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1. ĮŽANGA 

Studijų programą realizuojančios aukštosios mokyklos struktūra. Aleksandro Stulginskio 

universitetas (ASU) – toliau Universitetas yra aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuri vykdo studijas 

biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Tai vienintelė Lietuvoje universitetinė mokykla, 

rengianti pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą1 VI, VII ir VIII lygmens žemės, miškų ir vandens ūkio 

specialistus. Pagrindiniai Universiteto valdymo organai – Universiteto taryba ir Universiteto senatas. 

Vienasmenis vadovas – Universiteto rektorius. Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, 

administracinę, ūkinę ir finansų tvarkymo veiklas. Universitetas savo veikloje vadovaujasi Bolonijos 

deklaracija2, Lietuvos Respublikos Konstitucija3, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu4, 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 Statute5, 

Tarybos, Senato darbo reglamentuose. Visi universiteto padaliniai veikia vadovaudamiesi Universiteto statutu, 

teisynu ir padalinio veiklos nuostatais. 

2012 m. buvo parengta ASU strategija 20206. Universitetas, veikdamas pagal nusistatytą strategiją ir 

vertindamas naujus mokslo ir studijų iššūkius šalies ir tarptautinėje erdvėje, nuolat tobulina savo veiklą. 

Struktūriniai pokyčiai įvyko parengus Universiteto strateginį planą. Universitetas pradėjo įgyvendinti studijų 

infrastruktūros, 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, mokslininkų 

ugdymas, žinių sklaida.  

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

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

komunikacijos ir edukacijos, Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų; Akademinės infrastruktūros 

padaliniai: Atviros prieigos, Eksperimentinis ir praktinio mokymo centrai, biblioteka, Karjeros centras ir kt. 

(išsamiau: 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 Agronomija  studijų programos pagrindinis realizavimo struktūrinis padalinys – 

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

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

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

reorganizacija 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. 

Savianalizės grupės sudėtis, atsakomybės pasiskirstymas. Magistrantūros studijų programos Agronomija  

savianalizę atliko savianalizės rengimo grupė, sudaryta iš 7 narių (Agronomijos fakulteto dekano potvarkis 

Nr.38(12.1)-71, 2016 11 07), kurios veiklą koordinavo savianalizės grupės vadovė doc. dr. Darija Jodaugienė. 

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

suvestinėje pateikiami 2011-2016 s. m. programos savianalizės duomenys. 

 

1 lentelė. Savianalizės suvestinės etapų atlikimo tvarkaraštis 

Eil. 

Nr. 

Numatomas atlikti darbas Atsakingas grupės (komiteto) narys Terminas 

1. Įžanga doc. dr. Darija Jodaugienė 2016 11 

2. Programos tikslai ir studijų rezultatai doc. dr. Darija Jodaugienė 

prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius 

stud. Tomas Butkus 

2016 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. Darija Jodaugienė,  

Dr. Virgilijus Paltanavičius 

2016 11-12 

4. Personalas  doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, 

prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius 

2016 11-12 

5. Materialieji ištekliai  doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius,  

doc. dr. Jūratė Aleinikovienė 

2016 11-12 

6. Studijų eiga ir jos vertinimas prof. dr. Kęstutis Romaneckas, 

stud. Tomas Butkus  

2016 11-12 

7. Programos vadyba prof. dr. Kęstutis Romaneckas, 

prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius 

2016 11-12 

8. Savianalizės priedų parengimas: 

1 priedas. Studijų planas doc. dr. Darija Jodaugienė 2016 11 

2 priedas. Studijų dalykų aprašai prof. dr. Kęstutis Romaneckas, 

prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius 

2016 11-12 

3 priedas. Programos akademinis 

personalas  

doc. dr. Aušra Sinkevičienė, 

doc. dr. Jūratė Aleinikovienė 

2016 11 

4 priedas. Programos dėstytojų 

mokslinės ir pedagoginės veiklos 

aprašymas  

doc. dr. Aušra Sinkevičienė 

doc. dr. Jūratė Aleinikovienė 

2016 11 

5 priedas. Programos absolventų 

baigiamųjų darbų sąrašas 

Doc. Dr. Aušra Sinkevičienė 

stud. Tomas Butkus  

2016 12 

6 priedas. Ankstesnio vertinimo 

išvadų santrauka 

prof. dr. Kęstutis Romaneckas 2016 11 

 

Savianalizės suvestinė svarstyta Agronomijos fakulteto tarybos posėdyje, kuris įvyko 2017 01 25, 

protokolo Nr. 47 (9). 

