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1. ĮŽANGA 

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) – toliau Universitetas yra aukštojo mokslo ir studijų instituci-

ja, kuri vykdo studijas biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Tai vienintelė Lietuvoje uni-

versitetinė mokykla, rengianti pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą
1
 VI, VII ir VIII lygmens žemės, 

miškų ir vandens ūkio specialistus. Pagrindiniai Universiteto valdymo organai – Universiteto taryba ir Uni-

versiteto senatas. Vienasmenis vadovas – Universiteto rektorius. Universitetas turi autonomiją, apimančią 

akademinę, administracinę, ūkinę ir finansų tvarkymo veiklas. Universitetas savo veikloje vadovaujasi Bolo-

nijos deklaracija
2
, Lietuvos Respublikos Konstitucija

3
, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu

4
, su 

juo susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Tarybos, Senato ir Rektoriaus 

veiklos funkcijos yra apibrėžtos LR Seimo 2012-06-28 nutarimu Nr. XI-2148 patvirtintame Universiteto 

Statute
5
, Tarybos, Senato darbo reglamentuose. Visi universiteto padaliniai veikia vadovaudamiesi Universi-

teto statutu, teisynu ir padalinio veiklos nuostatais. 

2012 m. buvo parengta ASU strategija 2020
6
.
 
Universitetas, veikdamas pagal nusistatytą strategiją ir ver-

tindamas naujus mokslo ir studijų iššūkius šalies ir tarptautinėje erdvėje, nuolat tobulina savo veiklą. Struk-

tūriniai pokyčiai įvyko parengus Universiteto strateginį planą. Universitetas pradėjo įgyvendinti studijų inf-

rastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros, skirtos studijų kokybės gerinimui, atnaujinimo 

projektą. Fakultetuose buvusios katedros jungimo būdu nuo 2012 m. spalio mėn. pertvarkytos į 14 institutų, 

kurių pagrindinė paskirtis yra: moksliniai tyrimai, mokslu grįstos studijos, eksperimentinė plėtra, mokslinin-

kų ugdymas, žinių sklaida.  

Šiuo metu Universitete yra šie akademiniai padaliniai: 5 fakultetai - Agronomijos, Ekonomikos ir vady-

bos, Miškų ir ekologijos, Žemės ūkio inžinerijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos; 2 centrai - Kultūrinės komu-

nikacijos ir edukacijos, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų; Akademinės infrastruktūros pada-

liniai: Atviros prieigos, Eksperimentinis ir praktinio mokymo centrai, biblioteka, Karjeros centras ir kt. (iš-

samiau: https://vhost.asu.lt/struktura/). 

Agronomijos fakultete vykdomos 5 biomedicinos mokslų srities pirmosios studijų pakopos programos ir 

5 antrosios studijų pakopos programos (iš jų keturios – biomedicinos mokslų srities, viena – technologijos 

mokslų). Fakultetas vykdo ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas. 

Antrosios pakopos Agroekosistemos studijų programos pagrindinis realizavimo struktūrinis padalinys – 

Agronomijos fakultetas. Atlikta fakulteto struktūros pertvarka – katedros reorganizuotos į institutus: Agroe-

kosistemų ir dirvožemio mokslų (ADMI), Biologijos ir augalų biotechnologijos (BABI) ir Žemės ūkio ir 

maisto mokslų (ŽŪMMI). Į fakulteto struktūrą yra įtraukta Agrobiotechnologijos laboratorija. Ši reorganiza-

cija užtikrino darnesnę pedagoginę ir mokslinę (pagal fundamentinių, taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros kryptis) veiklą ir įgalino išvengti pasitaikiusių pasikartojimų buvusių katedrų veikloje, racionaliau 

naudoti Universiteto lėšas ir personalo laiką. 

Magistrantūros studijų programos Agroekosistemos savianalizę atliko savianalizės rengimo grupė (pro-

gramos komitetas), sudaryta iš 7 narių (Fakulteto Tarybos sprendimas, protokolo Nr.30 (11), 2015 02 24). 

Programos komiteto narys studentas Gintautas Racis 2016 m. baigia studijas, todėl vietoje jo į programos 

komitetą įtrauktas Programos I k. studentas Tomas Žukaitis (AF tarybos posėdis, 2016 05 25, protokolo Nr. 

40 (2)). Kiekvieno grupės nario darbo apimtis ir atsakomybė pateikta darbo grupės tvarkaraštyje (1 lentelė). 

Parengtoje suvestinėje pateikiami 2010-2015 m. programos savianalizės duomenys. 

 

1 lentelė. Savianalizės etapų atlikimo tvarkaraštis 

Eil. 

Nr. 

Numatomas atlikti darbas Atsakingas grupės (komiteto) narys Terminas 

1. Įžanga doc. dr. Rita Pupalienė 2016 01 

2. Programos tikslai ir studijų rezultatai prof. dr. Vaclovas Bogužas,  

dr. Edita Karbauskienė,  

stud. Tomas Žukaitis 

2015 04/ 

2015 11 

                                                      
1 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo. 2010 m. gegužės 4 d., Nr. 535. 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405326) 
2 The Bolonga Declaration on the European space for higher education: an explanation  

(http://www.cplol.eu/images/Documents/education/Bologna_declaration_en.pdf) 
3 Lietuvos Respublikos Konstitucija (http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm. ). 
4Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474734) 
5 Tarybos, Senato ir Rektoriaus veiklos funkcijos yra apibrėžtos LR Seimo 2012-06-28 nutarimu Nr. XI-2148 patvirtintame Universiteto Statute 

(http://asu.lt/?s=ASU+Statutas) 
6ASU strategija 2020 (http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/asu_strategija_2020_1.pdf) 

https://vhost.asu.lt/struktura/
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474734
http://asu.lt/?s=ASU+Statutas
http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/asu_strategija_2020_1.pdf
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Eil. 

Nr. 

Numatomas atlikti darbas Atsakingas grupės (komiteto) narys Terminas 

3. Programos sandara  doc. dr. Steponas Raudonius,  

doc. dr. Evaldas Klimas 

2015 04/ 

2016 02 

4. Personalas  prof. dr. Aušra Marcinkevičienė,  

dr. Edita Karbauskienė 

2015 05/ 

2016 03 

5. Materialieji ištekliai  prof. dr. Aušra Marcinkevičienė,  

doc. dr. Evaldas Klimas 

2015 05/ 

2016 01 

6. Studijų eiga ir jos vertinimas prof. dr.Vaclovas Bogužas, 

doc. dr. Rita Pupalienė,  

stud. Tomas Žukaitis  

2015 05/ 

2016 03 

7. Programos vadyba doc. dr. Rita Pupalienė,  

dr. Edita Karbauskienė 

2015 08/ 

2016 02 

8. Savianalizės priedų parengimas:   

 1 priedas. Studijų dalykų aprašai  doc. dr. Steponas Raudonius 2016 03 

 2 priedas. Programos akademinis 

personalas  

prof. dr. Aušra Marcinkevičienė 2016 03 

 3 priedas. Programos dėstytojų 

mokslinės ir pedagoginės veiklos 

aprašymas  

prof. dr. Aušra Marcinkevičienė 2015 06/ 

2016 02 

 4 priedas. Programos absolventų 

baigiamųjų darbų sąrašas 

stud. Tomas Žukaitis  2016 02  

 

Savianalizės suvestinė svarstyta Agronomijos fakulteto tarybos posėdyje, kuris įvyko 2016 05 25, proto-

kolo Nr. 40 (2). 

Savianalizės suvestinės medžiaga patalpinta Agronomijos fakulteto interneto svetainėje 

(http://af.asu.lt/?page_id=638&lang=lt). 

Antrosios studijų programos Agroekosistemos išorinis vertinimas atliekamas pirmą kartą. 
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2. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

2.1.1. Programos poreikio pagrįstumas ir išskirtinumas 

Specialistų poreikis darbo rinkoje. Agroekosistemos Lietuvoje užima net 53% visos šalies teritorijos, jos 

turi būti racionaliai naudojamos bei saugomos. Klimato kaita veikia agroekosistemas, kuriose vyksta neiš-

vengiami augalijos, mikroorganizmų bei dirvožemio kokybiniai ir kiekybiniai pasikeitimai. Dėl minėtų po-

kyčių suintensyvėja dirvožemio degradacija, sutrinka augalų mityba ir vystymasis. Būtina tinkamai įvertinti 

ir visuomenės poreikius saugiam maistui ir švariai bei saugiai aplinkai, kurie nuolat didėja ne tik Europoje, 

bet ir besivystančiose šalyse. Siekis išauginti konkurencingą ir saugią žemės ūkio produkciją ir tuo pat metu 

išsaugoti neužterštą aplinką žmonėms, yra vienas iš esminių uždavinių. Šių klausimų sprendimui ypač didelis 

dėmesys skiriamas Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organiza-

cija pabrėžia, kad „tvarus ūkininkavimas turi pakeisti intensyvų žemės ūkį, nes 2050 m. teks išmaitinti 9,2 

mlrd. planetos gyventojų“. Pasak Europos Komisijos, norint išmaitinti pasaulį, per pastaruosius 40 metų pa-

saulio žemės ūkio gamyba turi išaugti dvigubai. Tačiau taip pat pabrėžiama, kad šis gamybos augimas turi 

būti pasiektas darant mažesnį poveikį aplinkai, kad tolesnis agroekosistemų produktyvumo didinimas turi 

būti tvarus. Tai turi būti daroma naudojant mažiau vandens, pesticidų ir mažinant šiltnamio efektą sukelian-

čių dujų emisijas. Dabartiniu laikotarpiu ES žemės ūkio politikoje daug dėmesio skiriama biologinės įvairo-

vės išsaugojimo, tvaraus ūkininkavimo skatinimo ir CO2 dujų išmetamo kiekio mažinimo tikslams. JT klima-

to kaitos konferencijoje Paryžiuje 2015 m. iškeltas tikslas – užtikrinti, kad vidutinė temperatūra pasaulyje 

kiltų kur kas mažiau nei 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio temperatūra, ir dėti pastangas, kad ji 

nepadidėtų daugiau kaip 1,5°C. Klimato kaita ir pastaraisiais metais išryškėjančios naujos netvaraus dirvo-

žemio naudojimo problemos spartina tolesnę dirvožemio degradaciją ir dirvožemio derlingumo mažėjimą. 

Siekiant įgyvendinti dabartinio laikmečio keliamus iššūkius didėja gilių ekologijos žinių turinčių žemės ūkio 

specialistų poreikis, kurie gebėtų formuoti įvairaus intensyvumo agroekosistemas, didinti jų tvarumą ir produk-

tyvumą, valdyti ekologinius procesus žemės ūkyje, įgytas žinias taikyti moksliniuose tyrimuose ir diegti prakti-

koje. Šie specialistai būtini ne tik ekologinės ir tausojamosios gamybos ūkiuose, bet ir žemės ūkį konsultuojan-

čiose, aptarnaujančiuose, sertifikuojančiose, kontroliuojančiose, vadovaujančiose bei mokslo institucijose. 

Atlikta potencialių darbdavių – biologinio ir agrarinio profilio mokslo ir studijų institucijų (LAMMC, Bo-

tanikos instituto bei verslo įmonių, viešųjų įstaigų, valstybės institucijų – apklausa patvirtino studijų progra-

mos reikalingumą. Minėtose institucijose dirba įvairių sričių biologinį išsilavinimą turintys specialistai, ku-

riems dažnai trūksta agronominių, o agronominį išsilavinimą turintiems – ekologijos žinių. Programos Ag-

roekosistemos absolventai galės dirbti agrarinio mokslo ir mokymo, maisto sistemų kokybės kontrolės įstai-

gose, žemės ūkio verslo įmonėse, maisto žaliavų gamybos ir vadybos bei ekologinio žemės ūkio sertifikavi-

mo sistemose, konsultavimo ir ekspertizės tarnybose, gamtinių išteklių valdymo bei agroaplinkosaugos srity-

se, su jomis susijusiose institucijose bei organizacijose. Baigus studijų programą Agroekosistemos, studijas 

galima tęsti agronomijos bei kitose artimose biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose. 

2015 metais absolventų apklausos ir nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomeni-

mis, studijų baigimo dieną dirbo 100% studijų programos Agroekosistemos magistrantų (plačiau 2.5.5 skyriuje). 

Programos paklausa tarp stojančiųjų. 2010-2015 m. pateikusių prašymus studijuoti skaičius buvo labai 

nevienodas: nuo 46 pageidavimų 2010 m. iki 6 pageidavimų 2013 m. Visais metais dalis studentų (nuo 1 iki 

10) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose. 2013 ir 2014 m. studijų programai nebuvo skirta valstybės 

finansuojamų vietų, tačiau atitinkamai 6 ir 10 studentų priimta į valstybės nefinansuojamas vietas (plačiau 

2.5.1 skyriuje). 

Programos vieta tarp kitų studijų programų. Agroekosistemų programa yra autentiška ir išskiria iš kitų 

Lietuvos universitetų biomedicinos srities biologijos krypties ekologijos magistrantūros studijų programų. 

Lietuvoje biomedicinos srities biologijos krypties ekologijos magistrai yra rengiami Aleksandro Stulginskio, 

Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos universitetuose. Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos universitetuose rengia-

mi aplinkosaugos (aplinkotyros) fizinių mokslų srities magistrai. Šios studijų institucijos rengia specialistus 

ekologijos (aplinkosaugos ir aplinkotyros) mokslui ir darbui aplinkosaugos srityje. Nagrinėjamos studijų 

programos numatomus studijų rezultatus palyginę su minėtų universitetų biologijos krypties programų tiks-

lais ir rezultatais, matome, kad nė vienas kitas šalies Universitetas ekologijos programų studijų rezultatų ne-

sieja su žemės ūkio studijomis. ASU Agronomijos fakultetas rengia agrarinio profilio institucijoms, žemės 

ūkio mokslinėms, gamybinėms, konsultuojančioms ir kontroliuojančioms įmonėms specialistus, turinčius 

teorinį ir praktinį pasirengimą darbui žemės ūkio ekologijos srityse.  
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Kai kuriuose Europos universitetuose yra šios studijų programos atitikmenys Agroekologija (Agroecolo-

gy) arba Ekologinė žemdirbystė (Organic agriculture), pvz., Latvijos žemės ūkio universitete, Čekijos aplin-

kos ir biologijos mokslų universitete, Norvegijos aplinkos ir biologijos mokslų universitete, Švedijos žemės 

ūkio mokslų universitete ir kt. Išanalizavus 5 atsitiktinai pasirinktų užsienio šalių universitetų programas, 

buvo nustatyta, kad jose daug dėmesio skiriama biologinių ir ekologinių žinių taikymui žemės ūkio praktiko-

je, agrarinėje aplinkosaugoje; analizuojamos ne tik moderniausios technologijos, bet ir jų keliamos potencialios 

grėsmės aplinkai; ieškoma sąryšių tarp biologijos, politikos ir socialinių mokslų; akcentuojamas tarpdiscipliniš-

kumas. Kiekviena iš šių programų yra autentiška pagal savo sandarą, tačiau jų tikslai ir numatomi studijų rezul-

tatai turi bendrų bruožų (kompetencijos augalų biologijos bei ekologijos srityse) su nagrinėjama programa.  

Baigę Agroekosistemų studijų programą, absolventai geba sujungti į visumą ekologijos ir žemės ūkio moks-

lų žinias, spręsti agroekologines problemas, su kuriomis susiduriama dirbant agrariniame sektoriuje. Agroeko-

sistemų magistrantūros studijų programos absolventai sėkmingai dirba mokslinį darbą bei mokosi doktorantū-

roje ASU, LAMMC institutuose bei kitose šalies mokslo įstaigose, pedagoginį darbą kolegijose, dirba konsul-

tuojančiose (LŽŪKT) ir kontroliuojančiose (Ekoagros) institucijose. Be to sėkminga absolventų profesinės 

veiklos karjera yra uždarosiose akcinėse bendrovėse (plačiau 2.5.5) https://karjera.lt/web/guest/stebesenos-

duomenys. Firmų atstovai aktyviai dalyvauja Universitete rengiamų Karjeros dienų metu. Deja, absolventų 

poreikis yra žymiai didesnis, nei studijų programą Agroekosistemos baigusių absolventų skaičius. Tiesioginiai 

darbdavių darbo pasiūlymai skelbiami AF dekanato skelbimų lentoje bei specialiame tinklalapyje
7
. 

2.1.2. Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų pagrįstumas 

Studijų programos tikslai yra iškelti, atsižvelgiant į šalies ir regionų plėtros perspektyvą, darbo rinkos pa-

klausą, darbdavių interesus; jie atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
 
nuostatas

 8
, ASU 

strategijos nuostatas, suderinti su Universiteto vizija ir misija.  

Pagrindinis programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos ekologijos magistrus, gebančius formuoti 

įvairaus intensyvumo agroekosistemas, didinti jų tvarumą ir produktyvumą, valdyti ekologinius procesus 

žemės ūkyje, įgytas žinias taikyti moksliniuose tyrimuose ir diegti praktikoje.  

