nes darbas Moodle aplinkoje reika-

lauja iš dėstytojo žymiai didesnių darbo sąnaudų, nei dėstytojui suplanuota jo individualioje užduotyje. Tam tikslui rei-

kėtų atlikti dėstytojų apklausą ir ištirti kiek faktiškai laiko jie sugaišta Moodle aplinkoje konsultuodami studentus, pa-

rengdami ir sukeldami medžiagą į šią aplinką, rašydami studentams atsiliepimus apie jų atliktus darbus ir pan.  

16) Neretai tą patį dalyką nuolatinėse studijose dėsto vienas dėstytojas, o ištęstinėse kitas, tačiau metodinio darbo valan-

dos pasirengti to dalyko paskaitoms ir pratyboms planuojamos tik vieną kartą (prie nuolatinėse studijose dėstomo daly-

ko). Todėl dėstytojui, kuris dirba ištęstinėse studijose, savo dalyko paskaitų ir pratybų atnaujinimui neskiriama nei viena 

darbo valanda. 

 

3.8 Tarptautinės studijos 
 Jungtinių ir kitų tarptautinių studijų programų rengimas ir vykdymas:  

 

 

F3.19 lentelė 

Studentų išvykusių studijuoti į užsienio aukštąsias mokyklas skaičius 
 (ERASMUS 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 

Apskaita ir  

finansai 

5 5 0 4 

Žemės ūkio  

ekonomika 

2 2 0 7 

Žemės ūkio verslo vadyba 1 1 0 2 

Kaimo plėtros  

administravimas 

6 1 5 5 

Logistika ir prekyba 2 2 0 1 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 

Apskaita ir  

finansai 

0 0 0 0 

Žemės ūkio  

ekonomika 

1 1 0 13 
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Žemės ūkio verslo vadyba 1 1 0 13 

Kaimo plėtros  

administravimas 

2 2 0 33 

Profesijos edukologija 0 0 0 0 

NOVA/BOVA programa 

Apskaita ir  

finansai 

3 3 0 14 

Žemės ūkio  

ekonomika 

0 0 0 0 

Žemės ūkio verslo vadyba 0 0 0 0 

Kaimo plėtros  

administravimas 

1 1 0 13 

Profesijos edukologija 0 0 0 0 

 

 

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 15 

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas 15 42 

Iš viso 20 29 

 

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 - 4 kursai), 

praktinės užduotys studentams, paskaitų skaidrės 

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 

aprašai 

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijos 
Apskaita ir finansai Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas, dalykų apra-

šai, mokomoji medžiaga 

Kaimo plėtros administravimas Anglų kalba Išverstas studijų programos aprašas 

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

aprašai 

 

 

F3.22 lentelė 

Užsienio dėstytojų vizitai 

Dėstytojo pavardė, vardas 
Universitetas ir 

šalis 
Vizito datos 

Skaitytos paskaitos ir kiti atlikti dar-

bai 

Assoc. prof. dr. Iwona Połucha Varmijos-

Mozūrijos Uni-

versitetas 

2014 03 31 Skaityta paskaita, aptartos bendradar-

biavimo galimybės 

Lekt. Jan Brusselaers 

Gento Universi-

tetas, Belgija 

2014 03 30- 04 

12 

Skaityta paskaita „Methodology of 

the transversal analysis“, studentų 

darbo koordinavimas 
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Lekt. Vineta Tetere Latvijos žemės 