Savianalizės suvestinės medžiaga patalpinta Agronomijos fakulteto interneto svetainėje 

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

Magistrantūros studijų programos Agronomija išorinis vertinimas atliktas 2014 m. gegužės mėn. Išorinio 

vertinimo išvadų santrauka pateikiama 6 priede. 

 

2. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

2.1.1. Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų pagrįstumas 

Studijų programos Agronomija tikslai yra iškelti, atsižvelgiant į šalies ir regionų plėtros perspektyvą, darbo 

rinkos paklausą, darbdavių interesus; jie atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas 7, 

ASU strategijos nuostatas, suderinti su Universiteto vizija ir misija.  

Pagrindinis programos tikslas – rengti agronomijos magistrus, turinčius gilių fundamentaliųjų 

agrobiologijos, sisteminių ir agrotechnologinių žinių, gebančius savarankiškai spręsti žemės ūkio mokslines-

gamybines problemas, planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus ir priimti inovatyvius sprendimus, paremtus 

tyrimų rezultatais, dirbti tiriamąjį, vadovaujantį, konsultacinį darbą žemės ūkio srityse bei savarankiškai 

tobulėti 

Pagrindinį tikslą atitinka studijų rezultatai, apimantys žinių ir jų taikymo bei gebėjimų lygmenis (2 lentelė). 

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 mąstymo ir 

kt.) kompetencijas. 

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

rezultatų turinys bei logika atitinka Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sąrangoje aprašytus VII lygmens studijų 

                                                      
7 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) 

https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/direkcijos/studiju_direkcija/teises_aktai/Lietuvos%20teises%20aktai/Mokslo_ir_st_ist_tinklalap.pdf
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rezultatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Studijų pakopų aprašo8 nuostatas. Programos 

tiksle apibrėžtus studijų rezultatus formuoja studijų dalykų rezultatai (2 lentelė ir priedas Nr.2). 

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

būtinų įgyti žinių ir gebėjimų visumą. 2016 m. atlikus studijų dalykų analizę nustatyta, kad siekiami dalyko 

rezultatai atitinka programos tikslus ir studijų rezultatus. 

Programos tikslai ir rezultatai viešai skelbiami ASU internetiniame puslapyje9 Atsižvelgiant į naujus 

mokslo pasiekimus ir darbo rinkos pokyčius, studijų programa peržiūrima kas 1 – 2 metus. Studijų programos 

tobulinimas atliekamas Programos Komitete įvertinus darbdavių, studentų, dėstytojų siūlymus integruoti 

mokslo naujoves ir profesinę patirtį (plačiau 2.6.2 sk.). 2015 m., bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 

ir vadovaujantis Studijų pakopų aprašu10, patikslinti studijų rezultatai. Studijų programos rezultatas „Žinios ir 

supratimas“ patikslintas „Žinios, jų taikymas“, išskirtas naujas rezultatas „Gebėjimai vykdyti tyrimus“, o 

„Bendrieji gebėjimai“, „Įgūdžiai“ bei „Vertybinės nuostatos“ pakeisti naujais rezultatais „Socialiniai 

gebėjimai“, „Asmeniniai gebėjimai“. 

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

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

medžiagą, susijusią su naujausiais agronomijos srities pasiekimais. Programos numatomiems studijų 

rezultatams pasiekti studentai gali rinktis pasirenkamus dalykus iš 10 dalykų sąrašo (1 priedas). 2015 m. į 

pasirenkamųjų dalykų sąrašą buvo įtrauktas dalykas Integruotoji augalų apsauga, Dirvožemio ištekliai ir GIS.  

Atlikus studijų programos Agronomija savianalizę nustatyta, kad programos pavadinimas, numatomi 

studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje.  