Pagrindinį tikslą atitinka studijų rezultatai, apimantys žinių ir jų taikymo bei gebėjimų lygmenis (2 lente-

lė). Programos tikslas suformuotas taip, kad studentai įgytų ne tik profesinių žinių, bet ir ugdytų socialines 

(aiškaus ir argumentuoto apibendrintos informacijos pateikimo, bendravimo su kitų sričių specialistais ir kt.) 

bei asmenines (nuolatinio žinių gilinimo ir savo kompetencijų tobulinimo, savarankiško ir kūrybinio mąsty-

mo) kompetencijas. 

Programos tikslai dera su antros pakopos universitetinėmis studijomis. Programoje numatytų studijų re-

zultatų turinys bei logika atitinka Europos kvalifikacijų sąrangoje aprašytus VII lygmens studijų rezultatus, 

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Studijų pakopų aprašo
9
 nuostatas. Programos tiksle api-

brėžtus studijų rezultatus formuoja studijų dalykų rezultatai (2 lentelė ir priedas Nr.1). 

Analizuojant programos studijų rezultatus nustatyta, kad jie papildo vienas kitą, nesidubliuoja, sudaro bū-

tinų įgyti žinių ir gebėjimų visumą. 2015 m. atlikus studijų dalykų analizę nustatyta, siekiami dalyko rezulta-

tai atitinka programos tikslus ir studijų rezultatus. 

Programos tikslai ir rezultatai viešai skelbiami ASU internetiniame puslapyje
10

 informaciniame leidinyje 

stojantiesiems. 

Atsižvelgiant į naujus mokslo pasiekimus ir darbo rinkos pokyčius, studijų programa peržiūrima kas 1 – 2 

metus. Studijų programos tobulinimas atliekamas Programos Komitete įvertintus darbdavių, studentų, dėsty-

tojų siūlymus integruoti mokslo naujoves ir profesinę patirtį (plačiau 2.6.2 sk.). Programos numatomiems 

studijų rezultatams pasiekti studentai gali rinktis pasirenkamus dalykus iš 6 dalykų sąrašo (3 lentelė). 2015 

m. į pasirenkamųjų dalykų sąrašą buvo įtrauktas dalykas Dirvožemio ištekliai ir GIS. 2013 m., bendradar-

biaujant su socialiniais dalininkais (LAMMC), patikslinti studijų rezultatai (tyrimų vykdymo gebėjimai). 

Kasmet (iki balandžio mėn.) studijų dalykų rezultatų atnaujinimas atliekamas tobulinant dėstomų dalykų 

turinį, dėstymo metodikas. Dėstytojai, konsultuodamiesi su socialiniais dalininkais, į dalyko studijas įtraukia 

medžiagą, susijusią su naujausiais šios srities pasiekimais.  

2015 m. atlikus studijų programos analizę nustatyta, kad programos pavadinimas, numatomi studijų re-

zultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje. Ateityje, jei bus poreikis, planuojama 

                                                      
7
 (http://af.asu.lt/?page_id=1481; http://karjera.asu.lt/) 

8
 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas 

(https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/direkcijos/studiju_direkcija/teises_aktai/Lietuvos%20teises%20aktai/Mokslo_ir_st_ist_tinklalap.pdf) 
9Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-2212, 

Vilnius (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412604&p_query=&p_tr2=) 
10

 (http://asu.lt/?studijos=agroekosistemos; http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/magistro-studiju-

programos/) 

https://karjera.lt/web/guest/stebesenos-duomenys
https://karjera.lt/web/guest/stebesenos-duomenys
http://af.asu.lt/?page_id=1481
http://karjera.asu.lt/
https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/direkcijos/studiju_direkcija/teises_aktai/Lietuvos%20teises%20aktai/Mokslo_ir_st_ist_tinklalap.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412604&p_query=&p_tr2=
http://asu.lt/?studijos=agroekosistemos
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/magistro-studiju-programos/
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/magistro-studiju-programos/
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įtraukti naujų pasirenkamų studijų dalykų ar naujų temų, kad studijų rezultatai labiau atitiktų besikeičiančius 

darbdavių poreikius. 

  

2 lentelė. Studijų programos tikslų, studijų rezultatai ir studijų dalykų sąsajos: 

Studijų programos 

tikslas 

Studijų pro-

gramos re-

zultatų (sie-

kinių) rūšys 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Parengti aukštos kvali-

fikacijos ekologijos 

magistrus, gebančius 

formuoti įvairaus inten-

syvumo agroekosiste-

mas, didinti jų tvarumą 

ir produktyvumą, val-

dyti ekologinius proce-

sus žemės ūkyje, įgytas 

žinias taikyti moksli-

niuose tyrimuose ir 

diegti praktikoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Žinios ir jų 

taikymas 

Žinoti įvairaus intensyvumo agroe-

kosistemų savybes, formavimo ir 

reguliavimo dėsningumus, modelia-

vimo galimybes, apibūdinti atsinau-

jinančius ir biologinius išteklius ir jų 

potencialą, apibrėžti tradicinės – 

intensyviosios, tausojančiosios ir 

ekologinės žemdirbystės sistemų 

ypatumus, plėtros kryptis ir tenden-

cijas. Žinoti biologinės įvairovės 

reikšmę ir išsaugojimo būdus žemės 

ūkyje. 

Ekologinis žemės ūkis, Agroekolo-

gija, Atsinaujinantys agrariniai 

ištekliai ir atliekų perdirbimas, 

Agroekosistemų modeliavimas, 

Aplinkos apsauga, Biologinės įvai-

rovės apsauga, Augalų apsauga 

ekologinėje žemdirbystėje, Dirvo-

žemio fizika ir derlingumas, Žemės 

dirbimo sistemos ir aplinka  

Mokėti valdyti ekologinius procesus 

žemės ūkyje, formuoti pasėlių ben-

drijų ir agroekosistemų produkty-

vumą nuolat kintančiomis sąlygomis 

ir susieti su aplinkos ir produkcijos 

kokybę įtakojančiais veiksniais. 

Augalų agrobiologinis potencialas, 

Pasėlių bendrijos ir jų tyrimai, Au-

galų ir aplinkos chemija, Piktžolių 

ekologija, Augalinių maisto pro-

duktų kokybė ir sauga, Dirvožemio 

fizika ir derlingumas, Žemės dirbi-

mo sistemos ir aplinka, Dirvožemio 

ištekliai ir GIS, Konsultavimo me-

todologija 

 

Gebėjimai 

vykdyti tyri-

mus 

 

Apibrėžti šiuolaikinius mokslinių 

tyrimų metodus, paaiškinti šių me-

todų parinkimo principus bei taiky-

mo galimybes. Gebėti planuoti ir 

vykdyti mokslinius tyrimus, įvertinti 

tyrimų rezultatus, juos analizuoti ir 

interpretuoti. 

Mokslinio tyrimo planavimas ir 

analizė, Mokslinis tiriamasis darbas 

I, Mokslinis tiriamasis darbas II, 

Baigiamasis darbas,  

Konsultavimo metodologija, Pasė-

lių bendrijos ir jų tyrimai 

Specialieji 

gebėjimai 

Įvertinti aplinkos veiksnių poveikį 

pasėlio bendrijų vystymuisi ir pro-

duktyvumui, parinkti efektyvias 

pasėlio formavimo priemones atsi-

žvelgiant į ūkininkavimo intensy-

vumą. 

Augalų agrobiologinis potencialas, 

Agroekologija, Pasėlių bendrijos ir 

jų tyrimai, Ekologinis žemės ūkis, 

Piktžolių ekologija, Mokslinis ti-

riamasis darbas I, Mokslinis tiria-

masis darbas II, Baigiamasis darbas 

Agroekologiniu požiūriu vertinti 

ūkininkavimo poveikį aplinkai, ge-

bėti tvariai naudoti atsinaujinančius 

ir biologinius išteklius, optimizuoti 

ir modeliuoti intensyviosios, tauso-

jančiosios ir ekologinės žemdirbys-

tės ūkininkavimo sistemų kompo-

nentus. 

Ekologinis žemės ūkis, Agroekolo-

gija, Atsinaujinantys agrariniai 

ištekliai ir atliekų perdirbimas, 

Agroekosistemų modeliavimas, 

Aplinkos apsauga, Biologinės įvai-

rovės apsauga, Augalų apsauga 

ekologinėje žemdirbystėje, Dirvo-

žemio fizika ir derlingumas, Žemės 

dirbimo sistemos ir aplinka, Piktžo-

lių ekologija 

Formuluoti mokslinio ir profesinio 

darbo problemas, nustatyti jų spren-

dimo strategijas, teikti konsultacijas 

žemės ūkio veiklos srityje. 

Mokslinio tyrimo planavims ir 

analizė, Augalų agrobiologinis 

potencialas, Pasėlių bendrijos ir jų 

tyrimai, Augalų ir aplinkos chemi-

ja, Ekologinis žemės ūkis, Augali-

nių maisto produktų kokybė ir sau-

ga, Dirvožemio fizika ir derlingu-

mas, Dirvožemio ištekliai ir GIS, 

Konsultavimo metodologija 
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Studijų programos 

tikslas 

Studijų pro-

gramos re-

zultatų (sie-

kinių) rūšys 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Socialiniai gebėjimai Gebės aiškiai, argumentuotai pateik-

ti apibendrintą informaciją specialis-

tams ir kitiems asmenims, gebės 

kritiškai vertinti ir kūrybiškai taikyti 

giminingų sričių žinias praktikoje, 

naudotis informacijos paieškos sis-

temomis ir GIS. Turės vadybinių 

informacijos valdymo, veiklos pla-

navimo, organizavimo ir problemų 

sprendimo gebėjimų. Gebės tobulin-

ti pavaldžių darbuotojų profesinę 

kompetenciją. Turės kolektyvinio 

darbo įgūdžių, gebės bendrauti su 

kitų mokslo sričių specialistais. 

 

 

Studijų dalykų visuma 

Asmeniniai gebėjimai Geba nuolatos gilinti žinias ir tobu-

linti savo kompetencijas, savaran-

kiškai ir kūrybiškai spręsti proble-

mas. 

Studijų dalykų visuma 

 

 
2.2. Programos sandara 

2.2.1. Studijų planas 

Studijų sandaros tinkamumas. Magistrantūros nuolatinių studijų trukmė 2 metai arba 4 semestrai. Studijų 

programos apimtis – 120 kreditų, kai kreditas sudaro 26,7 sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijo-

se, savarankiško ir kt.) valandų. Analizuojamos studijų programos apimtis atitinka Magistrantūros studijų pro-

gramų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus (patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 06 03 

įsakymu Nr. V-826; Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-826 „Dėl magistrantūros 

studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimai 2012 02 08, Nr. V-231; 2015 07 07, 

Nr.V-727).  

Programoje numatytas nuolatinėse studijose per semestrą studijuojamų dalykų skaičius ne didesnis nei 5, 

o studijų dalyko apimtis ne mažesnė nei 5 kr. Studijų apimtis per vienerius studijų metus - 60 kreditų, per 

vieną semestrą 29 – 31 kreditas. 2015 m. pasirenkamų dalykų, skirtų specializuotoms naujausioms žemės 

ūkio mokslų srities žinioms įgyti, sąrašas iš dalies pakeistas – vienas anksčiau buvęs dalykas (Ekologinė so-

dininkystė), remiantis studentų apklausos rezultatais, pakeistas nauju (Dirvožemio ištekliai ir GIS) (AF Ta-

rybos sprendimas, protokolo Nr. 36, 2015 06 21).  

Studijų krypties ir su ja susiję aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykai sudaro 67 kr. 

(55,8% visos programos apimties), tame sk. trys 6 kr. studijų krypties pasirenkami dalykai. Universiteto nu-

statyti, studento pasirenkami dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms, praktinei veiklai, sudaro 23 

kr. (19,2 %). Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skirta apimtis - 30 kr. ((25%) (3 lentelė). Pagal Magist-

rantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus, ne mažiau kaip 50 proc. magistrantū-

ros programos turi sudaryti kokybiškai aukštesnio probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens studijų da-

lykai, o studijų baigiamajam darbui atlikti skiriama ne mažiau kaip 25 proc. studijų programos apimties. 

Kreditų skaičius yra tinkamas studentams sėkmingai pasiekti numatytus studijų rezultatus. 

 Studentų mokymo(si) būdai yra kontaktinis darbas ir savarankiškas darbas. 2010-2015 m.m. laikotarpiu 

šios programos studijose studento kontaktinio darbo apimtis buvo 12 akademinių val., skaičiuojant vienam 

kreditui. Programoje nuolatinių studijų auditoriniams užsiėmimams teko 45%, o savarankiškam darbui – 

55%. Studentų mokymo (si) būdai yra kontaktinis darbas ir savarankiškas darbas. 

 Nuo 2015 /2016 studijų metų pradžios pagal ASU Rektoriaus įsakymą (Nr.92-PA, 2015 03 31) „Dėl 

kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose „ visose Universiteto studijų programose 

ir jų kursuose keitėsi kontaktinio darbo apimtys ir apimčių struktūra. Antrosios pakopos studento kontaktinio 

darbo apimtis sumažėjo iki 7 ak. val. vienam kreditui. Programoje auditoriniams užsiėmimams tenka 26,2%, 

o savarankiškam darbui – 73,8% (4 lentelė). Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, laboratoriniai darbai, praty-

bos, konsultacijos, egzaminai. Auditoriniai užsiėmimai paskirstyti taip: paskaitos – 57,1%, laboratoriniai 

darbai, pratybos, seminarai ir konsultacijos, egzaminavimas – 42,9%. Jei pasirenkamą dalyką studijuoja ma-

žiau nei 5 studentai, tuomet paskaitos keičiamos konsultacijomis, skiriant 30% plane numatyto paskaitų lai-
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ko.  

 Studento savarankiško darbo formos – komandinės (grupinės) ir individualios užduotys, referatas, pasi-

rengimas kontroliniams, laboratoriniams darbams, pratyboms bei baigiamojo darbo rengimas ir gynimas. 

Atskirų dalykų savarankiško darbo formos konkretizuotos studijų plane (4 lentelė). Siekiant padidinti studen-

tų savarankiško darbo efektyvumą, universitete įdiegta virtuali mokymosi aplinka Moodle
11

, parengtos me-

todinės priemonės ir paskaitų konspektai pateikiami ir kitoje virtualioje aplinkoje – el. talpykloje
12

. Progra-

mos studijų planai su dalykais pagal semestrus pateikiami internetiniame ASU tinklalapio puslapyje
13

. 

 Mokymosi būdų paskirstymas yra tinkamas studentams sėkmingai pasiekti numatytus studijų rezultatus. 

Studijų dalykų nuoseklumas. Programoje numatytų dalykų nuoseklumas studijų plane pagrįstas progra-

mos rezultatų logine seka pagal šias nuostatas: 1) pirmiausiai dėstomi tie dalykai, kurių žinios ir gebėjimai 

padeda geriau įsisavinti vėliau studijuojamų dalykų turinį, t. y. studijų krypties ir su ja susiję kokybiškai 

aukštesnio probleminio lygmens dalykai, kurie yra pamatiniai agroekosistemų studijoms ir reikalingi moks-

liniam tiriamajam darbui; 2) privalomi studijų krypties ir alternatyviai pasirenkami dalykai, kurie pagilina 

teorines žinias, reikalingas savarankiškiems moksliniams tyrimams vykdyti bei studijų baigiamajam darbui 

rengti. Pirmame semestre yra studijuojami privalomieji studijų krypties ir su ja susiję dalykai, pagilinantys 

teorines žinias, reikalingas vėliau dėstomų dalykų studijoms: Augalų agrobiologinis potencialas, Augalų ir 

aplinkos chemija, Agroekologija, Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, Konsultavimo metodologija. Šie 

dalykai padės pasirengti kitų dalykų:  

Pasėlių bendrijos ir jų tyrimai, Piktžolių ekologija, Žemės dirbimo sistemos ir aplinka, Biologinės įvairo-

vės apsauga, Mokslinis tiriamasis darbas studijoms antrame semestre. Trečiame semestre studentai gali pasi-

rinkti tris su studijų kryptimi susijusius dalykus iš siūlomų septynių dalykų sąrašo: Dirvožemio fizika ir der-

lingumas, Aplinkos apsauga, Agroekosistemų modeliavimas, Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir atliekų 

perdirbimas, Augalinių maisto produktų kokybė ir sauga, Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje, Dirvo-

žemio ištekliai ir GIS, suteikiančius papildomų specifinių teorinių bei taikomųjų žinių, reikalingų pasirengti 

doktorantūros studijoms arba praktinei veiklai. Du trečiajame semestre studijuojami dalykai Ekologinis že-

mės ūkis ir Mokslinis tiriamasis darbas II yra privalomi. Ketvirtasis semestras skiriamas Magistro baigiamo-

jo darbo rengimui (30 kr.). Programoje numatytų studijų dalykų tarpusavio sąsajos aiškiausiai atsispindi da-

lykų aprašuose, kuriuose nurodytas reikalingas pasirengimas konkretaus dalyko studijoms (1 priedas).  