ūkio universite-

tas, Latvija 

2014 03 30- 04 

12 

Skaityta paskaita „CAP as an instru-

ment for rural innovations“, studentų 

darbo koordinavimas 

dr. Anna Matras-Bolibok Gamtos mokslų 

universitetas 

Liubline, Lenkija 

2014 03 30- 04 

12 

Skaityta paskaita „Innovation systems 

in agriculture development“ studentų 

darbo koordinavimas 

Assoc. prof. dr. Tomasz Kijek Gamtos mokslų 

universitetas 

Liubline, Lenkija 

2014 03 30- 04 

12 

Skaityta paskaita „Open innovation 

practices in food industry: challenges 

and opportunities“ studentų darbo 

koordinavimas 

Assoc. prof. dr. Marek Angowski Gamtos mokslų 

universitetas 

Liubline, Lenkija 

2014 03 30- 04 

12 

Skaityta paskaita „Innovation practi-

ces of enterprises located on rural 

areas“ studentų darbo koordinavimas 

Assoc. prof. dr. Ozgur Oguz Anadolu univer-

sitetas, Turkija 

2014 05 20 Aptartos bendradarbiavimo galimy-

bės, bendrų konferencijų organizavi-

mas, paskaitų skaitymas 

Prof. Habil. dr. Marek Marks Varmijos-

Mozūrijos Uni-

versitetas 

2014 09 11 Skaityta paskaita, aptartos bendradar-

biavimo galimybės, vyko susitikimai 

EVF ir Agronomijos fakultetuose 

Vytautas Liškauskas Punsko valsčiaus 

savivaldybė 

2014 10 03 Aptartos bendradarbiavimo galimybės 

savivaldos plėtros klausimais 

Assoc. prof. dr. Artur Jacek Kozuch Agricultural Uni-

versity in 

Krakow (Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Beata Domanka -

Szaruga 

Siedlce Universi-

ty (Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Wioletta Sylvia 

Wereda 

Military Univer-

sity of Technolo-

gy in Warsaw 

(Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Janusz Sasak Jagiellonian  

Universityin 

Krakow (Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Krystyna Kurowska University of 

Warmia and Ma-

zury (Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Ozgur OGUZ Anadolu Univer-

sity Law School 

(Turkey) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Hubert Kryszk University of 

Warmia and Ma-

zury (Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. Anna Jakubowicz-Jaszczuk Pope John II 

State School of 

Higher Education 

in Biala Podlaska 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Prof. dr. Habil Renata Marks-Bielska University of 

Warmia and Ma-

zury (Poland) 

2014 10 06-10 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Prof. dr. Paula Pypłacz Czestochowa 2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-
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University of 

Technology, 

Faculty of Man-

agement (Poland) 

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Ph. D. Anna Swirska University of 

Natural Sciences 

and Humanities 

in Siedlce (Po-

land) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr Janusz Sasak Jagiellonian Uni-

versity in Kra-

kow (Poland) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Prof. dr. Beata Domanska-Szaruga Siedlce Universi-

ty of Natural 

Sciences and 

Humanities (Po-

land) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Prof. dr. Artur Jacek Kożuch University of 

Agriculture in 

Krakow (Poland) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. Anna Jakubowicz-Jaszczuk State School of 

Higher Education 

of Pope John 

Paul II in Biala 

Podlaska (Po-

land) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Prof. dr. Piotr Senkus Poznan Universi-

ty of Economics 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. Adam Skrzypek Maria Curie-

Sklodowska Uni-

versity in Lublin 

(Poland) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. Monika Łęska State School of 

Higher Education 

of Pope John 

Paul II in Biala 

Podlaska (Po-

land) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. Aneta Wysokińska-Senkus Poznan Universi-

ty of Life Scienc-

es (Poland) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. Zofia Koloszko-Chomentowska Bialystok Uni-

versity of Tech-

nology (Poland) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Assoc. prof. dr. Krystyna Kurowska University of 

Warmia and Ma-

zury in Olsztyn, 

(Poland). 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 

Dr. hab. Zbigniew Brodziński University of 

Warmia and Ma-

zury in Olsztyn, 

(Poland) 

2014 12 04 Skaitytos paskaitos, aptartos bendra-

darbiavimo galimybės, bendrų konfe-

rencijų organizavimas, paskaitų skai-

tymas 
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Lekt. Aaldrich Enting Dronten CAH 

Vilentum Taiko-

mųjų mokslų 

universiteto, 

Nyderlandų  

(Dronten CAH 

Vilentum Uni-

versity of Ap-

plied Sciences). 

2014 03 06 Bendrų studijų programų kūrimo 

klausimai 

doc.dr. Jindřich Špička 

Čekija, Žemės 

ūkio ekonomikos 

ir informacijos 

institutas, Prahos 

Ekonomikos 

universitetas  

2014 03 19-21 

Rizikos analizė ir valdymas žemės 

ūkyje: metodai, strategijos ir priemo-

nės 

doc.dr. Andra Zvirbule-Berzina 
Latvijos žemės 

ūkio universitetas 
2014 11 10-14 

Application of Logistics components 

and Systems for sustainable agricultu-

re 

prof. dr. Baiba Rivža 
Latvijos žemės 

ūkio universitetas 
2014 11 10-14 

Role  of social factors generating 

business for sustainable agriculture;   

Cultural heritage as a product for 

rural farm tourism and rural develop-

ment                                                    

doc. dr. Gunta Grinberga-Zalite 
Latvijos žemės 

ūkio universitetas 
2014 11 10-14 

Social marketing for sustainable de-

velopment of rural communities 

 

Tarptautinių studijų organizavimo ir vykdymo problemos: 

 

Reikia suvienodinti atskirų universiteto padalinių funkcijas priimant tiek lietuvius studentus, tiek užsie-

niečius. Tada būtų aiški administravimo sistema. 

Ne visi EVF dėstytojai turi pakankamas užsienio kalbų žinias. 

Tarptautinis skyrius primygtinai rekomenduoja priimti nerentabilų studentų skaičių. 

  

 

3.9 Fakulteto taikytos studijų programų populiarinimo priemonės 

 
1. 2014 m. kovo 27 d. organizuota tarptautinė Verslo praktinio mokymo firmų mugė „Taste the busi-

ness“. Rezultatas: viešinimo straipsniai medijoje. Mugėje dalyvavo 41 verslo praktinio mokymo firma 

iš Lietuvos, Italijos ir Suomijos mokymo įstaigos. Daugiau kaip 200 dalyvių turėjo progos susipažinti su 

ASU studijų programomis. Dalyvavo: LR Švietimo ir mokslo ministras, LR Ūkio ministerijos atstovas, 

LR Žemės ūkio ministerijos atstovas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovas, UAB „Topo 

grupė“ generalinė direktorė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius, Asociacijos „Slėnis 

Nemunas“ Mokslo kavinės vadovė, VšĮ „Technopolis“ direktorė, Lietuvos centrinės kredito unijos at-

stovas.   

2. Ekonomikos ir vadybos fakulteto organizuota Jaunojo lyderio stovykla, kuri vyko 2014 birželio 30 – 

liepos 3 dienomis. Stovykloje dalyvavo 20 moksleivių iš visos Lietuvos. Rezultatas: viešinimo straips-

niai medijoje, 20 proc. stovyklos dalyvių įstojo į ASU. 
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3. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, kartu su kitais fakultetas pristatė savo studijų programas ASU atvirų 

durų dienose. Atvirų durų dienų renginių metu moksleiviai galėjo susipažinti su verslumo ugdymo ypa-

tumais (verslo imitavimu, žaidimais ir t.t.) EVF. Užsiėmimus vedė Verslumo ugdymo centro darbuotojai 

bei fakulteto dėstytojai. Atvirų durų renginių metų moksleiviams mini paskaitas (25 min.) skaitė lekt. M. 

Samuolaitis „Alternatyvi karjera jaunam žmogui. Kaip pasiruošti kelią sėkmei?“, doc. dr. V. Tamulienė 

„Reklama: tikėti ar ne?“. Paskaitų metų moksleiviai galėjo užduoti klausimus apie studijas EVF fakulte-

te, įsivertinti savo tikslus baigus mokyklą, apmąstyti poreikį studijuoti EVF. Renginio metu buvo dali-

namos skrajutės su informacija apie studijų programas EVF. 

4. 2014 m. pabaigoje buvo pradėtos organizuoti pažintinės paskaitos ir užsiėmimai moksleiviams „Studen-

tiškos popietės“. Jų tikslas populiarinti ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetą moksleivių tarpe ir supa-

žindinti juos su kai kuriais studijų dalykais. Dalyvavo Jonučių, Ugnės Karvelės, Domeikavos, Ariogalos 

gimnazijų moksleiviai. Užsiėmimus vedė lekt. R. Rakštys, doc. dr. Tamulienė, doc. dr. D. Makutėnienė, 

doc. dr. V. Makutėnas, lekt. V. Vaznonis, lekt. N. Poškienė, lekt. A. Čapienė. Popiečiu metu buvo dali-

namos skrajutės apie EVF studijų programas. 

5. EVF dėstytojai (prof. dr. D. Zinkevičienė, doc. dr. A. Astromskienė, lekt. J. Savickienė) atstovavo fakul-

tetą VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos organizuotame Respublikiniame profesinio mokymo 

įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurse ,,Geriausias jaunasis verslininkas - 2014" ir "Geriau-

sias jaunasis apskaitininkas - 2014“.  Renginys vyko gruodžio 4 d. Dėstytojai dalyvavo darbų vertinimo 

komisijose, EVF įsteigė vieną iš pagrindinių prizų, o moksleivius atlydėję pedagogai gavo padalomąją 

medžiagą apie studijas EVF. 

6. Taikytos ir aktyvios studijų programų reklamos priemonės. Kvietimas studijuoti Verslo logistikos ma-

gistrantūroje ir visa su stojimu susijusi informacija buvo išsiųsta elektroniniu paštu logistikos srityje dir-

bančioms įmonėms ir organizacijoms (apie 100 adresatų). Šios priemonės taikymo rezultatus kol kas 

sunku įvertinti, nes stojimas į Verslo logistikos magistrantūrą dar nėra pasibaigęs. 

7. Ekonomikos ir vadybos fakultetas rėmė respublikinį kaimo vaikų ir jaunimo konkursą „Po tėviškės dan-

gum 2014" tema „Kaimas - iki ir dabar". 