Toks dalykų nuoseklumas ir sąsajos pagrindžia studijų programos tiksle numatytų studijų rezultatų pasie-

kimą. 

  

3 lentelė. Antrosios pakopos studijų programos Agroekosistemos planas  
 

Eil. Nr. Studijų dalykai Apimtis Semestras 

ECTS 

kreditais 

valandos Nuolatinės formos 

(NL) 

 

STUDIJŲ KRYPIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO 

DALYKAI (67 kr.) 
1 Augalų agrobiologinis potencialas 8 214 1  

2 Agroekologija  6 160 1  

3 Pasėlių bendrijos ir jų tyrimai 6 160 2  

4 Piktžolių ekologija 6 160 2  

5 Žemės dirbimo sistemos ir aplinka 6 160 2  

6 Ekologinis žemės ūkis 6 160 3  

7 Augalų ir aplinkos chemija 5 133 1  

8 Biologinės įvairovės apsauga 6 160 2  

Iš viso 49 1307 x  

PASIRENKAMIEJI STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI (18 kr.) 

1 Dirvožemio fizika ir derlingumas 6 160 3  

2 Aplinkos apsauga 6 160 3  

3 Agroekosistemų modeliavimas 6 160 3  

4 Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir atliekų 

perdirbimas 
6 

160 
3 

 

5 Augalinių maisto produktų kokybė ir sauga 6 160 3  

6 Dirvožemio ištekliai ir GIS 6 160 3  

                                                      
11

 http://moodle.asu.lt   
12

 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/125    
13

 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-programos/ii-pakopos-studiju-programos/istojusiems-nuo-20152016-s-m/  

http://moodle.asu.lt/
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/125
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-programos/ii-pakopos-studiju-programos/istojusiems-nuo-20152016-s-m/
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7 Augalų apsauga ekologinėje žemdirbystėje 6 160 3  

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI PASI-

RENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS, PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KITOS KRYPTIES STUDI-

JOMS, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 

(23 kr.) 

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms (18 kr.) 

1 Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė 6 160 1  

2 Mokslinis tiriamasis darbas I 6 160 2  

3 Mokslinis tiriamasis darbas II 6 160 3  

Iš viso: 18 480 x  

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (5 kr.) 

1 Konsultavimo metodologija 5 133 1  

Baigiamųjų darbų rengimas ir gynimas (30 kr.) 

1 Baigiamasis darbas 30 800 4  

Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų pro-

gramoje 

90 2400 x  

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x  

 

 



 12 

Agroekosistemos studijų programos  

Nuolatinių studijų formos studijų planas  

Kodas Dalyko pavadinimas 

Apimtis 

S
em

es
tr

as
 

Kontaktinis darbas, akademinėmis valandomis Savarankiškas darbas  

G
al

ut
in

io
 a

ts
is

ka
ity

m
o 

fo
rm

a
 

Koordinuojantysis 
dėstytojas 

kreditais 
ak. 
val. 

iš 
viso 

iš jų 

iš 
viso 

Iš jų 

paskai-
tos 

praty-
bos 

labora-
toriniai 
darbai 

mok. 
praktika 

konsulta-
cijos 

egza-
minas 

kursinis 
darbas 

referatas 
kt. 

užduotys 
pasirengimas kitas 

sk. 
ak. 
val 

sk. 
ak. 
val 

sk. 
ak. 
val 

kontrol. 
darbams 

lab. 
darbams 

pratyboms 
egza-
minui 

sk. 
ak. 
val 

sk. 
ak. 
val 

sk. 
ak. 
val 

sk. 
ak. 
val 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI 

AFŽMM001 Augalų agrobiologinis potencialas 8 214 1 56 32 16     6 2 158         1 30 2 40     4 16 72     
egz 
.r. 

Prof. habil. dr. P. 
Duchovskis 

MEAEM021 Augalų ir aplinkos chemija 5 133 1 35 20 
 

12   2 1 98         1 21 1 20 
 

3  
12    45     

egz 
.r. 

doc. dr. N. Sabienė 

AFADM004 Agroekologija 6 160 1 42 24 12     4 2 118     1 27 1 25         4 16 50     egz.r. 
prof. habil. dr. R. 
Velička 

AFADM005 Pasėlių bendrijos ir jų tyrimai 6 160 2 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
prof. dr. A. Marcinkevi-
čienė 

AFADM008 Piktžolių ekologija 6 160 2 42 24 12     4 2 118         1 29 1 27     3 12 50     
egz. 

r.  
doc. dr. D. Jodaugienė 

AFADM009 Žemės dirbimo sistemos ir aplinka 6 160 2 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
prof. dr. V. Bogužas 

MEAEM024 Biologinės įvairovės apsauga 6 160 2 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
lekt. dr. Ž. Preikša 

AFADM006 Ekologinis žemės ūkis 6 160 3 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     3 12 54     
egz. 

r.  
prof. dr. K. Romanec-
kas 

  PASIRENKAMI DALYKAI: 18 0   0             0                                   

  Aplinkos apsauga (MEAEM025) 6 160 2 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50       lekt. dr. D. Šileikienė 

AFADM020 Dirvožemio fizika ir derlingumas 6 160 2 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
prof. dr. V. Bogužas 

AFADM007 
Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir 
atliekų perdirbimas 

6 160 3 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r. 
dr. Z. Kriaučiūnienė 

  

Atsinaujinantys agrariniai ištekliai ir 
atliekų perdirbimas (dėstoma 
ADMI) 

3 81 3 21 12 6     2 1 60             1 27     2 8 25         

  

Atsinaujinatys agrariniai ištekliai ir 
atliekų perdirbimas (dėstoma ŽŪIF 
EBI) 

3 79 3 21 12 6     2 1 58         1 25         2 8 25         

  
Dirvožemio ištekliai ir GIS 
(AFADM021) 

6 160 3 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     3 12 54     
egz. 

r.  
lekt. R. Mikučionienė 

  
Dirvožemio ištekliai ir GIS 
(dėstoma ADMI) 

4 97 3 28 16 8     3 1 69         1 25         2 8 36         
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Dirvožemio ištekliai ir GIS 
(dėstoma MEF MMI) 

2 63 3 14 8 4     1 1 49             1 27       4 18         

  
Augalų apsauga ekologinėje 
žemdirbystėje (AFBBM009) 

6 160 3 42 24 12     4 2 118     1 25     1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
doc. dr. V. Tamutis 

  
Augalinių maisto produktų kokybė 
ir sauga (AFŽMM029) 

6 160 3 42 24   12   4 2 118         1 25 1 27 4 16     50     
egz. 

r.  
prof. dr. E. Jarienė 

AFADM003 Agroekosistemų modeliavimas 6 160 3 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
prof. dr. K. Romanec-
kas 

Iš viso 67 1787 x 469 268 136 0 0 44 21 1318 0 0 1 27 11 280 11 276 0 0 41 164 571 0 0 x x 

UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI IR PRAKTIKOS SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS, PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KITOS KRYPTIES STUDIJOMS, BENDROMS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS, TAIP PAT LAISVAI 
PASIRENKAMI DALYKAI  

AFŽMM006 Konsultavimo metodologija 5 133 1 35 20 12     2 1 98         1 21 1 20     3 12 45     
egz. 

r.  
doc. dr. I. Vagusevi-
čienė 

AFADM002 
Mokslinio tyrimo planavimas ir 
analizė 

6 160 1 42 24 12     4 2 118         1 25 1 27     4 16 50     
egz. 

r.  
doc. dr. S. Raudonius 

  
Studijų dalykai, skirti pasirengti 
doktorantūros studijoms:  

  0   0             0                                   

AFADM018 Mokslinis tiriamasis darbas 6 160 2 8         8   152                           1 152 atask. 
Mokslinio tiriamojo 
darbo vadovas 

AFADM019 Mokslinis tiriamasis darbas 6 160 3 8         8   152                           1 152 atask. 
Mokslinio tiriamojo 
darbo vadovas 

                              

Iš viso 23 613 x 93 44 24 0 0 22 3 520 0 0 0 0 2 46 2 47 0 0 7 28 95 2 304 x x 

TIRIAMIEJI DARBAI IR BAIGIAMASIS DARBAS  

AFBDM002 Baigiamasis darbas 30 800 4 40         40   760                           1 760   AF BDVK 

Iš viso 30 800 x 40 0 0 0 0 40 0 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 x x 

IŠ VISO STUDIJŲ PROGRAMOJE 120 3200 x 602 312 160 0 0 106 24 2598 0 0 1 27 13 326 13 323 0 0 48 192 666 3 1064 x x 
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2.2.2. Studijų turinys 

Studijų turinio atitiktis teisės aktams. Magistrantūros studijų programos Agroekosistemos turinys atitin-

ka magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo nuostatas ir sudaro sąlygas įgyti magistro 

laipsnį.  

Studijų turinys ir metodai. Dėstomų dalykų studijų temos yra suderintos su numatytais studijų rezulta-

tais. Dalykų studijų temos pateiktos jų aprašuose (1 priedas). Dalykų aprašuose pateikiamos platesnės tyrimų 

temos, smulkesnė dalykų tematika pateikiama aprašo priede – dalyko detaliajame turinyje, kuris tikslinamas 

ir atnaujinamas prieš kiekvienų mokslo metų pradžią ir pateikiamas studentas pradėjus dalyko studijas. Tai 

leidžia tikslinti, atnaujinti temas nekeičiant dalyko aprašo. Dėstomų dalykų temų išsamumą ir suderinamumą 

su dalyko studijų rezultatais vertina aprašų recenzentai ir Studijų programos komitetas. Dalykų aprašai nuo-

lat atnaujinami, o tai sudaro prielaidas dėstomų dalykų turinį priderinti prie šiuolaikinių aktualijų ir poreikių 

(žr. 2.2.1 sk.). Studijose taikomi aktyvaus mokymo/mokymosi metodai: situacijų ir praktinės veiklos pavyz-

džių analizė, komandos darbai, studentų savarankiškų darbų pateikčių pristatymas ir aptarimas auditorijoje ir 

kt. Situacijų analizė ir praktinių problemų nagrinėjimas integruojami į paskaitos laiką. Diskusijai pasirengti 

studentams skiriamos individualios ar grupinės užduotys. Individualiai atsiskaitoma, parengus nurodyta se-

minarų tema pristatymą. Studentų darbų pateiktis vertina ne tik dėstytojai, bet ir studentai, aptardami nagri-

nėjamą temą, jos pristatymą. Individuali užduotis leidžia studentui panaudoti savo žinias ir gebėjimus situa-

cijos / problemos sprendimui. Komandos darbas sudaro prielaidas studijų programos studentams įgyti ne tik 

dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų (gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, generuoti naujas idė-

jas, valdyti informaciją). Dalykų studijose taikomi inovatyvūs mokymo (-si) metodai skatina studentus mo-

kytis iš realios situacijos, sudaro prielaidas mokytis iš klaidų, ugdo analizavimo, mokslinės informacijos val-

dymo, sprendimų priėmimo profesinėje veikloje ir kitus gebėjimus. Dalykų studijose (paskaitų medžiagoje) 

dėstytojai naudoja Universitete, Lietuvoje ir kitose šalyse atliktų naujausių mokslinių tyrimų duomenis, su 

kuriais susipažįsta skaitydami mokslines publikacijas ASU bibliotekoje, naudodamiesi Tarptautinėmis duo-

menų bazėmis, dalyvaudami mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (plačiau apie informacijos 

prieinamumą 2.4.2. sk.). 

Reikalavimai studentų baigiamiesiems darbams. Studijų metais atliktas mokslinis tiriamasis darbas api-

bendrinamas magistrantūros studijų baigiamajame darbe. Magistro baigiamasis darbas – savarankiškas stu-

dento mokslinis darbas, atspindintis studento įgytas teorines žinias ir gebėjimus nagrinėjant pasirinktą tyrimo 

problemą. Reikalavimai baigiamiesiems darbams (Magistro baigiamojo darbo ruošimo ir įforminimo meto-

diniai patarimai) pateikti internetiniame puslapyje
14

 ir dalyko Baigiamasis darbas apraše (1 priedas). Juose 

aprašyta darbo struktūra, darbo ruošimo nuoseklumas, atskirų darbo dalių turinys, literatūros citavimas tekste 

ir pateikimas literatūros sąraše bei reikalavimai darbo apipavidalinimui. Baigiamojo darbo apimtis – 40–70 

puslapių, tai priklauso nuo pasirinktos temos, atliktų tyrimų apimties. Baigiamųjų darbų rašymo eigoje 

organizuojamas tarpinis baigiamųjų darbų svarstymas. Baigiamuoju darbu studentas turi parodyti, kad suge-

ba formuluoti pasirinktos studijų krypties problemas, savarankiškai atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, taikyti 

tinkamus tyrimo metodus, sisteminti mokslinę literatūrą, tinkamai vertinti gautus duomenis, formuluoti tyri-

mų išvadas. Vadovaujantis ASU Senato nutarimu, pagal atlikto darbo rezultatus magistrantas turi parengti 

mokslinį straipsnį, jį publikuoti tęstiniame leidinyje Jaunasis mokslininkas, parengti ir pristatyti mokslinį 

pranešimą konferencijoje Jaunasis mokslininkas. Baigiamieji magistro darbai talpinami elektroninių tezių ir 

disertacijų informacinėje sistemoje . 

 

2.3. Personalas 

2.3.1. Pedagoginio personalo sudėties, kaitos ir darbo apimties įvertinimas 

Pagrindiniai kriterijai komplektuojant pedagoginį personalą – atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams 

(Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas tvarkos ir kvalifi-

kacinių reikalavimų aprašas, ASU senato nutarimas, 2010 m. kovo 31 d. protokolas Nr. 493
15

, t.y. mokslinė, 

pedagoginė ir profesinė veikla. Pedagoginiai ištekliai II-sios studijų pakopos programos Agroekosistemos 

atitinka magistrantūros studijų programų bendruosius reikalavimus (Dėl magistrantūros studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2010 06 

03 Nr. V-826), kuriuose numatyta, kad ne mažiau kaip 80 % visų studijų dalykų dėstytojų turi turėti mokslo 

laipsnį ir iš jų ne mažiau kaip 60 % krypties dalykų dėstytojų mokslinės veiklos kryptis turi atitikti jų dėsto-

mus dalykus. Pagrindinės krypties studijų dalykus ir studijų modulio dalykus dėsto žemės ūkio, fizinių ir 

                                                      
14

 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1100   
15

 (http://asu.lt/universitetas-2/struktura/akademiniai-padaliniai/kulturines-komunikacijos-ir-edukacijos-centras/karjera/darbuotoju-konkursai/) 

http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1100
http://asu.lt/universitetas-2/struktura/akademiniai-padaliniai/kulturines-komunikacijos-ir-edukacijos-centras/karjera/darbuotoju-konkursai/
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techninių mokslų srities profesoriai, docentai, lektoriai. Agroekosistemos programą realizuoja visų Agrono-

mijos fakulteto institutų, Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto bei Žemės ūkio inži-

nerijos Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto dėstytojai.  

2015-2016 s. m. programoje dėsto 5 profesoriai, iš jų 2 habil. daktarai, 8 docentai, 3 lektoriai. Studijų 

programoje Agroekosistemos kai kuriuos dalykus dėsto du ir daugiau dėstytojų ir tai leidžia išsamiau prista-

tyti studijų dalyke aptariamus klausimus, daugiau dėmesio skirti studentų konsultacijoms, panaudoti įvaires-

nius mokymo metodus. Dėstomi dalykai pateikti 2 priede. Savianalizės 6 lentelėje išnagrinėti dėstytojų skai-

čiaus pagal pareigybes pokyčiai per 5 mokslo metus rodo, kad profesorių ir docentų skaičius kito nežymiai, o 

lektorių skaičius didėjo. Lektoriai studentams veda praktinius darbus su modernia ir sudėtinga dirvožemio 

bei augalų tyrimų įranga. 

 

6 lentelė. Studijų programos Agronomija dėstytojų skaičiaus pokyčiai 2010-2016 s. m. 

Dėstytojai 
Agroekosistemos studijų programos dėstytojų skaičius studijų metais 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Profesoriai 4 4 5 4 5 5 

Docentai 8 8 7 8 8 8 

Lektoriai 1 1 1 2 2 3 

 

Išanalizavus akademinio personalo struktūrą pagal amžiaus grupes 2015-2016 m. m. matyti, kad profeso-

rių vidutinis amžius siekia 54,2 m., docentų – 49,0 m., o lektorių – 44,0 m. (7 lentelė). Reikia pažymėti, kad 

2 iš 5 profesorių 60 ir daugiau metų, tačiau yra docentų, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus užimti 

aukštesnes pareigas. 