8. Sukurta EVF paskyra socialiniame tinkle „Facebook“. Šiuo metu puslapis turi per 700 pasekėjų. Tai pat-

raukli priemonė, kuria informuojami, tiek moksleiviai, tiek studentai, tiek visa bendruomenė apie Fakul-

teto aktualijas, pastoviai viešinamos studijų programos, orientuojamasi į  verslu ir ekonomika besido-

minčius moksleivius bei skatinamas Fakulteto aktyvumas ir užklasinis gyvenimas. 

(https://www.facebook.com/pages/ASU-Ekonomikos-ir-vadybos-fakultetas/387320134758710). 

9. Individualiai bei kartu su ASU studijų populiarinimo komanda fakulteto dėstytojai, atstovaujantys stu-

dentai lankė šalies vidurines mokyklas bei gimnazijas. Pastebima, kad šią studijų programų populiarini-

mo priemonę paprastai naudoja ir daugelis kitų aukštųjų mokyklų bei kolegijų, todėl galima daryti prie-

laidą, kad jos patrauklumas ir potencialus poveikis mažėja. 

https://www.facebook.com/pages/ASU-Ekonomikos-ir-vadybos-fakultetas/387320134758710


 

 42 

10. Studijų programos buvo populiarinamos atvirų durų dienų metu, universitete vykstančiose parodose, 

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

las, kolegijas, socialinių  partnerių (Lietuvos žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio rūmais, Lietu-

vos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Kaimo plėtros ir vers-

lo konsultsantų asociacija, programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru, Kauno pramo-

nės, prekybos ir amatų rūmais ir kt.) internetiniuose puslapiuose, vykdomų konsultacinių  projektų metu, 

siunčiama informacija verslo įmonėms bei viešojo sektoriaus organizacijoms.  

11. Informacija pateikiama spaudoje (Mano ūkis, Ūkininko patarėjas), reportažuose televizijoje (laidoje 

„Kaimo akademija“), portale „Agroakademija“. 

12. Sukurta fakulteto marketingo grupė, kuri paruošė reklamos strategiją. 

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

14. Pirkta reklama mokinių sąsiuviniuose. 

 

 

3.10 Studijų vidinis ir išorinis vertinimas 

 

F3.23 lentelė 

Studijų programų išorinis vertinimas 
Studijų sritis Studijų pakopa Studijų programa Išorinis vertinimo  

laikas 

Vertinimo rezultatas 

arba etapas 

Socialiniai mokslai Pirma Apskaita ir finansai Nėra paskelbtas Akredituota iki: 

2020-06-30 

Socialiniai mokslai Pirma Kaimo plėtros admi-

nistravimas 

Po 2016-05-30 Atliekama savianali-

zė, kuri turi būti pa-

teikta iki 2016 05 30 

Socialiniai mokslai Pirma Kaimo plėtros vady-

ba 

Po 2015-06-30 Programa bus užda-

roma, savianalizė ir 

išorinis vertinimas 

nebus atliekamas 

Socialinai mokslai Pirma Kultūros ir turizmo 

vadyba 

Nėra paskelbtas Akredituota iki: 

2019-06-30 (akr. 

įsakymas  SV6-1) 

Socialiniai mokslai Pirma  Logistika ir prekyba 2015 II pusmetis Atliekama savianali-

zė, kuri turi būti pa-

teikta iki 2015 04 30 

Socialiniai mokslai Pirma  Taikomoji ekonomi-

ka ir verslo analizė 

Nėra paskelbtas Akredituota iki: 

2019-06-30 (akr. 

įsakymas  SV6-16) 

Socialiniai mokslai  Pirma  Žemės ūkio ekono-

mika 

Po 2017-07-15 Savianalizės suvesti-

nės pateikimo termi-

nas SKVC 2015-

2016 m. vertinimo 

planų projektuose 

nenumatytas 

Socialiniai mokslai  Pirma  Žemės ūkio verslo 

vadyba 

Po 2017-06-30 Savianalizės suvesti-

nės pateikimo termi-

nas SKVC 2015-

2016 m. vertinimo 

planų projektuose 
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nenumatytas 

Socialiniai mokslai Antra Apskaita ir finansai Nėra paskelbtas Akredituota iki: 

2019-06-30 

Socialiniai mokslai Antra Kaimo plėtros admi-

nistravimas 

Po 2016-05-30 Atliekama savianali-

zė, kuri turi būti pa-

teikta iki 2016 05 30 

Socialiniai mokslai Antra Profesijos edukologi-

ja 

... Atlikta savianalizė, 

ekspertų vizitas 

Socialiniai mokslai Antra Verslo logistika Nėra paskelbtas Akredituota iki: 

2019-08-31 (akr. 

įsakymas  SV6-31) 

Socialiniai mokslai Antra Žemės ūkio ekono-

mika 

Po 2017-07-15 Savianalizės suvesti-

nės pateikimo termi-

nas SKVC 2015-

2016 m. vertinimo 

planų projektuose 

nenumatytas 

Socialiniai mokslai Antra Žemės ūkio verslo 

vadyba 

Po 2017-06-30 Savianalizės suvesti-

nės pateikimo termi-

nas SKVC 2015-

2016 m. vertinimo 

planų projektuose 

nenumatytas 

 
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. Apskaitos ir finansų 

antrosios pakopos studijų programa akredituota 6 metams. Kitų programų akreditavimas vyks 2014 arba vėles-

niais 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 užsiė-

mimų 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 kreipiasi tik tuomet, kai du kartus neišlaiko egza-

mino. Daugėja studentų, turinčių akademinių įsiskolinimų. 

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

bas ir vėl peržiūrėti pataisymus. Dėl to nukenčia kursinių darbų rengimas, o daugeliui studentų jis yra per sudė-

tingas savarankiškas darbas (bent jau rašant pirmąjį kursinį darbą). 

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

limis komponuotis ne tik ištęstinėse, bet ir nuolatinėse studijose. 
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Lėtas studijų dokumentų ir kitų informacinių išteklių apjungimas į vieną bendrą ar kelias kompiuterizuo-

tas sistemas (dalykų aprašai, dalykų metodinio aprūpinimo duomenų bazė, ir t.t.). Dauguma kompiuterizuotų 

sistemų, kurios buvo rengiamos centralizuotai, kol kas dar neišvydo dienos šviesos.  

Reikalinga elektroninė ištestinių studijų studentų registracijų konusultacijoms sistema. 

Itin vangi yra plagijato tirkinimo sistema. Ši sistema kol kas „neišsikapanoja“ iš projektinės stadijos ir 

plačiau yra žinoma tik jos rengėjams. 

Mažai pagalbos sulaukiama naudojant nuotolinio mokymo įrangą.  

 

 

4. TĘSTINIS MOKYMAS, KONSULTAVIMAS IR PROJEKTAI 
 

F4.1 lentelė 

Dalinės studijos per 2014 metus 

Studijų programos Priimta klausytojų Studijavo kreditų 
Sėkmingai baigusiųjų skai-

čius 
Dalinės studijos 

Žemės ūkio verslo vadyba 1 72 - 

Iš viso 1 72 - 

Dalinės, studijuojant pavienius dalykus 

Apskaita ir finansai 29 351,5 15 

Kaimo plėtros administravimas 9 213,5 4 

Logistika ir prekyba 11 153 3 

Žemės ūkio ekonomika 12 264 9 

Žemės ūkio verslo vadyba 11 88,5 6 

Profesijos edukologija 2 43 4 

 

F4.2 lentelė 

Papildomosios studijos per 2014 metus 

Studijų programos Priimta studentų iki 2014 m. spalio 1 d. 
Per metus sėkmingai baigusiųjų 

skaičius 

Apskaita ir finansai 35 17 

Kaimo plėtros administravimas 6 9 

Verslo logistika 9 - 

Žemės ūkio ekonomika 2 - 

Žemės ūkio verslo vadyba 4 9 

Profesijos edukologija 5 5 

Iš viso 61 40 

 

 
Projekto „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“, Nr. VP2-1.4.-ŪM-05-V-01-006 rezultatai 

 Suorganizuoti renginiai: 

 

Eil. 

nr. 

Pavadinimas Renginio data Dalyvių skaičius 

1. " Jei darai, daryk gerai" 2014 02 12 200 

2. " Kūrybinės dirbtuvės su Antanu Guoga"  2014 02 19 150 

3. " Sėkminga komanda - sėkmingo verslo 

prgrindas" 

2014 03 19 40 

4. " Produkto inovacija - mada ar būtinybė" 2014 04 02 35 

5. " Pažink rinką - atrask galimybes" 2014 04 09 32 

6. " Finansai kiekvienam" 2014 04 23 35 
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7. "Galimybės jaunąjam mokslinikui , doktoran-

tui" 

2014 04 29 15 

8. " Idėjų atrankos renginys" 2014 04 30 22 

9. " Prisistatymo ir įvaizdžio galia!" 2014 05 07 35 

10. " Nuo idėjos iki įmonės steigimo" 2014 05 21 32 

11. " Pirmas žingsnis - nuosavas verslas. O kas 

toliau?" 