 

7 lentelė. Akademinio personalo struktūra pagal amžiaus grupes, 2016 m. 

Užimamos 

pareigos 

Iš 

viso 

Iš jų, amžiaus grupėse 
Vid. 

am-žius 

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 5 

- 

- - 1 1 - 1 2 - 54,2 

Docentai 8 1 - 1 1 3 1 1 - 49,0 

Lektoriai 3 - 1 1 1  - - - 44,0 

 16 1 1 3 3 3 2 3 -  

 

Studijų programos kokybė priklauso ne tik nuo dėstytojų kvalifikacijos, bet ir nuo pakankamo jų skai-

čiaus. Biomedicinos mokslų programoms yra nustatyta 12:1 apibendrintų studentų (LR Vyriausybės nutari-

mas Dėl valstybinių aukštųjų mokyklų studijų kainos, išlaidų moksliniams tyrimams bei veiklai, tiesiogiai 

nesusijusiai su studijų organizavimu ir aptarnavimu, skaičiavimo metodikos patvirtinimo. 2001 m. liepos 5 

d., Nr. 836) ir dėstytojų santykio norma (Pedagoginio darbo 2012/2013 studijų metais apimties įvertinimo 

metodikos ir tvarkos aprašas. ASU Rektoriaus įsakymas 2012 06 18 Nr.165 - Kb§ 10). 2015-2016 m. m ant-

rosios pakopos Agroekosistemos studijų programoje dieninėse/nuolatinėse studijose abiejuose kursuose stu-

dijuoja 16 studentų. Programos etatiniam dėstytojui tenka 10,2 apibendrintų studentų, tai rodo, kad studentų 

ir dėstytojų santykis yra nežymiai mažesnis nei nurodytas normatyviniuose dokumentuose.  

Remiantis magistrantūros studijų programų bendraisiais reikalavimais (Dėl magistrantūros studijų pro-

gramų bendrųjų reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 

2010 06 03 Nr. V-826) 20 % magistrantūros studijų apimties turėtų dėstyti profesoriai ir 80 % apimties – kiti 

dėstytojai, iš kurių ne mažiau 80 % turi turėti mokslo daktaro laipsnį. 2015/2016 studijų metais visi progra-

mos dėstytojai turi mokslo daktaro laipsnį. Dėstytojų bendrasis metinis pedagoginis krūvis Programoje – 

1581 akademinių valandų (profesoriams teko 431 val. – 27,3 %, docentams – 872 val. – 55,1 %, lektoriams – 

278 val. – 17,6 %) ir tai sudarė 16,7 % pedagoginio darbo krūvio visose programose. Programos dėstytojų 

metinio kontaktinio darbo apimtys sudarė 75,9 % bendrojo metinio krūvio. Atsižvelgiant į programos dėsty-

tojų pedagoginio darbo apimtis, realus dėstytojų etatų skaičius šioje programoje – 1,9. Atitinkamos kvalifi-

kacijos programos dėstytojų pedagoginio darbo apimtys atitinka akademinio personalo planinės etatų sudė-

ties pagal pareigybes nurodymus (Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo 

krūvio ir laiko sandaros reglamentas, patvirtintas ASU senate 2013 06 26, Nr.530). Kontaktinio darbo apim-

tys atitinka nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo (Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo patvirti-

nimo; LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK – 1026, 2009 m. gegužės 15 d.), ASU studijų san-
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daros, būdų ir formų aprašo reikalavimus (LŽŪU studijų sandaros, būdų ir formų aprašas. LŽŪU Rektoriaus 

įsakymas Nr. 173-kb & 11, 2009 m. birželio 30 d.) ir magistrantūros studijų programų bendruosius reikala-

vimus (Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2010 06 03 Nr. V-826). 

Dėstytojų pedagoginio, mokslinio, metodinio ir organizacinio darbo laiko struktūra planuojama mokslo 

metams ir pateikiama dėstytojų individualiose darbo užduotyse. Darbo apimtys diferencijuotos pagal parei-

gas (Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros reg-

lamentas, patvirtintas ASU senate 2013 06 26, Nr. 530). 2015/2016 studijų metais studijų programos dėstyto-

jų darbo laiko struktūra: profesorių pedagoginis krūvis sudaro 46,6 %, mokslinis – 38,0 % ir organizacinis – 

15,4 % viso darbo krūvio; docentų – pedagoginis krūvis sudaro 51,2 %, mokslinis – 35,7 % ir organizacinis 

13,1 % viso darbo krūvio; lektorių – pedagoginis krūvis sudaro 51,4 %, mokslinis – 41,4 % ir organizacinis 

7,2 % viso darbo krūvio. Profesorių, docentų ir lektorių pedagoginis, mokslinis ir organizacinis darbo krūvis 

nežymiai nukrypsta nuo nustatytų darbo apimčių, tačiau sudarant užduotis konkretiems dėstytojams ir moks-

lo darbuotojams darbo laikas pagal darbų grupes gali nukrypti nuo apskaičiuoto darbo laiko pagal šiuo reg-

lamentu patvirtintą struktūrą iki 15 %. Reikia pastebėti, kad dėstytojų darbo laiko struktūra iš esmės atitinka 

darbo struktūrą, apibrėžtą minėtame ASU reglamente.  

2.3.2. Personalo patirties ir veiklos atitiktis studijų programai 

Programoje dėstantys pedagogai turi pakankamą patirtį programos tikslams ir studijų rezultatams pasiekti. 

2013–2014 s. m. programoje dirbantys dėstytojai pagal pedagoginio darbo stažą pasiskirsto: iki 5 metų – 3; 

6–10 metų – 3; 11–20 metų – 12; daugiau kaip 20 metų – 12, o pagal mokslinio darbo stažą pasiskirsto: iki 5 

metų – 0; 6–10 metų – 2; 11–20 metų – 10; daugiau kaip 20 metų – 18 (2 priedas).  

Magistrantūros studijų programos Agroekosistemos dėstytojų mokslinės veiklos kryptys atitinka jų dės-

tomus dalykus ir yra nurodytos 2 priede. Analizuojamuoju laikotarpiu programos dėstytojai dalyvavo 7 tarp-

tautinėse mokslo programose (ES Leonardo da Vinčio programa, COST TU 1201, EUREKA, NordPlus, 7 

Bendrosios programos Mokslo potencialo paprogramė REGPOT-2009-1, Erasmus Intensive Programme, ES 

7 Bendroji programa (APROPOS)), 51 mokslo bei studijų projektų ir temų, iš jų užsakomieji tyrimai buvo 

34 bei užsakomieji užsienio subjektų – 4. Analizuojamuoju laikotarpiu parašyta 1 monografija, 2 vadovėliai, 

1 terminų žodynas, 9 mokomosios knygos, 29 mokomosios priemonės. Dėstytojai analizuojamuoju laikotar-

piu rašė straipsnius į mokslo žurnalus ir mokslo populiarinimo leidinius: 66 straipsniai paskelbta ISI WOS 

leidiniuose, 29 kituose ISI leidiniuose, 58 TDB referuojamuose leidiniuose, 89 kituose recenzuojamuose 

leidiniuose, 136 mokslo populiarinimo straipsniai.  

Dėstytojų akademiniai mainai. Pagrindiniai universitete vykdomos ERASMUS studijų programos tikslai 

yra: 1) skatinti aukštojo mokslo institucijų daugiašalį ir aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbia-

vimą; 2) studijų kokybės užtikrinimas ir studentų bei dėstytojų mobilumo skatinimas, suteikiant studentams 

galimybę gauti kalbinės, kultūrinės, švietėjiškos patirties, naudojantis kitų Europos šalių patirtimi jų studi-

juojamų, o dėstytojams dėstomų dalykų srityje. 2009–2016 m. laikotarpyje iš kitų užsienio šalių universitetų 

į Agronomijos fakultetą buvo atvykę 26 dėstytojai iš 5 šalių (Belgijos, Brazilijos, Ispanijos, Lenkijos, Turki-

jos) (8 lentelė).  

2009–2016 m. laikotarpyje į kitų užsienio šalių universitetus (Belgiją, Čekiją, Ispaniją, Latviją, Lenkiją, 

Norvegiją, Turkiją, Švediją) dėstyti pagal ERASMUS mainų programą buvo išvykę 13 dėstytojų (9 lentelė). 

 

8 lentelė. Dėstytojų, atvykusių akademiniam darbui į Agronomijos fakultetą, skaičius 

Studijų metai 

Atvykusių 

dėstytojų 

skaičius 

Institucija (šalis)
 

2009-2010 6 

Warsaw Agricultural University (SGGW) (Lenkija); Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV) (Ispanija); Warsaw University of Life 

Sciences (Lenkija); Akdeniz University (Turkija) 

2010-2011 4 
Katholieke Universiteit Leuven (Belgija); Akdeniz University Antalya 

(Turkija), Warsaw Agricultural University (Lenkija) 

2011-2012 1 Universidad Politécnica de Valencia (Ispanija) 

2012-2013 6 
Wroclaw University of Life Sciences (Lenkija); University of Warmia and 

Mazury (Lenkija); Warsaw Agricultural University (Lenkija) 

2013-2014 1 Warsaw Agricultural University (Lenkija) 

2014-2015 7 Warsaw Agricultural University (Lenkija) 

2015-2016 1 San Paulo universitetas (Brazilija) 



 17 

 

9 lentelė. Dėstytojų, išvykusių akademiniam darbui į kitų šalių universitetus, skaičius 

Studijų metai 

Išvykusių 

dėstytojų 

skaičius 

Institucija (šalis)
 

2009-2010 4 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) (Ispanija); Warsaw Agricultu-

ral University (SGGW) (Lenkija); Czesh University of Life sciences Pra-

gue (Čekija); Ege University (Turkija); Universitat de Lleida (Ispanija); 

Katholieke Universiteit Leuven (Belgija) 

2010-2011 2 
Warsaw Agricultural University (SGGW) (Lenkija); Universitat de Lleida 

(Ispanija); Universidad Politécnica de Valencia (UPV) (Ispanija) 

2011-2012 1 Swedish Univerity of Agricultural Sciences (Švedija) 

2012-2013 1 
Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Norve-

gija) 

2013-2014 1 Olsztyn (Lenkija) 

2014-2015 2 
Czesh University of Life Sciences Prague (Čekija), University of Life 

Sciences Lublin (Lenkija) 

2015-2016 2 Aksaray University (Turkija), Latvia University of Agriculture (Latvija) 

 
Duomenys apie dėstytojų dalyvavimą mokslinėse konferencijose, stažuotėse, seminaruose. Analizuoja-

muoju laikotarpiu (2009-2013 m.) programos dėstytojai dalyvavo: 39 tarptautinėse konferencijose užsienyje 

bei 17 tarptautinių konferencijų Lietuvoje, 1 ilgalaikėje bei 17 trumpalaikių stažuočių užsienyje ir 1 ilgalai-

kėje stažuotėje Lietuvoje, 15 kursų ir seminarų užsienyje bei 78 kursuose ir seminaruose Lietuvoje.  

Studijų programos Agroekosistemos dėstytojai aktyviai dalyvavo įvairiose visuomeninėse organizacijose, iš 

jų 10 tarptautinių: Lietuvos agronomų sąjungoje (13 dėstytojų), Lietuvos dirvožemininkų draugijoje prie LMA 

Žemės ir miškų mokslų skyriaus (11 dėstytojų), Lietuvos herbologų draugijoje (5 dėstytojai), Lietuvos entomo-

logų draugijoje (2 dėstytojai), Lietuvos fitopatologų draugijoje (2 dėstytojai), Lietuvos biotechnologų draugijo-

je (1 dėstytojas), Lietuvos augalų fiziologų draugijoje (2 dėstytojai), Lietuvos mokslininkų sąjungoje (1 dėsty-

tojas), Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijoje (1 dėstytojas), Lietuvos chemikų draugijoje (1 dėstytojas), 

Lietuvos metalekologų draugijoje (1 dėstytojas), Lietuvos mokslo istorikų asociacijoje (1 dėstytojas), Lietuvos 

žolininkų draugijoje (1 dėstytojas), Lietuvos artojų asociacijoje (2 dėstytojai), Lietuvos žemės dirbimo tyrimų 

draugijoje (1 dėstytojas), Baltijos Coleopterologų draugijoje (1 dėstytojas), Šiaurės šalių žemės ūkio moksli-

ninkų asociacijoje (NJF) (2 dėstytojai), Tarptautinėje dirvožemininkų sąjungoje (2 dėstytojai), Europos dirvo-

žemininkų sąjungoje (1 dėstytojas), Europos herbologų asociacijoje (EWRS) (2 dėstytojai), IWSS Tarptautinė-

je herbologų draugijoje (1 dėstytojas), JWSS Japonijos herbologų draugijoje (1 dėstytojas), Pasaulinėje dirvo-

žemio ir vandens apsaugos asociacijoje (WASWS) (1 dėstytojas), Europos selekcininkų organizacijoje (EU-

CARPIA) (1 dėstytojas), Tarptautinėje žemės dirbimo mokslinių tyrimų asociacijoje (ISTRO) (2 dėstytojai), 

ISPI Tarptautinėje žaladarių informacinės sistemos bendrijoje (1 dėstytojas), Tarptautinėje sodininkystės moks-

lo organizacijoje (ISHS) (1 dėstytojas), Tarptautinės augalų genų resursų tarybos (IBPGR) kaulavaisių grupėje 

(1 dėstytojas). 4 dėstytojai yra LMA tikrieji nariai. 1 dėstytojas dalyvauja ENOAT Europos universitetų ekolo-

ginės žemdirbystės dėstytojų tinklo taryboje, 1 dėstytojas dalyvauja FERTILIZERS EUROPE žemės ūkio ir 

ekologijos komitete bei FERTILIZERS EUROPE Prognozių komitete. 7 dėstytojai yra 5 Lietuvos mokslų žur-

nalų redkolegijų nariai bei 4 dėstytojai yra 8 tarptautinių mokslų žurnalų redkolegijų nariai. 

Dėstytojų kvalifikacijos (pedagoginės, mokslinės, praktinės) tobulinimo būdai. Analizuojamuoju laiko-

tarpiu buvo taikomi šie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo būdai: trumpalaikės stažuotės užsienyje, kursai ir 

seminarai Lietuvoje ir užsienyje, tarptautinės konferencijos Lietuvoje ir užsienyje, mokslinės-praktinės kon-

ferencijos, dalyvavimas įvairiuose mokslo bei studijų projektuose ir temose, dalyvavimas mokslinėse ekspe-

dicijose, dalyvavimas tarptautinėse mokslo programose, dalyvavimas lauko dienose, išvykos į ūkininkų 

ūkius. Dažniausiai naudojami profesinio tobulėjimo būdai buvo trumpalaikės stažuotės užsienyje, o taip pat 

kursai ir seminarai Lietuvoje bei užsienyje. 

Duomenys apie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą. Per analizuojamą laikotarpį visi programos dėstyto-

jai dalyvavo skirtingose priemonėse, leidžiančios tobulėti profesinėje veikloje: 7 tarptautinėse mokslo pro-

gramose, 56 tarptautinėse konferencijose, 51 mokslo bei studijų projektų ir temų, 19 stažuočių, 93 kursuose 

ir seminaruose. Profesinio tobulėjimo tematikos (kursai žemės ūkio bei aplinkosaugos klausimais; pedagogi-

kos kursai; suaugusiųjų mokymas ir mokymasis; studijų kokybės tobulinimo kursai; šiuolaikinės mokslinės 

komunikacijos ir informacijos paieškos kursai; nuotolinio mokymosi kursų rengimas bei teikimas virtualioje 
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mokymosi aplinkoje Moodle; edukacinės kompetencijos plėtros seminarų universiteto akademinei bendruo-

menei ciklas; tyrimų duomenų statistinės analizės kursai, užsienio kalbų kursai ir kt.) tiesiogiai siejamos su 

dėstomais dalykais bei moksliniais interesais, todėl yra labai svarbios studijų programos tikslų įgyvendini-

mui. 

 

2.4. Materialieji ištekliai 

2.4.1. Materialioji bazė 

Patalpų studijoms tinkamumas ir pakankamumas. II-sios pakopos studijų programos Agroekosistemos 

studijoms naudojamos Agronomijos fakultetui skirtos patalpos ASU centriniuose rūmuose (321, 422, 520, 

524, 316, 324), o taip pat patalpos trečiuose rūmuose (Aplinkos ir ekologijos instituto Aplinkos tyrimų labo-

ratorija (758)), aštuntuose rūmuose (303, J367.1, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto Agrobiolo-

gijos laboratorija (J102), Aplinkos ir ekologijos instituto Aplinkotyros laboratorija (J306-309), Energetikos ir 

biotechnologijų inžinerijos Biodujų laboratorija (B228)), ASU Bandymų stotyje esanti Dirvožemio ir pasėlių 

ekologijos laboratorija ir auditorija (216, 302). 2011 – 2014 m. Universitete atlikus infrastruktūros gerinimo 

darbus projekto Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės 

infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui lėšomis visos patalpos suremontuotos: pakeisti lan-

gai, atlikti remonto darbai, pakeisti baldai, sumontuota demonstracinė įranga, interneto prieigos ir t.t. Patalpų 

studijoms yra pakankamai, patalpų techninė ir higieninė būklė yra gera.  

Įrangos studijoms tinkamumas ir pakankamumas. Studijų programos vykdymui naudojama Fakulteto 

institutuose esanti įranga: džiovinimo spintos, klimato kameros, prietaisas dirvožemio karbonatų nustatymui, 

HH2 drėgnumo matuoklis su sensoriumi, šviesinis mikroskopas su mikro objektų apžiūros bei fotografavimo 

įranga, stereo mikroskopas, autoklavas, termostatas, sterilizatorius bei laminaras. Studijų programos vykdy-

mui bei mokslinių tiriamųjų darbų ruošimui taip pat panaudojama įranga, esanti Maisto žaliavų, agronominių 

ir zootechninių tyrimų laboratorijoje, Aplinkotyros laboratorijoje, cheminių tyrimų laboratorijoje, Agrobio-

logijos laboratorijoje, Biodujų laboratorijoje, universiteto Bandymų stotyje. 

 Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje (Studentų g. 9) studentai gali dirbti su 

pH-metru „pH 537“, kaitinimo plytele-magnetine maišykle, spektrofotometru, analitinėmis svarstyklėmis, 

liepsnos fotometru, malūnu, pašarų virškinamumo nustatymo aparatu, džiovinimo spintomis, azoto ir van-

dens distiliatoriais, Kjeldalio mineralizacijos bloku, kratytuvu, vandens vonelėmis, magnetine maišykle, tit-

ratoriumi, Soxsleto aparatu, centrifuga. 

Aplinkos tyrimų laboratorijoje (758) studentai gali dirbti su atominiu absorbciniu spektrometru Aanalyst 

100, automatiniu Kjeldalio distiliavimo garais įrenginiu UKD-130, spektrofotometru Genesys 5, mikrobangų 

mineralizavimo sistema Multiwave 3000, aparatūros kompleksu cheminiam ir biocheminiam deguonies su-

vartojimui, pH/jonų matuokliu METROM 692, konduktometru inoLab WTW. 

 Universiteto Bandymų stotyje (Rapsų g. 7) studentai turi galimybę dirbti su NIR spektrofotometru, dir-

vožemio ir augalinių mėginių džiovinimo spintomis, klimato kameromis, mėginių pirminio paruošimo įran-

ga, ėminių dirvožemio tyrimams paėmimo mechanizuota sistema, pasėlių ir dirvožemio analizavimo sistema, 

elektroniniais sensoriais ir duomenų kaupikliais augalų ir dirvožemio tyrimams pasėliuose, elektroniniu pe-

netrometru su priedais, augalų šaknų in situ tyrimų įranga, mikroskopo komplektu sėklų bankui dirvoje ir 

augalų sėklinėje medžiagoje įvertinti, tikslia sėklų skaičiuokle augalų ir piktžolių biologiniams tyrimams, 

augalų lapų bei šaknų skeneriais, laboratoriniais šaldytuvais, šaldikliais.  

II-sios pakopos studijų programos Agroekosistemos studijoms naudojama centriniuose rūmuose įrengta 

nauja kompiuterinė auditorija (316) su 23 darbo vietomis studentams. Auditorijoje yra įrengta interneto pri-

eiga. Taip pat interneto prieigos įrengtos ir studentų bendrabučiuose. Universitete veikia bevielis interneto 

ryšys, todėl studentai gali naudoti asmeninę kompiuterinę techniką informacijos paieškai ir darbui ne paskai-

tų metu. Kompiuterinėje klasėje studijų tikslams naudojamos specialios programos: STATISTICA, SYSTAT 

10, SELEKCIJA, SigmaPlot 8.0, SigmaStat. Šios programos reikalingos studijuojant „Mokslinio tyrimo pla-

navimą ir analizę“ bei statistiniam duomenų vertinimui ruošiant magistro baigiamuosius darbus. Studijų pro-

cese naudojamos kompiuterinės tręšimo programos „Tręšimas“ ir „Dirvožemio dangai įvertinti ir skaitmeni-

niai dirvožemio žemėlapiai“. Studijų programos Agroekostemos studijoms naudojamos įrangos turime pa-

kankamai ir ji yra tinkama.  

Programos praktinių darbų įgyvendinimui ir mokslinių tiriamųjų darbų ruošimui naudojama bazė. 
Magistrantai mokslinį tiriamąjį darbą bei praktinius darbus atlieka Agronomijos fakulteto institutų laboratori-

jose, Miškų ir ekologijos fakulteto institutų laboratorijose, Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyri-

mų laboratorijoje, ASU Bandymų stotyje, ASU Eksperimentinio ir praktinio mokymo centre, kitose mokslo 
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įstaigose (LAMMC filiale Žemdirbystės institute), verslo įmonėse (UAB Lias Agro, UAB Kustodija ir kt.)  

bei ūkininkų ūkiuose.  

  

2.4.2. Metodiniai ištekliai 

Programos vykdymui reikalingų metodinių išteklių tinkamumas, pakankamumas ir prieinamumas.. 

II-sios pakopos studijų programos Agroekosistemos studentai naudojasi naujai rekonstruotos, modernios 

ASU bibliotekos ir jos skaityklų (studentų ir dėstytojų skaitykla, periodikos skaitykla, 2 interneto skaityklo-

mis, komandinio darbo kambariu) paslaugomis, kuriose yra 154 darbo vietos. Bibliotekoje esančius leidinius 

galima rasti ir užsakyti bibliotekos elektroniniame kataloge (http://asu.library.lt) arba ASU virtualioje biblio-

tekoje
16

 . Prisiregistravę studentai gali ne tik užsakyti knygas, bet ir peržiūrėti bibliotekoje pasiskolintų kny-

gų sąrašą ir jų grąžinimo terminus. El. kataloge galima rasti vadovėlius ir iš prenumeruojamų el. knygų duo-

menų bazių bei ASU elektroninės talpyklos, kurioje publikuojami ASU dėstytojų parašyti vadovėliai ir kita 

mokomoji literatūra. Pastarąją galima skaityti Universiteto tinkle arba namuose prisijungus per VPN. Mokslo 

publikacijų duomenų bazėje 2015 m. aprašyta apie 30 000 ASU darbuotojų mokslinių publikacijų, monogra-

fijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių ir kitų dokumentų. Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos 

mokslo publikacijų duomenų bazėje (LieMSIS PDB) atsispindi Universiteto darbuotojų publikacijų įrašai iš 

ankščiau minėtos mokslo publikacijų duomenų bazės (http://pdb.library.lt). Leidinių paieška atliekama pagal 

autorių, antraštę, raktinius žodžius ar kitus požymius. Duomenų bazė laisvai prieinama bet kurioje interneto 

darbo vietoje. Lietuvos virtualiosios bibliotekos (http://www.lvb.lt ) portale galima ieškoti ir rasti informaci-

jos iš įvairių išteklių (Lietuvos ir užsienio bibliotekų jungtinių katalogų, įvairių Lietuvos ir užsienio duomenų 

bazių). Naudojantis šiuo portalu, galima rasti ne tik bibliografinę informaciją, bet ir visateksčius elektroni-

nius dokumentus. Be to, dėstytojai dėstomiems dalykams Moodle sistemoje yra pateikę papildomus elektro-

ninius leidinius ir kt. Projekto „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas“ (MAST) vykdymo 

metu (2006-2008 m.) studijų programos Agroekosistemos studentams buvo išleisti 6 vadovėliai (4 iš jų 

spausdintine forma) bei 8 mokomosios knygos (5 iš jų spausdintine forma). 

2015 m. sausio 1 d. bibliotekos fonduose yra apie 157 260 pavadinimų ir virš 453 374 egzempliorių 

knygų (iš jų apie 22 proc. sudaro mokomoji literatūra). Gaunami 159 pavadinimai spausdintų periodinių lei-

dinių. Universiteto dėstytojai ir studentai gali skaityti apie 3000 el. knygų ir 22000 mokslinių žurnalų iš 20 

tarptautinių ir 3 lietuviškų prenumeruojamų duomenų bazių (http://www.asu.lt/biblioteka/lt/7612). Bibliote-

koje saugomi įvairūs leidiniai: knygos, žurnalai, laikraščiai, normatyviniai dokumentai, disertacijos, mokslo 

tiriamųjų darbų ataskaitos ir kt. Studentai mokomąją literatūrą gali naudoti namuose. Jei leidinių yra mažai 

egzempliorių, jais naudotis galima skaityklose arba tokie leidiniai išduodami trumpam.  

Interneto skaityklose esančiais kompiuteriais galima atlikti paiešką internete, siųsti ir gauti elektroninį 

paštą, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas, naudotis MS Office programomis. 

Dėstytojai ir studentai gali naudoti mokslinės literatūros duomenų bazių informaciją. Šiuo metu biblio-

teka siūlo naudotis 13 atviros prieigos lietuviškomis duomenų bazėmis, 8 skaitmeninių leidinių duomenų 

bazėmis, 15 kitomis duomenų bazėmis (http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-

lietuviskos-db/), 23 atviros prieigos užsienio duomenų bazėmis, 3 bibliografinių duomenų bazėmis, 8 kitomis 

užsienio duomenų bazėmis. (http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-uzsienio-

db/),  

Prenumeruojama 19 (http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/prenumeruojamos-db/) 

(Science Direct, Springer LINK, Taylor&Francis ir kt.) duomenų bazių, kuriose yra prenumeruojama apie 23 

000 mokslinių žurnalų: Crop protection, Soil&Tillage, Agriculture systems, Actae Agriculturae Scandinavica 

B – Plant Soil Sciences, Archives of Agronomy and Soil Sciences, Canadian Journal of Plant Pathology, 

Critical Reviews in Plant sciences, Ecology of Food & Nutition ir kt. 

 Studentai ir dėstytojai gali naudotis Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų 

(http://www.asu.lt/biblioteka/lt/12967) ir Lietuviškų duomenų bazių (http://www.asu.lt/biblioteka/lt/16363) 

paslaugomis. Be to, Universiteto leidžiami mokslo darbų rinkiniai (pvz., „Rural Development“), žurnalai, 

konferencijų medžiaga yra prieinami tiesiogiai elektroninėje talpykloje (http://dspace.lzuu.lt/). Galima nau-

dotis tarpbibliotekiniu abonementu. Universiteto biblioteka yra žemės ūkio bibliotekų tinklo AGLINET na-

rys, todėl dėstytojai ir studentai gali nemokamai naudotis šio tinklo paslaugomis.  

Studijuodami studentai naudojasi universiteto bibliotekos fondų vadovėliais ir įvairiomis metodinėmis 

priemonėmis. Reikalinga literatūra bei bibliotekoje esantis egzempliorių skaičius nurodyti dalykų aprašuose 

(1 priedas). Magistrantūros studijų programos Agroekosistemos studijoms rekomenduojama per 100 pavadi-

nimų vadovėlių ir mokomųjų knygų, esančių Universiteto bibliotekoje. Apie pusė leidinių yra išleisti mažiau 
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nei prieš 10 metų. Kai kurių literatūros šaltinių, ypač naujausių užsieninių leidinių, bibliotekos fonduose yra 

nedaug egzempliorių. Tokiais atvejais studentai yra skatinami dirbti komandoje, studijuoti literatūros šalti-

nius dalimis, po to dalintis surinkta informacija.  

Įgyvendindami ASU strategijos įgyvendinimo plano priemones pagal uždavinį „Užtikrinti visų studijų 

programų kompleksinį aprūpinimą studijų literatūra“, Universiteto dėstytojai rengia metodinius leidinius. 

Metodinis darbas yra įtrauktas į pedagoginio darbo planuojamas apimtis. Pastaruoju metu dalykų dėstytojai 

turi galimybę mokomąją literatūrą talpinti internete, kur ja gali naudotis neribotas skaičius studentų. Šiam 

tikslui tarnauja nuotolinio mokymo studijoms skirta svetainė (http://moodle.asu.lt/moodle/) bei universiteto 

elektroninė talpykla, t.y. institucinė duomenų bazė (http://dspace.lzuu.lt ), kurioje galima talpinti tiek apro-

buotus, tiek neaprobuotus vadovėlius, mokomąsias knygas, paskaitų konspektus ir kt. Kai kurių bibliotekoje 

esančių studijoms skirtų leidinių studentai turi galimybę įsigyti Universiteto Leidybos centre.  

Vertinant dalykų studijoms rekomenduojamos literatūros įvairovę bibliotekos fonduose bei prieigas 

prie lektroninių leidinių, galima teigti, kad literatūros studijoms realizuoti yra pakankamai ir ji yra prieinama. 

2.4.3. Materialiųjų ir metodinių išteklių atnaujinimas 

Studijų kokybė yra nuolat gerinama, nes darbo rinka nuolat kelia naujus iššūkius bei reikalavimus. Universi-

tete vykdyto projekto „Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros bazinės įrangos ir informacinės 

infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ lėšomis įsigyta naujos įrangos už 188,9 tūkst. €: dirvo-

žemio struktūros nustatymo įranga, dirvožemio agregatinio stabilumo nustatymo rinkinys, Soksleto ekstrakcijos 

sistema, stereomikroskopas XIC-38, laminaras, klimatinė kamera, autoklavas, mikroskopas sėklų tyrimui ir kt. 

Šiame projekte taip pat skirta 56,1 tūkst. € baldų atnaujinimui ir 60,7 tūkst. € patalpų remontui.  

II-sios pakopos studijų programos Agroekosistemos studijoms labai pasitarnaus ir sukurta nauja šiuolaiki-

nė materialinė bazė Jungtiniame tyrimų centre (atidarytas 2012 m. gruodžio mėn.). Laboratorijose, kurių 

įrengimas finansuojamas iš projekto „Nemuno Slėnis“ lėšų, studentai naudojasi Agrobiologijos (J102) labo-

ratorijos įranga (iš viso skirta 1 608,8 tūkst. €): dirvožemio pavyzdžių paruošimo ir saugojimo sistema, dir-

vožemio porų ir drėgmės analizavimo sistema, dirvožemio ir vandens toksiškumo tyrimo aparatu Microtox 

500, dirvožemio agregatų patvarumo nustatymo įranga, kalcimetru, staline centrifūga Megafuge 40R su Tx-

750 rotoriumi, lazeriniu difraktometru Mastersiser 2000, prietaisu „Zetasizer Nano ZS“, augalų biocheminių 

tyrimų sistema (NIR spektrofotometru, ląstelienos analizatoriumi Fibertec M6) ir kt.; Augalinių žaliavų ko-

kybės laboratorijos (J208) įranga (iš viso skirta 789,8 tūkst. €): tekstūros (konsistencijos) nustatymo sistema 

produktų liofilizatoriumi, juslinių tyrimų kompleksu su specializuota kompiuterine programa ir kt.; Aplinko-

tyros laboratorijos (J306-309) įranga (iš viso skirta 289,6 tūkst. €): jonų mainų chromatografu, biokristaliza-

cijos kamera, TOC sistema, dujų chromatografijos sistema su masių selektyviniu detektoriumi GC/M, ben-

drosios organinės anglies analizatoriumi TOC/TN; Biodujų laboratorijos (B228) įranga (iš viso skirta 88,0 

tūkst. €): biodujų gamybos laboratoriniu stendu ir prie jo esančia matavimo įranga. Prie aštuntųjų rūmų yra 

pastatytas fitotroninis šiltnamis (400 m
2
), kuriame studentai gali atlikti vegetacinius eksperimentus. 

ASU Bandymų stotyje įrengta Dirvožemio ir pasėlių ekologijos laboratorija (įsigyta naujos įrangos už 

957,7 tūkst. €), kurioje studentai naudojasi mažagabaritinio (iki 2,0 m) kompiuterizuoto kombaino su svėri-

mo ir drėgmės nustatymo sistema lauko eksperimentams paslaugomis, mažagabaritinėmis sėjamosiomis su 

labai tikslia augalų sėklų įterpimo sistema, dirvožemio fizikinių savybių modifikavimo įranga ir kt. įranga. 

 Magistrantūros studijų programos Agroekosistemos studentams sudarytos galimybės naudotis taip pat ir 

atviros prieigos centrų įranga: Biologinių žymeklių laboratorijoje (J 351) (įsigyta naujos įrangos už 106,1 

tūkst. €)  skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema, augalinių ląstelių frakcionavimo sis-

tema molekulinės biologijos ir biochemijos analizės pavyzdžių paruošimui ir kt.  