2014 06 20 40 

 

Įsteigtos naujos studentų technologinės įmonės: 

 

Įmonės pavadinimas Veiklos sritis 

MB „Garliavos sraigynas“ – inovatyvūs sraigių augi-

nimo metodai, leidžiantys, nedideliame plote užauginti 

maksimalų sraigių kiekį. 

 

Biotechnologijos kryties įmonė 

 

MB „Mobiliosios technologijos sprendimai“ – užsii-

ma mobilios technikos kūrimu ir konstravimu organi-

nių atliekų perdirbimui, įterpiant smulkintas ir apdoro-

tas organinės augalinės kilmės atliekas. 

 

Aplinkosaugos/aplinkos inžinerijos kryties įmonė 

 

MB „Inotechas“ – užsiima atviro kodo sistemų kūri-

mu, skirtu internetinei prekybai. 

 

Informacinių technologijų kryties įmonė 

 

MB „Sumanios technologijos“ – kuria programinę 

įrangą, skirtą duomenų valdymui. Ši programa leis 

verslo įmonėms susiformuoti standartinės dokumenta-

cijos paketą, pagreitinantį kiekvienos įmonės veiklos 

pradžią, sukuria palankią sistemą dokumentams tvar-

kyti.  

 

Informacinių technologijų kryties įmonė 

 

MB „Sviestas sviestuotas“ – kuria riešutų sviesto ga-

mybos technologinę liniją. 

 

Maisto pramonės inžinerijos kryties įmonė 

 

 

F4.3 lentelė 

Mokymo kursai, seminarai ir kiti renginiai, skirti ne Universiteto dėstytojams ir studentams per 2014metus 

 

 

Organizatorius Finansavimo šaltinis Renginių skaičius Klausytojų skaičius 

Žemės ūkio mokslo ir 

technologijų parkas 

Struktūriniai fondai 2 35 

   

   

   

Kitos   

Fakultetas (Centras) 

ar jo institutai  

(katedros) 

Struktūriniai fondai 

 

18 

 

471 

 Kitos   

Kitos institucijos Struktūriniai fondai   

 ŽŪM   

 AM   

 Ūkio subjektų 10 358 
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Tęstinio mokymo ir konsultavimo pagrindinės problemos ir jų galimi sprendimo būdai: 

 

Nėra universiteto aiškios strategijos dėl mokymosi visą gyvenimą organizavimo. Versle tokių mokymų pageida-

vimas yra, tačiau universitetas neišnaudoja šios galimybės. 

Pasigendama marketingo priemonių apie neformalių kompetencijų užskaitymą. Manome, kad tai turėtų būti uni-

versiteto marketingo priemonė, o ne atskirų fakultetų.  

 
F4.4 lentelė 

Fakulteto (Centro) rengiami ir vykdomi studijų ir studijas aptarnaujančio personalo gebėjimų stiprinimo projek-

tai, įskaitant finansuojamus iš struktūrinių fondų  

Projekto  statusas ir pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis ir 

partneriai 

Projekto esmė Terminai 
Projekto 

vadovas 

Projekto 

būklė 2014 

m. pabaigoje 

Vykdomi projektai 

Tęstinio mokymo projektas “ 

Ekonominės veiklos kompetenci-

jų ugdymas“ 

„Leader“ 

programos ir 

žemdirbių 

mokymo 

metodikos 

centras, pa-

rneriai  -  

Lietuvo že-

mės ūkio 

konsultavimo 

tarnyba, VšĮ 

Agroanalitinis 

centras 

Mokymų paslaugos 

žemės ūkio subjek-

tams 

2013/2014 
Astrida 

Slavickienė 

Įgyvendinta 

100 % pro-

jekto veiklų 

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 

2013/2014 
Astrida 

Slavickienė 

Įgyvendinta 

80% pro-

jekto veiklų 

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 

Miceikienė 

Įgyvendinta 

95 % pro-

jekto veiklų 
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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- 

Lietuvos 

žemės ūkio 

konsultavim 

otarnyba, 

Programos 

:Leader“ ir 

žemdirbių 

mokymo 

metodfikos 

centras ir 

Lietuvos 

agrarinių 

mokslų ir 

miškų centras 

Informavimo, konsul-

tavimo ir mokymų 

elektroninių paslaugų 

sistemos įdiegimas 

2011/2015 
Astrida 

Miceikienė 

Įgyvendinta 

100 % pro-

jekto veiklų 

Inovatyvaus verslo kūrimo skati-

nimas 

Europos re-

gioninės plėt-

ros fondas ir 

europos so-

cialinis fon-

das 

Skatinti inovacijų 

plėtrą tiek verslo, tiek 

mokslo srityse, ypa-

tingą dėmesį skiriant 

tarpusavio bendradar-

biavimo, technologijų 

perdavimo  procesams 

2013/2015 
Aistė Ča-

pienė 

Įgyvendinta 

20 % pro-

jekto veiklų 

Rengiami arba pateikti konkursui projektai 

      