Kiekvienais metais ASU bibliotekos fondai yra atnaujinami: per metus įsigyjama apie 900 pavadinimų ir 

virš 2000 vnt. knygų (tame tarpe ir užsienio kalbomis). Dalykų dėstytojai taip pat nuolat atnaujina metodinių 

išteklių asortimentą. Ypač puikios galimybės leisti elektroninius leidinius bei naudoti universiteto elektroni-

nę talpyklą (http://dspace.lzuu.lt). Pažymėtina, kad pastaraisiais metais nuolat auga elektroninių informacijos 

išteklių poreikis, pasiūla ir vartojimas, tuo tarpu mažėja tradicinių, spausdintų dokumentų, ypač mokslinių 

žurnalų, įsigijimas bei panauda bibliotekoje. Atitinkamai keičiasi lėšų, skirtų bibliotekos išteklių atnaujini-

mui, paskirstymas. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

2.5.1. Studentų atranka 

Priėmimo į studijas reikalavimų pagrįstumas. Siekiant priimti studijoms pasirengusius studentus, stojan-

tiesiems į programos Agroekosistemos magistrantūros studijas nustatyti minimalūs reikalavimai – konkurse 

http://moodle.asu.lt/moodle/
http://dspace.lzuu.lt/
http://dspace.lzuu.lt/
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gali dalyvauti asmenys, baigę pirmosios pakopos (bakalauro) agronomijos, biologijos bei ekologijos ir aplin-

kotyros krypčių studijas ir išklausę bei išlaikę egzaminus biologijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne 

mažesnė nei 12 kreditų; baigę pirmosios pakopos (bakalauro) technologijų ar biomedicinos mokslų sričių 

kitų krypčių studijas ir išklausę bei išlaikę egzaminus biologijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne 

mažesnė kaip 30 kreditų; arba yra baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vie-

nerių metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigę agronomijos programos papildomąsias studijas. (Priė-

mimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 2015 me-

tais taisyklės
17

,  http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/03/WPMZKFO.pdf.  

Prašymus pateikusių skaičiaus pasiskirstymo analizė rodo, kad mažiausiai, atitinkamai 16,7 ir30,0 %, pa-

geidavusiųjų 1 prioritetu studijuoti studijų programą buvo 2013 ir 2014 metais. 2015 m. 1 prioritetu pateiku-

sių prašymus sudarė 41,4% nuo visų pateikusių prašymus, o 1-2 prioritetu- net 93,1 % (į valstybės finansuo-

jamas ir mokamas vietas) (10 lentelė). 

 

10 lentelė. Pateikusių prašymus ir priimtų į studijas studentų skaičius 2010-2015 m. 

Metai Priėmimo 

planas 

Priimta stu-

dentų 

Pageidavimų skai-

čius 

Prašymų  

(1-uoju numeriu) skaičius 

Konkursas 

2010 14 12+2* 46 23 3,3 

2011 9 8+1* 32 11 3,6 

2012 7 6+1* 29 10 4,1 

2013 12*  6* 6 1 0,5 

2014 10*  10* 10 3 1,0 

2015 3+7*  3+5* 29 12 2,9 

*- valstybės nefinansuojama vieta. 

 

Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių buvo teikiama asmenims, kurių baigtų pirmosios pakopos (ba-

kalauro) studijų ir pasirinktų magistrantūros studijų kryptys sutapo, buvo aukštesnis pirmojoje pakopoje stu-

dijuotų dalykų svertinis vidurkis arba aukštesnis baigiamųjų darbų įvertinimas, pokalbio metu išryškėjusi 

didesnė motyvacija mokytis.  

Informacija apie studijų programą, suteikiamas kvalifikacijas viešai prieinama AIKOS duomenų bazėje 

(https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Studiju-programos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=ed2ad83c-0997-

441d-bf45-04c327337b51). Daug informacijos apie studijų programą pateikiama leidiniuose „Priėmimas į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas“, „Studijos Aleksandro Stulginskio universitete“, specialiose reklaminėse-

informacinėse skrajutėse, universiteto tinklalapyje stojantiesiems 

(http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/priemimo-tvarka/). 

Asmenims, baigusiems kitų krypčių pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, kuriems iki nurodytos apim-

ties trūksta ne daugiau kaip 12 kreditų, leidžiama dalyvauti konkurse. Įstojus trūkstamus dalykus būtina stu-

dijuoti ir išlaikyti egzaminus dalinių studijų būdu per pirmuosius magistrantūros metus 

Siekiant, kad priimti studentai tikslingai studijuotų, vykdoma jų pasiekimų stebėsena. Priimtųjų studijuoti 

motyvacija stiprinama gerai besimokantiems studentams sudarant galimybes studijuoti kitų šalių universite-

tuose pagal ERASMUS programą, mokant skatinamąsias stipendijas. Programos studentai skatinami daly-

vauti Lietuvos mokslų akademijos kasmet skelbiamuose mokslinių darbų konkursuose; nugalėtojai premijuo-

jami. Studentai, dalyvaujantys tęstinėje mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas“ ir laimėję pirmą-

sias vietas už mokslinį pranešimą, gauna administracijos padėkos raštus ir skatinamąsias stipendijas. Per 

nagrinėjamą laikotarpį buvo apdovanoti du šios programos studentai. Viena Programos studentė yra tapusi  

Lietuvos mokslų akademijos studentų mokslinių darbų konkurso laureate. 

 

2.5.2. Studijų procesas 

Programos tvarkaraščio racionalumas. Patalpos studijoms sukoncentruotos kompaktiškai, išdėstytos 

centriniuose ir šalia esančiuose VI-uose rūmuose. 

Studijų mokslo metus sudaro 2 semestrai – rudens ir pavasario. Magistrantūros studijos vykdomos pagal 

Dekano patvirtintus tvarkaraščius, jie skelbiami dekanato lentoje ir fakulteto internetinėje svetainėje 

(http://af.asu.lt/?page_id=734). Programos tvarkaraštis sudaromas visam semestrui ir jo metu nekeičiamas. 

Siekiant derinti magistrantų studijas su profesine veikla, auditoriniai užsiėmimai nuo 2010/2011 st. m. vyk-

domi ketvirtadieniais – penktadieniais po 8-11 akademinių valandų. Toks auditorinis darbo krūvis per savaitę 

                                                      
17
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ir semestrą tenkino studentus.  

Egzaminų sesijos tvarką reglamentuoja Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo pirmosios (pa-

grindinių) ir antrosios (magistrantūros) pakopų dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas 

(http://af.asu.lt/?page_id=895). Egzaminų laikymo grafikus sudaro ir tvirtina fakulteto dekanas pagal akade-

minės grupės seniūno ir dėstytojų suderintą laiką. Egzaminų laikymo grafike nurodoma egzamino laikymo 

data (metai, mėnuo, diena, valanda) ir vieta (auditorija). Egzaminų laikymo datos išdėstomos per visą egza-

minų sesijai skirtą laiką, tarp egzaminų nustatant ne mažesnius kaip dviejų darbo dienų laiko tarpus. To pa-

ties dalyko egzaminas egzaminų sesijos metu yra laikomas tik vieną kartą. 2010 - 2015 m.m. egzaminai sesi-

jos metu buvo paskirstyti tolygiai, studentų akademinis krūvis jos metu buvo tinkamas. 

Studentų pažangumas, nubyrėjimas. Analizuojamuoju laikotarpiu magistrantų egzaminų pažymių sver-

tinis rudens semestrų vidurkis kito nuo 6,94 iki 8,8, o pavasario semestrų nuo 7,030 iki 9,49 (11 lentelė). 

Žemiausias rudens semestro vidutinis balas buvo 2014/2015 m.m., kai I kurse studijavo įstoję žemesniu kon-

kursiniu balu studentai. 

 

11 lentelė. Duomenys apie studentų studijų pažangą 

Studijų metai 
Egzaminų pažymių svertinis vidurkis 

rudens/pavasario semestrai 

Neišlaikiusių egzaminų studen-

tų skaičius ir procentas 

2010/2011 8,805/ 8,697 0 / 0 

2011/2012 8,867/ 9,494 0 / 0 

2012/2013 8,800/ 9,000 0 / 0 

2013/2014 8,110/  7,030 0 / 0 

2014/2015 6,939/  7,610 0 / 0 

 

Priimtų į programą ir ją sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis kito nuo 50 iki 100 proc. (12 len-

telė). 2013 ir 2014 m. programai nebuvo skirta valstybės finansuojamų vietų, todėl studentų prašymų studi-

juoti buvo sulaukta mažai. Buvo priimti studentai tik į valstybės nefinansuojamas vietas, jų egzaminų vidur-

kis buvo maženis, tai ir galėjo tapti priežastimi, kodėl 2015 m. baigė tik 50 %.  
Nubyrėjimo priežastys yra daugiau asmeninio pobūdžio: šeiminės aplinkybės, įsidarbinimas, padidėjęs 

darbo krūvis, ligos, dėl to magistrantai laikinai nutraukia studijas arba negrįžta į studijas po akademinių atos-

togų. 2010 m. į akademines atostogas išėjęs studentas, sugrįžo kitais metais ir sėkmingai baigė studijas vė-

lesniais, 2011 metais.  

 

12 lentelė. Į studijas priimtų ir programą sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis 

Priėmimo 

metai 

Baigimo 

metai 

Į studijas priimtų studentų 

skaičius, vnt. 

Programą sėkmingai baigusių 

studentų skaičius, vnt. 

Santykis, 

% 

2010 2012 14 13 93 

2011 2013 9 9 100 

2012 2014 7 6 86 

2013 2015 6 3 50 

2014 2016 10  100 

2015 2017 8   

* - 2010 m. į studijas priimti studentai programą baigė 2012 m. 

  

Studentų skaičiaus kaita pateikta 13 lentelėje. Per pastaruosius penkerius metus (2010-2015 m.) iš magist-

rantūros studijų programos Agroekosistemos studentų sąrašų išbraukti, arba patys nutraukė studijas 5 magist-

rantai: 4 (80 proc.) iš pirmo kurso, 1(20 proc.) – iš antro kurso.  

 

13 lentelė. Studentų skaičiaus kaita studijų metu 

Studijų metai I kursas II kursas Iš viso 

2010/2011 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 

2013/2014 2 0 2 

2014/2015 2 1 3 

 

Siekiant išvengti nubyrėjimo, atsižvelgiama į magistrantų pageidavimus – kaip minėta, auditoriniai užsi-
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ėmimai vedami jiems palankiu metu – dvi dienas per savaitę. Ši priemonė labai veiksminga, nes leidžia stu-

dijas derinti su darbine veikla. 2010-2015 m. studijas sėkmingai baigė 31 absolventas. 

Studentų, dalyvaujančių mokslo ir kitose veiklose, įvertinimas. Vadovaujantis ASU Senato nutarimu, 

studijų metu kiekvienas magistrantas turi pagal atlikto darbo rezultatus parengti ir paskelbti mokslinį straips-

nį. Studijų metu magistrantai aktyviai dalyvauja instituto vykdomuose moksliniuose tyrimuose bei projek-

tuose. Už atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą magistrantai atsiskaito institute, viešame susirinkime. Taip ug-

domas magistrantų savarankiškumas, gebėjimas viešai pristatyti mokslinius tyrimus bei dalyvauti diskusijo-

se. Studentai, rengiantys magistro baigiamuosius darbus, kiekvienais metais dalyvauja tęstinėje konferencijo-

je „Jaunasis mokslininkas“, kurioje skaito pranešimus, o jų moksliniai straipsniai spausdinami leidinyje 

„Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys“. Per analizuojamąjį laikotarpį 

buvo paskelbta magistrantų mokslinių straipsnių: 2012 m. – 13, 2013 m. – 9, 2014 m. – 6, 2015 m. – 3. 

Studentų judumas. 2010/2011 m. m. (2010 m. gruodžio 16-18 d.) ASU Agroekosistemų programos ma-

gistrantai dalyvavo SOCRATES ERASMUS kursuose „Soil and plant interaction“ (lektorė: Katarzyna Ku-

cinska, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Agriculture and Biology, Department of Agronomy). 

Pagal ERASMUS programą studentai turi galimybę dalyvauti tarptautiniuose mainuose bei vykti dalinių 

studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) į užsienio universitetus. 2010-2015 metų duomenimis, programos studentai nebu-

vo išvykę dalinių studijų. 

Magistrantai raginami vykti į kitus universitetus, tačiau subjektyvios (dauguma nenori išvykti, kad nepra-

rastų darbo vietos, dalis jų yra ūkininkai – ūkių savininkai, negalintys ilgam išvykti, studentai yra sukūrę 

šeimas) ir objektyvios (jau būna pasinaudoję ERASMUS teikiamomis galimybėmis bakalauro studijose) 

priežastys lemia, kad studentai nevyksta studijuoti į užsienio universitetus. Numatoma skatinti Programos 

studentų vykimą studijuoti pagal ERASMUS programą. 

Informacija apie ERASMUS programą, užsienio universitetus, su kuriais galimi studijų mainai, studentų 

atrankos tvarką yra platinama skelbimuose, ASU tinklalapyje ((http://int.asu.lt/tsennews.html), fakultetų de-

kanatuose, Tarptautiniame skyriuje, susitikimuose su studentais. Atvykstantiems užsienio studentams infor-

macija apie studijas yra pateikta leidinyje „Information for incoming students“ Akademija, 2013. 

2.5.3. Paramos studentams formos 

Akademinės paramos naudingumas. Universitete kasmet parengiamas metodinis leidinys „Studijų pro-

gramos“, pastaraisiais metais elektroniniame formate. Jame pateikiama bendra studijų Universitete tvarka, 

aprašomos studijų formos, vykdomos studijų programos ir jų planai bei einamųjų metų vykdymas, akademi-

nis judrumas ir kt. Universiteto interneto svetainėje (Studentams) magistrantai gali susipažinti su svarbiau-

siais dokumentais susijusiais su studijų eiga, stipendijomis, Universiteto studijų dalykų bazėje pateikiami 

visų studijų programų studijuojamų dalykų aprašai, kuriuose pateikiamos trumpos žinios apie studijuojamo 

dalyko tikslus ir studijų rezultatus, turinį, vertinimo sistemą, nurodomi dalykui studijuoti reikalingi literatū-

ros šaltiniai, dalykų dėstytojai. Svarbiausia informacija studentams talpinama fakulteto internetiniame pusla-

pyje (http://af.asu.lt/?lang=lt), ją dubliuojant prie dekanato esančioje skelbimų lentoje. Skelbimų lentoje tal-

pinama informacija apie studijas, jų eigą (studijų tvarkaraščius, studijų grafiką, t.y. atskirų kursų ir semestrų 

studijų pradžią ir pabaigą, atostogas, egzaminų sesijas, baigiamųjų darbų ruošimo terminus ir jų gynimo da-

tas), stipendijas, rektoriaus įsakymus ir dekano potvarkius. Detalesnė informaciją apie studijas studentams 

pastoviai suteikiama dekanate. Sklaidos priemonės tinkamos ir prieinamos studentams. 

Semestro eigoje kiekvienas dėstytojas priėmimo valandomis konsultuoja studentus studijų klausimais. 

Studentai konsultuojami ir prieš kiekvieno dalyko egzaminą. Dėstytojai konsultuoja studentus darbo kabine-

tuose, bendrauja internetu, telefonu. Fakulteto, kuruojančio programą instituto internetiniuose puslapiuose 

pateikiama informacija apie dėstytojų konsultavimo laiką. Studentai kreipiasi į dėstytoją dėl konsultacijos 

elektroniniu paštu. Visų universiteto darbuotojų elektroninio pašto adresai pateikti ASU Agronomijos fakul-

teto internetiniame puslapyje „Kontaktai“(http://af.asu.lt/?page_id=584).  

Informaciją apie karjeros galimybes teikia Karjeros Centras. Jis organizuoja praktinius mokymus savęs 

pažinimo, pasitikėjimo savimi klausimais, bet ir rengia susitikimus su darbdavių atstovais, kurie padeda pasi-

rengti pokalbiui su būsimu darbdaviu, tarpininkauja tarp darbdavių ir studentų darbo paieškos ir karjeros 

klausimais. Centro internetinėje svetainėje sukurtos duomenų bazės, skirtos darbdavių skelbimams bei laisvų 

darbo ir praktikos vietų paieškai. Virtualioje darbo paieškos bazėje studentai gali formuoti savo gyvenimo 

aprašymą (CV). Informacija skelbiama http://karjera.asu.lt/naujienos/ 

Pažangiems studentams, auginantiems mažamečius vaikus, studentams, aktyviai dalyvaujantiems visuo-

meninėje veikloje, neįgaliems, dirbantiems sudaromos galimybės studijuoti pagal individualią programą. 

Pageidaujantieji studijuoti pagal individualią programą dekanui pateikia motyvuotą prašymą. Gavę leidimą, 

su dėstančiais dėstytojais suderina konsultacijų formą ir laiką, susipažįsta su reikalavimais pateikti ir prista-

http://int.asu.lt/tsennews.html
http://karjera.asu.lt/naujienos/
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tyti (apginti) individualias užduotis. Individualios studijos baigiamos egzaminu, kurį studentai laiko kartu su 

visa grupe. Analizuojamu laikotarpiu pageidavusių studijuoti pagal šią programą nebuvo. 

Universitete sudaromos galimybės studentams perlaikyti egzaminus 

(https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/antrosios-pakopos-studijos/). Egzaminą pir-

mą kartą perlaikyti turi teisę studentai, kurie neišlaikė egzamino sesijos (pratęstos sesijos) metu, ir tie studen-

tai, kurie sesijos (po pratęstos sesijos) metu egzamine nedalyvavo. Egzamino pirmasis perlaikymas vykdo-

mas tik po sesijos (po pratęstos sesijos) ne ilgiau kaip per tris savaites dekano ir dėstytojo suderintu laiku. 

Dėstytojas egzamino perlaikymui priima tik tuos studentus, kurie iš dekanato yra registruotai gavę Egzamino 

perlaikymo kortelę. Egzaminą antrą kartą perlaikyti turi teisę studentai, kurie neišlaikė egzamino per pirmąjį 

perlaikymą arba prarado teisę perlaikyti egzaminą dėl Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieni-

nėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašo 25 punkte nurodytų priežasčių.). Neišlaikius egzaminų, studentas 

paliekamas kartoti kursą arba jam neleidžiama toliau studijuoti Universitete. 

Socialinės paramos veiksmingumas. Programos studentams teikiama psichologinė, sporto, sveikatos ir 

kultūros parama. Studentams sudarytos sąlygos gauti nemokamą psichologinę pagalbą: psichologas dirba ir 

konsultacijas teikia Karjeros centre, čia taip pat organizuojami psichologijos ,,Savęs pažinimo“ seminarai, 

studentus konsultuoja Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros dėstytojai. Iškylančias 

problemas padeda spręsti dekanato darbuotojai. Pilėnų pirminės sveikatos priežiūros centre, įsikūrusiame 

Universiteto miestelyje, dirba gydytojas psichologas. ASU priklauso sveikatą stiprinančių universitetų gru-

pei, Kūno kultūros ir sporto centras sudaro studentams sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti savo sveikatą bei 

darbingumą. Universiteto Dvasinio ugdymo centre didelis dėmesys skiriamas studentų doros, dvasingumo 

ugdymui, jame organizuojami kameriniai kultūriniai, dažniausiai su studentų sielovada susiję renginiai. Stu-

dentams sudarytos geros sąlygos dalyvauti kultūrinėje veikloje. Universitete yra tautinių šokių kolektyvas 

“Sėja“, kapela „Ūkininkas“, teatras „Jovaras“, choras „Daina“.  

Stipendijos už mokymosi rezultatus skiriamos konkurso tvarka geriausiai besimokantiems pažangiems 

studentams pagal praėjusio semestro egzaminų sesijoje nustatytu laiku pasiektus visus studijų rezultatus. 

Stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja Aleksandro Stulginskio universiteto studentų skatinamųjų stipendi-

jų nuostatai (patvirtinta ASU senato posėdyje 2014 m. vasario 5 d. Protokolas Nr. 534). 

Studentams, kurių materialinė padėtis sunki, neįgaliems mokamos socialinės stipendijos. 2010-2015 

m.programos studentams buvo paskirtos 8 stipendijos. Be to, visi Universiteto studentai turi galimybę gauti 

paskolą gyvenimo išlaidoms, studijų įmokoms padengti bei dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines 

sutartis ir susitarimus (http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/parama-ir-imokos/stipendijos/ ). Visiems pro-

gramos studentams suteikiama galimybė gyventi renovuotuose, geros būklės ASU bendrabučiuose, esan-

čiuose Universiteto teritorijoje, kuriuose yra laisva, nemokama interneto prieiga.  

2.5.4. Pasiekimų vertinimas 

Vertinimo kriterijų tinkamumas ir jų viešumas. Studentų pasiekimų vertinimo kriterijai nurodyti ir 

apibrėžti Kokybės vadove 2012. Vertinimo kriterijai yra susieti su reikiamais įgyti gebėjimais, žiniomis ir 

įgūdžiais, kurie numatyti programos studijų rezultatuose. Visų dalykų pasiekimų vertinimo kriterijai nurodyti 

dalykų aprašuose, kuriuos dėstytojas pateikia studentams pradėdamas dalyko dėstymą.  

Siekiant užtikrinti objektyvų studijų rezultatų vertinimą, aktyvų studentų darbą per visą studijų semest-

rą, sugebėjimą taikyti įgytas žinias tolesnėse studijose ir praktikoje, taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. 

Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, numatant svorio koeficien-

tus. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Vertinimo balas yra kompleksinis ir 

nustatomas taip: egzamino vertinimas sudaro 50–80 proc., praktiniai darbai, savarankiškas darbas – 20–50 

proc. Atskirų darbų bei žinių patikrinimo įvertinimo svorio koeficientai pateikti dalykų aprašuose (žr. 1 prie-

de). Vertinimo balo sandara yra tinkama visapusiškai ir objektyviai įvertinti studentų pasiekimus. 

Grįžtamojo ryšio veiksmingumas. Sukurta ir veikia studijuojančiųjų pažangos stebėjimo sistema. Įpusė-

jus semestrui, Dekanate sudaroma visų to semestro dalykų studentų operatyviojo ir tarpinio žinių vertinimo 

suvestinė pagal 0-1-2 balų sistemą. Tarpinių rezultatų suvestinė apsvarstoma dekanato posėdyje, individua-

liuose pokalbiuose su studentais.  

Egzaminų rezultatai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skelbiami nuo 2011 m. įvestoje studentų studijų 

rezultatų įvertinimo, duomenų talpinimo ir naudojimo informacinėje sistemoje (e-rezultatai). Studentai, prisi-

jungę prie e-rezultatų gali matyti dalyko įvertinimą (tarpinį, egzamino, galutinį) 

(http://193.219.64.238/erezultatai_st/). Jeigu studento netenkina egzamino pažymys, jis turi teisę susipažinti su 

egzamino atsiskaitymų į klausimus vertinimais, diskutuoti su dėstytoju dėl vertinimo objektyvumo. Nepasie-

kus susitarimo, studentas gali rašyti apeliaciją fakulteto dekanui. 

(https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/apeliaciju-tvarka/ Grįžtamojo ryšio pobūdis yra tin-

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/parama-ir-imokos/stipendijos/
http://193.219.64.238/erezultatai_st/
https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/apeliaciju-tvarka/
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kamas studentams gauti pakankamą informaciją apie jų pasiekimus.  

Studentų sąžiningo studijavimo užtikrinimo būdai. Siekiant studentų sąžiningo studijavimo užtikrini-

mo, dėstytojai kontroliuoja tarpinių užduočių atlikimo sąžiningumą. Visų studentų rašto darbų tikrinimui 

universitete diegiama plagiato patikros sistema. Sesijos egzamino metu, nustačius nusirašinėjimo faktą, dėsty-

tojas nutraukia nusirašinėjusio studento egzamino laikymą, ir tai prilyginama akademinei skolai. Nusirašinėjęs 

studentas egzaminą gali perlaikyti tik vieną kartą dekano įsakymu sudarytoje komisijoje (Studijų dalykų egza-

minų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas). 

Baigiamųjų darbų vertinimo veiksmingumas. Studijų metais atliktas mokslinis tiriamasis darbas api-

bendrinamas magistrantūros studijų baigiamajame darbe. Jame studentai privalo teoriniu ir/ar taikomuoju 

požiūriu ištirti mokslinę problemą ir pagrįsti jos sprendimo būdus. Reikalavimai baigiamiesiems darbams 

nurodyti 2.2.2 skyriuje. Reikalavimai atnaujinami kas 2-3 metus (atnaujinti 2012 m.), keičiantis baigiamųjų ar 

kitų rašto darbų turinio, bendriesiems rašto darbų įforminimo reikalavimams. Juos tvirtina Fakulteto taryba. 

Baigiamųjų darbų temas tvirtina Instituto direktorius, visos temos atitinka programos tikslus. 

Baigiamųjų darbų gynimas vyksta Rektoriaus patvirtintoje Magistrantūros studijų baigiamųjų darbų ver-

tinimo komisijoje. Komisiją sudaro 5-6 nariai, komisijos pirmininku tvirtinamas kitos institucijos atstovas. 

Nuo 2011 m. komisijos pirmininku buvo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) direktorius 

prof. habil.dr. Z. Dabkevičius. 2012 m. į komisiją įtrauktas socialinių partnerių atstovas – LR Žemės ūkio 

rūmų specialistė dr. E. Karbauskienė. Kiti komisijos nariai atskirais metais keitėsi, į ją įtraukiant dėstytojus iš 

Žemdibystės katedros (vėliau – Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto) bei kitų katedrų (institutų). 

Tokia vertinimo komisijos sudėtis tikslinga, nes jai atstovauja ir studijų programą kuruojantys bei studijų 

procesą programoje vykdantys dėstytojai/mokslininkai, ir kitų institucijų mokslininkai. 

 Baigiamiesiems darbams taikomas kolegialus vertinimas. Atliktą darbą vertina baigiamojo darbo vado-

vas, instituto paskirtas recenzentas, institutas bei AF Studijų komisijos paskirtas oponentas. Esant teigiamam 

instituto recenzento įvertinimui, darbą leidžiama ginti institute. Esant teigiamam instituto įvertinimui bei 

spaudoje paskelbus bent vieną mokslinę publikaciją, darbą leidžiama ginti viešai Baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje. Vertinant baigiamuosius darbus, atsižvelgiama į recenzento bei oponento įvertinimus, instituto 

pateiktą išvadą, darbo vadovo atsiliepimą ir komisijos, susipažinusios su pateiktu baigiamuoju darbu bei paties 

studento pateikimo kokybe, nuomonę. Galutinis baigiamojo darbo įvertinimas gaunamas sudėjus visų komisi-

jos narių ir oponento įvertinimus, bendrąjį studijų dalykų vertinimą ir apskaičiavus aritmetinį vidurkį. Naudo-

jami baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai visapusiški ir tinkami objektyviai įvertinti studentų pasiekimus. 

Agroekosistemų studijų programos magistrantūros baigiamųjų darbų vertinimo balų pasiskirstymas (procen-

tais) ir vidutinis balas pateikti 14 lentelėje.  

 

14 lentelė. Agroekosistemų programos magistrantūros studijų baigiamųjų darbų įvertinimo pasiskirs-

tymas (%), 2012-2015 m. 

Metai 10 (puikiai) 9  

(labai gerai) 

8  

(gerai) 

7  

(vidutiškai) 

6-5  

(patenkinamai ir silpnai) 

Vidutinis  

balas 

Procentai 

       

2012 38,5 23,0 38,5 0 0 9,00 

2013 33,3 66,7 0 0 0 9,30 

2014 50,0 33,3 16,7 0 0 9,30 

2015 0 66,7 33,3 0 0 8,66 

Baigiamųjų darbų vertinimo rezultatai atitinka parengtų darbų kokybės lygį. 

 

Aukščiausias vidutinis balas – 9,30 – buvo antrosios ir trečiosios laidos magistrantų, 2013 ir 2014 m. 

Per analizuojamą laikotarpį baigiamųjų darbų įvertinimas nebuvo žemesnis nei 8 (vidutiniškai 8,66). Pastarų-

jų 2 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašas nurodant studentą, baigiamojo darbo pavadinimą darbo vado-

vą ir įvertinimą pateiktas prieduose (4 priedas). 

2.5.5. Absolventų įsidarbinimo stebėsena 

2012-2015 metais buvo vykdoma absolventų įsidarbinimo stebėsena. Remiantis nacionalinės karjeros 

valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomenimis, nustatyta, kad 2015 m. studijų baigimo dieną dirbo 100 

proc. absolventų. Atliktos apklausos duomenimis, 2015/2016 m. antrame kurse studijuojantys magistrantai 

visi dirba pagal specialybę – agronomais, vadybininkais žemės ūkio bendrovėse ir susijusiose su žemės ūkiu 

bendrovėse, 3 (37,5 proc.) bendrovėse, užsiimančia ekologinės produkcijos gamyba. Atlikus I-ojo kurso Pro-

gramos studentų apklausą, nustatyta, kad visi yra dirbantys, dauguma su žemės ūkiu susijusį darbą. 
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KVIS duomenimis, 2011–2014 m. Agroekosistemos programos absolventų dirbo 31. Pirmoji studijų pro-

gramos laida buvo 2012 m., todėl KVIS duomenys apima 2012–2014 m. absolventų įsidarbinimą. (Per minė-

tą laikotarpį baigė 28 absolventai.) Įvertinant absolventų įsidarbinimo ir darbo pagal II studijų pakopos įgy-

tos specialybės galimybes, didžiausia dalis nuo apklaustųjų – 9 (29 proc.,) dirbo žemės ir miškų ūkio bei 

žuvininkystės specialistais. 16 proc. nuo apklaustųjų buvo įsidarbinę pardavėjais. Reklamos ir rinkodaros 

specialistais dirbo 9,7 proc. nuo apklaustųjų. Manome, kad absolventų įsidarbinamumas yra pakankamas 

studijų programos poreikiui pagrįsti. Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos pa-

skirtį, jie įgytus gebėjimus pritaiko savo darbinėje veikloje ( žr. 2.6.2 sk.). 

 

2.6. Programos vadyba 

2.6.1. Atsakomybės už programos įgyvendinimą ir priežiūrą, sprendimų priėmimą paskirstymas 

Universitete yra aiškiai paskirstyta atsakomybė už studijų programų įgyvendinimą, priežiūrą ir sprendimų 

priėmimą. Bendrąjį studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo procesą Universitete valdo prorektorius, 

atsakingas už studijas. Studijų kokybės užtikrinimo veiklas universitetiniu lygmeniu koordinuoja ir metodinę 

pagalbą akademiniams padaliniams teikia Studijų kokybės ir inovacijų centras. Už studijų procesų organiza-

vimą ir jų tinkamo įgyvendinimo užtikrinimą universitetiniu lygmeniu atsako Studijų skyrius, fakultetiniu 

lygmeniu – fakulteto dekanas (fakulteto prodekanas studijoms). Už studijų programų kokybės užtikrinimą 

atsako fakultetų dekanai (fakultetų prodekanai studijų programoms). Studijų programų sistemingą vertinimą 

atlieka ir jų tobulinimu rūpinasi Studijų programų komitetai.  

Magistrantūros studijų programos Agroekosistemos įgyvendinimo procesais ir jų kokybe rūpinasi Agro-

nomijos fakulteto dekanas bei prodekanas studijoms. Agronomijos fakulteto dekanato darbuotojai vykdo 

pakviestųjų studijuoti į Programą dokumentų priėmimą, Programos studentų registraciją į studijas, mokomų-

jų užsiėmimų, konsultacijų ir egzaminų tvarkaraščių sudarymą, tarpinių Programos studentų studijų rezultatų 

duomenų kaupimą ir analizę, Programos studentų judumo dokumentavimą, Programos studentų studijų re-

zultatų apskaitą ir studijų baigimo įforminimą.  

Agronomijos fakultete dirba prodekanas studijų programoms, kuris kartu su dekanu koordinuoja Progra-

mos kokybės užtikrinimo veiklas. Sistemingą Programos vertinimą vykdo ir jos tobulinimą organizuoja Pro-

gramos komitetas, kurio funkcijos, personalinė sudėtis ir pirmininkas yra patvirtinti Agronomijos fakulteto 

taryboje (protokolo Nr.30 (11), 2015 02 24).  

Programos komitetas organizuoja Programos rezultatų peržiūrą, Programoje nustatytoms kompetencijoms 

suformuoti būtinų studijų dalykų sąrašo, šių dalykų aprašų ir detalaus turinio peržiūrą. Programos komitete 

dirbantys mokslininkai yra atsakingi už studijų žinių ir gebėjimų atitikimą naujausioms mokslo tendenci-

joms, jų integravimą į konkrečius Programos studijų dalykus. Darbdavių atstovas yra atsakingas už Progra-

mos atitikimo kintantiems darbdavių poreikiams analizę, vertinimą, studentų praktinių gebėjimų koregavimą. 

Studentų atstovas analizuoja ir vertina Programos studentų lūkesčių pokyčius, jų integraciją į Programą. Pro-

gramos komiteto pirmininkas vertina Programos atitikimą Švietimo ir mokslo ministerijos bei Universiteto 

nustatytiems reikalavimams, organizuoja ir stebi studijų dalykų aprašų atestavimo eigą, į Programos analizę 

ir vertinimą įtraukia Programos socialinius dalininkus, atlieka bendrąjį Programos vertinimo darbų koordina-

vimą ir pasiūlymų tobulinti Programą svarstymą. Atnaujinto programos komiteto susirinkimai buvo organi-

zuoti 2015 kovo mėn. – Programos komiteto veiklos planui aptarti; gegužės mėn. – Programos komiteto na-

rių atliktų vertinimų ir parengtų pasiūlymų aptarimui; rugsėjo mėn. – dėl Programos studijų dalykų atestavi-

mo; 2016 m. vasario mėn. – susirinkimas dėl Programos studijų dalykų atestavimo; gegužės mėn. – dėl Pro-

gramos išsamaus vertinimo atlikimo prieš Programos akreditavimo procedūrą. 