      

 

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 2013 

m. +/- Lt 

Pajamos už studijas 117055,00 77067,00 130342,31 63779,69 -32411,00 

Tikslinis finansavimas biudžetiniam 

mokslui 

- 5086,00 5086,00 - -3774,00 

Skatinimo fondas      

Egzaminų perlaikymo lėšos  41568,00 14700,00 41568,00 14700,00 -1268,00 

Testinės studijos  

353910,00 199961,25  310312,35 243558,90 +41410,62 Nenuosekliosios studijos 

Papildomosios studijos 

Kitos pajamos      

Iš viso: 51533,00 296814,25 487308,66 322038,59 +3957,62 

Pastaba:        
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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 25 2102.05 1374 1,31 0,85 

Laboratorijos - - - - - 

Kompiuterių klasės 5 226.1 159 0,14 0,1 

Kitos patalpos,   3 34.52 0 0,02 - 

Iš viso 33 2362.67 1533 1,47 0,95 

 
F5.3 lentelė 

Dėstytojų, pagalbinio personalo (darbuotojų) ir doktorantų kabinetai 

Institutai 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. 

Dekanatas 7 206,84 12 11 18,80 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institu-

tas 

14 296,04 42 39 7,59 

Verslo ir kaimo plėtros institutas 13 290,7 42 46 6,31 

Iš viso arba vidutiniškai 34 793,58 96 96 10,9 

 

F5.4 lentelė 

Apsirūpinimas kompiuteriais  

 

Padaliniai 

 

Kompiuterių skaičius 

Komputerių skaičius 100 

studentų (pagal apibend-

rintą jų skaičių) arba vie-

nam darbuotojui ir dokto-

rantui 

Dekanatas 173 10,75 

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institutas 45 2,80 

Verslo ir kaimo plėtros institutas 34 2,11 

   

Iš viso arba vidutiniškai 252 15,66 

 

 

  Apsirūpinimas kompiuterinėmis programomis ir specialiąja įranga: 

 

 

Apsirūpinimas auditorijų ir laboratorijų įranga: 

 

Auditorijų su atnaujinta įranga skaičius (iš viso) –  10 

 

auditorijos, kuriose 2014 m. buvo atnaujinta įranga –511, 415, 318, 410, 610, 609, 602, 604, 607, 523 audi-

torijos.  

laboratorijų su atnaujinta įranga skaičius (iš viso) –   
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laboratorijos, kuriose 2014 m. buvo atnaujinta įranga – 

  

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

Didžiausia problema yra nenupirkti baldai iš projektinių lėšų: auditorijose, dėstytojų kabinetuose, viešose erdvė-

se.  Taip pat, vietoje iš projektinių lėšų planuotų  25 kompiuterių, nupirkta tik 7.  

Dalis irangos yra pasenusi ir reikėtų ją keisti nauja, tai  215, 414,  klasių kompiuteriai ir dalis prie multimedijų 

auditorijose stovintys kompiuteriai. Reikėtų dabar naudojamos tinklinės Statistica 10 licenzijos praplėtimo. 

Dabar turima šios programos versija yra bazinė, jos uztenka ne visiems dėstytojams. Kai kuriems destytojams 

reikalingos funkcijos, kurios neveikia šios programos bazinėje versijoje.  

   

 

6. PASIŪLYMAI 
 

 

FAKULTETO (CENTRO) VEIKLAI GERINTI: 
 

Instituto (katedros) veiklai gerinti 

Neužduoti dėstytojams „namų darbų“ savaitgaliams ir švenčių dienoms.  

Mažinti popierizmą. 

Daugiau organizuoti bendrų išvykų (kultūrinių, pažintinių, aktyvaus laisvalaikio ir kt.). 

Suformuoti Instituto (ar Fakulteto, ar Universiteto) finansinį nuosavų lėšų fondą, kurį būti galima naudoti moks-

linių tyrimų vykdymui ar verslo iniciatyvų vykdymui (pvz. Nemuno slėnyje inkubuojamų įmonių veiklai skatinti 

ar bendradarbiauti). Tai būtų savarankiškas fondas, kuris nepriklausytų nuo kitų organizacijų (pvz. Žemės ūkio 

ministerijos, verslo organizacijų, mokslo tyrimus remiančių fondų ar pan.) sprendimų. Toks fondas padėtų leng-

viau organizuoti specifinius projektus ar veiklas, kurios sukurtų (stiprintų) Universiteto konkurencinius prana-

šumus, artintų prie rinkos santykių, didintų darbuotojų motyvaciją tiek prisidedant prie Fondo kūrimo ir plėtros, 

tiek siekiant gauti paramą iš jo.  

Formuoti (dalyvauti) didelių tarpdisciplininių formalių ar neformalių tyrėjų grupių, skirtų specifinei ekonominei, 

apskaitos, finansų žemės ūkyje ar kaimo ekonomikoje ar politikoje klausimams svarstyti bei spręsti. Tai kitaip 

nei draugijos ar asociacijos, kadangi tokia grupė būtų skirta specifinei, konkrečiai problemai analizuoti, stebėti ir 

rengti rekomendacija. Tokia būdu būtų didinamas aktyvumas, dalyvaujant ekonominiame ir socialiniame šalies 

ūkio gyvenime, stiprinami ryšiai su kitais tyrėjais, o darbuotojų veikla būtų artinama prie praktinių sprendimų 

esamu laikotarpiu.  

 

Fakulteto (centro) veiklai gerinti 

Sukurti dėstytojų veiklų informacinę bazę, kurioje būtų galimybė operatyviai registruoti kiekvieno dėstytojo 

atliktus darbus. Prie jos be dėstytojo (mokslo darbuotojo) galėtų turėti priegą ir atitinkamo padalinio vadovas. 

Šią duomenų bazę sujungti su biblioteka, leidybos centru, kad informacija būtų automatiškai perkeliama. Tai 
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būtų didelis palengvinimas dėstytojui, pagalba rengiantis atestacijai, ar rengiant padalinių bei kitas ataskaitas. 

Suformuoti Fakulteto (ar Universiteto) finansinį nuosavų lėšų fondą, kurį būti galima naudoti mokslinių tyrimų 

vykdymui ar verslo iniciatyvų vykdymui (pvz. Nemuno slėnyje inkubuojamų įmonių veiklai skatinti ar bendra-

darbiauti). Tai būtų savarankiškas fondas, kuris nepriklausytų nuo kitų organizacijų (pvz. Žemės ūkio ministeri-

jos, verslo organizacijų, mokslo tyrimus remiančių fondų ar pan.) sprendimų. Toks fondas padėtų lengviau orga-

nizuoti specifinius projektus ar veiklas, kurios sukurtų (stiprintų) Universiteto konkurencinius pranašumus, artin-

tų prie rinkos santykių, didintų darbuotojų motyvaciją tiek prisidedant prie Fondo kūrimo ir plėtros, tiek siekiant 

gauti paramą iš jo.  

Universiteto veiklai gerinti 

Nepamiršti dėstytojų paskatinti materialiai bent jau švenčių progomis.  

Suformuoti Universiteto finansinį fondą, kurį būti galima naudoti mokslinių tyrimų vykdymui ar verslo iniciaty-

vų vykdymui (pvz. Nemuno slėnyje inkubuojamų įmonių veiklai skatinti ar bendradarbiauti). Tai būtų savaran-

kiškas fondas, kuris nepriklausytų nuo kitų organizacijų (pvz. Žemės ūkio ministerijos, verslo organizacijų, 

mokslo tyrimus remiančių fondų ar pan.) sprendimų. Toks fondas padėtų lengviau organizuoti specifinius pro-

jektus ar veiklas, kurios sukurtų (stiprintų) Universiteto konkurencinius pranašumus, artintų prie rinkos santykių, 

didintų darbuotojų motyvaciją tiek prisidedant prie Fondo kūrimo ir plėtros, tiek siekiant gauti paramą iš jo.  

Pasiūlymai mokslinei veiklai gerinti  

Ieškoti lobistinių ryšių ir finansavimo šaltinių narystei tarptautinėse mokslo organizacijose skatinti; 

Dėstytojams orientuotis ne į mokslo publikacijų kiekybę, bet į kokybę (spausdinti mokslines publikacijas užsie-

nio mokslo žurnaluose, ISI WEB of SCIENCE ir SCOPUS duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, rengti 

straipsnius su užsienio mokslininkais); 

Instituto mokslininkams aktyviai dalyvauti rengiant paraiškas podoktorantūros studijoms (vadovai turi raginti 

disertacijas apgynusius doktorantus ieškoti potencialių vadovų kituose universitetuose, o dėstytojai – ieškoti kitų 

universitetų apgynusių doktorantų); 

Rekomenduojama dėstytojams būti aktyviems teikiant įvairias paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui, nes 

biudžetinis mokslo finansavimas metai iš metų mažėja; 

Rekomenduojama didinti pedagoginį krūvį dėstytojams, kurie neparengė jokios paraiškos, o mažinti – aktyviems 

šioje veikloje.    

 

 

  