Pagal sprendimų priėmimo įgaliojimus Programos komiteto aprobuoti pasiūlymai teikiami:  

- Institutų direktoriams, kai pasiūlymai yra susiję su Programos studijų dalykų atnaujinimu, juose tiksli-

nant studijų dalykų rezultatus, numatant aktyvaus mokymo metodus ar literatūros atnaujinimą. Atnaujinti 

Programos studijų dalykų aprašai aprobuojami institutų susirinkimuose ir Programos komitete;  

- Agronomijos fakulteto dekanui, kai pasiūlymai yra susiję su studijų proceso tobulinimu. Šie pasiūlymai 

svarstomi fakulteto taryboje, kuri tvirtina studijų organizavimą fakultete reglamentuojančius dokumentus;  

- Agronomijos fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra susiję su Programos tikslų ir numatomų studijų rezul-

tatų tikslinimu, naujų studijų dalykų įtraukimu ar esamų studijų dalykų išbraukimu, Programos studijų daly-

kų apimties ar jų dėstymo nuoseklumo keitimu. Fakulteto taryboje patvirtinti siūlymai dėl Programos tikslų 

ir numatomų studijų rezultatų tikslinimo, naujų studijų dalykų įtraukimo ar esamų studijų dalykų išbraukimo 

teikiami tvirtinti Universiteto senatui.  



 27 

Toks atsakomybių už Programos įgyvendinimą, priežiūrą ir sprendimų priėmimą paskirstymas yra įtvir-

tintas Universiteto statute, Agronomijos fakulteto nuostatuose ir juos detalizuojančiuose studijų kokybės 

užtikrinimo dokumentuose.  

Pagrindinis studijų kokybės užtikrinimą Universitete reglamentuojantis dokumentas yra Aleksandro Stul-

ginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas, patvirtintas ASU senato posėdyje 

2012 m. birželio 18 d., protokolo Nr. 521. Šiame apraše yra nustatyti Universitete vykdomų studijų kokybės 

užtikrinimo principai, konkrečios priemonės ir atsakomybės už jų įgyvendinimą, studijų kokybės planavimo 

ir vertinimo kriterijai bei rodikliai. Tuo tarpu Kokybės vadove, patvirtintame ASU rektoriaus 2012 m. rugp-

jūčio 31 d. įsakymu Nr. 246-KB, yra išdėstytos detalios studijų kokybės užtikrinimo procedūros, apimančios 

Universiteto vadovybės veiklą (strateginį planavimą, kt.), pagrindinę (mokslo ir studijų) veiklą, tobulinimo 

bei palaikomuosius procesus (personalo, infrastruktūros valdymą, kt.). Universiteto akademinės bendruome-

nės ir išorės socialinių dalininkų grįžtamojo ryšio formos, jų įgyvendinimo ir paskesnės (studijų kokybės 

tobulinimo) veiklos užtikrinimo procedūros bei metodika detalizuojama Aleksandro Stulginskio universiteto 

grįžtamojo ryšio studijų kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos apraše, patvirtintame ASU 

rektoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu 339-PA§14. Akademinės etikos normas, šių normų pažeidimų 

išaiškinimo ir atitinkamų poveikio priemonių taikymo tvarką Universitete nustato Aleksandro Stulginskio 

universiteto akademinės etikos kodeksas, patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. kovo 28 d., protokolo 

Nr. 515. Universitete parengtas ir 2016 m. balandžio mėn. 27 d. (protokolo Nr. 557), patvirtintas Plagiato 

prevencijos priemonių aprašas, kuriuo siekiama Universiteto lygmeniu apibrėžti plagiato sąvoką ir tipus, 

nustatyti studentų akademinio raštingumo nuoseklų ugdymą užtikrinsiančias priemones, studentų rašto darbų 

originalumo patikros specializuota programine įranga tvarką bei nuobaudų už plagijavimą sistemą.  

Dokumentus, reglamentuojančius vidinį studijų kokybės valdymą, nuolat atnaujina ir į Universiteto elekt-

roninę talpyklą (http://dspace.lzuu.lt) patalpina Universiteto Studijų skyrius. Svarbiausi studijų kokybės už-

tikrinimo dokumentai Programos dėstytojams bei komiteto nariams taip pat prieinami ASU internetinės sve-

tainės skiltyje „Metodinė pagalba dėstytojams“ (http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/).  

2.6.2. Periodiškas duomenų bei kitos informacijos apie programos įgyvendinimą rinkimas ir analizė 

Programos komitetas kasmet kovo – balandžio mėnesiais atlieka Programos dalinį vertinimą, kurio metu 

analizuojami: (a) Programos siekinių, turinio ir metodų tobulinimo poreikiai; (b) Programos ištekliai pagal 

dėstytojų ir studentų santykį, dėstytojų kvalifikaciją, apsirūpinimą literatūra, auditorijomis, audiovizualine, 

programine ir laboratorine įranga; (c) Programos studentų pažangumas ir judumas; (d) Programos absolventų 

įsidarbinimo rezultatai ir darbdavių atsiliepimai; (e) Programos studentų grįžtamasis ryšys (lūkesčių patenki-

nimas); (f) Programos paklausa pagal studentų priėmimo į Programą konkurso rodiklius.  

Programos vertinimui atlikti sistemiškai renkami ir kaupiami objektyvūs bei subjektyvūs (socialinių dali-

ninkų apklausų) duomenys apie Programos įgyvendinimą. Programos komitetas, atlikdamas dalinį vertinimą, 

remiasi: (a) Studentų priėmimo duomenų bazės, integruotos su LAMA BPO duomenų baze, duomenimis; (b) 

Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos (E-rezultatai) duomenimis; (c) Agronomijos fakulteto de-

kanato ir Tarptautinio skyriaus duomenimis apie studentų ir dėstytojų tarptautinį judumą; (d) baigiamųjų 

darbų gynimo pirmininkų ataskaitomis ir baigiamųjų darbų temų sąrašais; (e) Karjeros valdymo informaci-

nės sistemos (Karjera.lt) duomenimis apie Programos absolventų įsidarbinamumą; (f) Studijų kokybės ir 

inovacijų centro sudaryta ataskaita, apibendrinančia praeitų studijų metų pavasario semestro ir einamųjų stu-

dijų metų rudens semestro metu atliktų su Programa susijusių apklausų rezultatus.  

Programos įgyvendinimas kasmet taip pat yra aptariamas Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto 

susirinkime bei Agronomijos fakulteto taryboje rengiant ir tvirtinant metinės veiklos ataskaitas.  

Priklausomai nuo Programos akreditavimo laikotarpio, kas 6 ar 3 metai atliekamas Programos išsamus 

vertinimas. Šio vertinimo metu vadovaujamasi Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtinta metodi-

ka.  

Be kasmetinio Programos vertinimo Programos komitetas kas 2 metus atlieka ir Programos studijų dalykų 

bei jų aprašų atestavimą (detalią peržiūrą). Laikotarpiu nuo 2015 m. kovo mėn. 1 d. iki 2016 m. kovo 1 d. 

vykusios detalios peržiūros metu buvo atestuota 20 Programos studijų dalykų.  

Programai skirtų metodinių leidinių kokybė užtikrinama jas recenzuojant ir aprobuojant institutų susirin-

kimuose bei Agronomijos fakulteto metodinėje komisijoje. Mokomosios knygos ir vadovėliai yra papildomai 

aprobuojami Universiteto centrinėje metodinėje komisijoje.  
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2.6.3. Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant programą 

Programa išorinių ekspertų bus vertinama pirmą kartą. Programos vidinio vertinimo rezultatai, gauti ana-

lizuojant studentų, absolventų, darbdavių apklausų duomenis, naudojami tobulinant programą. Diskusijose 

su darbdaviais išdėstyti jų pageidavimai taip pat pasitarnauja tobulinant Programą.  

Atsižvelgiant į apibendrintus vidinio vertinimo rezultatus ir jų aptarimą, galima išskirti šias Programos 

įgyvendinimo tobulinimo kryptis:  

- Studijų tvarkaraščio sudarymas, jį derinant su Programos studentų poreikiais;  

- Studijų metu dar didesnio dėmesio skyrimas praktiniams užsiėmimams. Visi Programos dalykai turi 

praktinius arba laboratorinius darbus; praktinių darbų laiką dėstytojai derina su galimybėmis taikyti atvejo 

analizę (case study) lauke – bandymų laukeliuose, Mokymo centro laukuose ir kituose gamybiniuose objek-

tuose. Praktinių užsiėmimų poreikį ir reikšmę pabrėžė visi socialiniai dalininkai. 

- Nuspręsta daugiau dėmesio studijų baigiamojo darbo rengimo praktiniams aspektams skirti studijų da-

lyko „Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė“ metu, taip pat sutarta, kad studentai patys aktyviai sieks išsi-

aiškinti kylančius klausimus su savo baigiamųjų darbų vadovais. Atlikdami dalyko „Mokslinio tyrimo plana-

vimas ir analizė“ individualią užduotį studentai parengia tyrimų metodiką pagal baigiamojo darbo temą; į 

pratybas įtrauktas mokslinio pranešimo rengimas ir pristatymas padeda geriau pasiruošti baigiamojo darbo 

gynimui. 

- Kasmet atnaujinti ir papildyti baigiamųjų darbų tematikų sąrašą, atsižvelgiant į aktualias agroekologines 

problemas, darbdavių ir kitų socialinių partnerių pasiūlymus ir AF dėstytojų ir mokslininkų atliekamus tyri-

mus.  

Siekiant ir toliau didinti Programos aktualumą darbo rinkai, potencialūs darbdaviai įtraukiami į jos įgy-

vendinimą – t. y. kviečiami skaityti paskaitas, įtraukiami į Programos studentų baigiamų darbų temų parin-

kimą ir baigiamųjų darbų vertinimo komisiją. 

2.6.4. Socialinių dalininkų įtraukimas į programos vertinimo ir tobulinimo procesus 

Programos kokybei užtikrinti ypatingai svarbi aukštos kvalifikacijos dėstytojų, motyvuotų studentų, ino-

vatyviai į studijų procesą žvelgiančių darbdavių nuomonė ir vertinimai. Jų įtraukimui į Programos rengimą, 

vertinimą ir tobulinimą Universitete įgyvendinama ir nuolatos plėtojama socialinių dalininkų grįžtamojo 

ryšio sistema. Įgyvendinant šią sistemą organizuojamos apklausos, tikslinių grupių diskusijos, o apibendrinti 

rezultatai naudojami Programos tobulinimui, studijų proceso organizavimo gerinimui, akademinio personalo 

sudėties bei gebėjimų stiprinimui.  

Studentų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Studentus telkia Universiteto bei Agronomijos fakulteto Stu-

dentų atstovybė. Studentai yra Universiteto senato, jo komitetų, Universiteto administracijos ir studentų gin-

čų nagrinėjimo komisijos, Agronomijos fakulteto tarybos, dėstytojų atestacijos ir stipendijų skirstymo komi-

sijų bei Programos komiteto nariai. Bet kuriuo metu Programos studentai savo problemas gali išsakyti ir ap-

tarti dekanate, taip pat galima kreiptis į nešališką Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centrą. Per Pro-

gramos įgyvendinimo laikotarpį Programos studentai nėra pateikę apeliacijų ar skundų.  

Programos studentai turi galimybę išsakyti savo nuomonę apie visus išklausytus studijų dalykus, dalyvau-

jant apklausoje „Studijų dalykas studento akimis“, kuri yra vykdoma elektroniniu būdu per Studijų rezultatų 

elektroninę apskaitos sistemą (E-rezultatai). Programos studentai šioje apklausoje vertina studijų dalykų 

naudingumą profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymui, studijų dalykų realizavimo ypatumus ir dėstytojų 

pedagoginį darbą. Pagal šios apklausos rezultatus nustatomi dėstytojų pedagoginės veiklos vidutiniai 

įvertinimai, kurie nagrinėjami dėstytojų atestacijos metu. Kadangi ši apklausa savanoriška, o Programoje 

studijuojančiųjų skaičius nėra didelis, užpildytų anketų apie atskirus Programos studijų dalykus yra nedaug. 

Studijų dalykų vertinimui, nuo 2013 m. antros pusės iki dabar sukauptos užpildytos 29 anketos. 5 balų skalė-

je vidutinis Programos dėstytojų pedagoginės veiklos įvertinimas svyruoja nuo 3,29 iki 5,00 balų.  

Siekiant įsigilinti ir susidaryti pilnesnį vaizdą apie Programos studentų požiūrį į jų studijas, kiekvienų 

studijų metų pabaigoje atliekama Programos studentų apklausa apie įvairius studijų kokybės aspektus. Ap-

klausiami visi Programos studentai.  

Absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centras iš karto po 

studijų baigimo apklausia Programos absolventus, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčių išsipildymą per visą studijų 

laikmetį, nuomones apie Universitete vykdomų studijų organizavimą, materialiąją bazę, dėstytojų pedagogi-

nę ir mokslinę kompetenciją. Taip pat pažymėtina, kad nuo 2015 metų vasaros Universitetas kartu su kai 

kuriomis kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis susijungė į bendrą Karjeros valdymo informacinę sis-

temą (Karjera.lt), kuri leidžia atlikti absolventų karjeros stebėseną praėjus 6, 12 ir 36 mėn. po studijų baigi-

mo. Būtent šioje sistemoje stebimi objektyvūs (valstybinių informacinių sistemų ir registrų) rodikliai, nusa-

kantys, kaip greitai Programos absolventai susiranda darbą, kokia jų padėtis darbo rinkoje, užimtumo pobū-
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dis, darbo užmokesčio dydis, kt. Toje pačioje sistemoje atliekamos ir Programos absolventų apklausos, ku-

riomis siekiama išsiaiškinti subjektyvią Programos absolventų nuomonę įvairiais karjeros klausimais. Absol-

ventų karjeros stebėsenos veiklas koordinuoja Universiteto Karjeros centras.  

Dėstytojų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programos dėstytojai savo pastabas ir pasiūlymus gali išsakyti 

apklausų, Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto susirinkimų, kasmetinės Agronomijos fakulteto 

veiklos ataskaitos rengimo metu. Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja Programos komiteto veikloje. Dės-

tytojai supažindinami su Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininko ataskaita ir pasiūlymais. 

Darbdavių grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Darbdavių atstovai yra įtraukti į Agronomijos fakulteto tary-

bos, jos komisijų bei Programos komiteto veiklą, taip pat jie įtraukti į Programos studentų baigiamųjų darbų 

vertinimo komisiją. Darbdaviai dalyvauja dėstant atskiras Programos studijų dalykų temas, dalyvauja ir Pro-

gramos studentų baigiamųjų darbų temų parinkime.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Programa buvo aptarta ir darbdavių grįžtamasis ryšys gautas susitikimo metu Lie-

tuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, Lietuvos herbologų draugijos susirinkimuose, tradicinių žemės 

ūkio parodų ASU bei tiesioginių kontaktų su potencialiais darbdaviais metu. Taip pat Programos plėtojimui 

buvo naudingas Programos dėstytojų dalyvavimas seminaruose konsultantams, seminaruose ir lauko dienose 

ūkininkams.  

2.6.5. Naudojamų vidinio kokybės užtikrinimo priemonių veiksmingumas 

Universitete sistemiškai peržiūrimos ir tobulinamos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės. Tuo 

rūpinasi prorektorius, atsakingas už studijas, bei Studijų kokybės ir inovacijų centras. Įgyvendinamos vidinio 

studijų kokybės užtikrinimo priemonės plėtojamos vertinant jų tikslingumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į 

Universiteto studijų veiklos strategines kryptis, remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais.  

Universitete yra aprašyta ir įgyvendinama studijų programų ir vidinės kokybės valdymo sistema. Atsa-

komybė už Programos vadybą yra aiškiai paskirstyta tarp Programos komiteto, instituto, dekanato, fakulteto 

tarybos, Studijų kokybės ir inovacijų centro, Studijų skyriaus, Tarptautinio skyriaus, Karjeros centro, Uni-

versiteto senato. Į Programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukti Programos dėstytojai, studentai ir 

darbdaviai.  

Tobulinant Universiteto studijų programų vadybą parengtas Grįžtamojo ryšio studijų kokybės 

užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašas, šiuo metu vykdomi elektroninės apklausų sistemos 

atnaujinimo ir elektroninių ataskaitų apie studijų programų įgyvendinimą sistemos sukūrimo darbai. Šios 

priemonės leis palengvinti informacijos apie Programos įgyvendinimą gavimą, pagerinti informacijos sklai-

dos operatyvumą, šią informaciją bus galima plačiau panaudoti visuomenės informavimui.  

 