  

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

Studijų 

programos tikslas 

Studijų 

programos 

rezultatų 

(siekinių) 

rūšys 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Rengti  

agronomijos 

magistrus, 

turinčius gilių 

fundamentaliųjų  

agrobiologijos, 

sisteminių ir 

agrotechnologinių 

žinių, gebančius 

savarankiškai 

spręsti žemės 

ūkio mokslines-

gamybines 

problemas, 

planuoti ir 

vykdyti  

mokslinius 

tyrimus ir priimti 

inovatyvius 

sprendimus, 

paremtus tyrimų 

rezultatais, dirbti 

tiriamąjį, 

vadovaujantį, 

konsultacinį 

Žinios, jų 

taikymas 

apibrėžia šiuolaikinius mokslinių 

tyrimų metodus, paaiškina šių 

metodų parinkimo principus bei 

taikymo galimybes, žino 

konsultavimo metodologijos 

teorinius aspektus.  

Konsultavimo metodologija, 

Mokslinio tyrimo planavimas ir 

analizė, Mokslinis tiriamasis 

darbas, Mokslinis taikomasis 

darbas 

apibrėžia augalų agrobiologinį 

potencialą, paaiškina biotinius ir 

abiotinius veiksnius lemiančius 

augalų produktyvumą ir pritaiko 

šias žinias augalų produktyvumo 

didinimui skirtinguose ontogenezės 

tarpsniuose. 

Antropogeninės veiklos poveikis 

aplinkai, Augalų agrobiologinis 

potencialas, Dirvožemio dangos 

vertinimas, Augalų parazitologija, 

Tręšimo sistemų analizė, Augalų 

patologija, Augalų genetinės 

įvairovės didinimas 

biotechnologiniais metodais, 

Intensyvioji sodininkystė, 

Alternatyvioji augalininkystė, 

Dirvožemio ištekliai ir GIS, 

Dirvožemio degradacija ir 

apsauga, Specialioji selekcija ir 

sėklininkystė, Integruota augalų 

apsauga 

suvokia agroekosistemų ir 

žemdirbystės sistemų funkcinius 

elementus, žino ir pritaiko mokslo 

principais pagrįstas jų valdymo 

Agroekosistemų tvarumas, 

Agrocenozių produktyvumo 

modeliavimas, Ekologinis žemės 

ūkis, Gyvūnų gerovė, Dirvožemio 

                                                      
8Lietuvos 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=) 
9 (http://asu.lt/?studijos=agroekosistemos; http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/magistro-studiju-

programos/) 
10 Lietuvos 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=) 

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/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=412604&p_query=&p_tr2=
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Studijų 

programos tikslas 

Studijų 

programos 

rezultatų 

(siekinių) 

rūšys 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

darbą žemės ūkio 

srityse bei 

savarankiškai 

tobulėti 

priemones. degradacija ir apsauga, Inovacijos 

žemės ūkyje 

Gebėjimai 

vykdyti 

tyrimus 

geba formuluoti profesinio, 

mokslinio darbo problemas ir 

nustatyti jų sprendimo strategijas, 

planuoti ir vykdyti mokslinius 

tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus, 

juos analizuoti ir interpretuoti, teikti 

konsultacijas žemės ūkio veiklos 

srityje 

Mokslinio tyrimo planavimas ir 

analizė, Mokslinis tiriamasis 

darbas, Mokslinis taikomasis 

darbas, Mokslinių tyrimų praktika 

Specialieji 

gebėjimai 

geba atlikti augalų produktyvumo 

elementų bei produkcijos kokybės 

analitinius tyrimus, įvertinti augalų 

pasėlių būklę skirtingais augimo ir 

vystymosi tarpsniais, identifikuoti 

problemas ir parinkti tinkamiausius  

jų  sprendimų būdus. 

Antropogeninės veiklos poveikis 

aplinkai, Augalų agrobiologinis 

potencialas, Dirvožemio dangos 

vertinimas, Augalų parazitologija, 

Tręšimo sistemų analizė, Augalų 

patologija, Augalų genetinės 

įvairovės didinimas 

biotechnologiniais metodais, 

Intensyvioji sodininkystė, 

Alternatyvioji augalininkystė, 

Dirvožemio ištekliai ir GIS, 

Dirvožemio degradacija ir 

apsauga, Specialioji selekcija ir 

sėklininkystė, Konsultavimo 

metodologija, Integruota augalų 

apsauga 

geba integruoti įgytas žinias 

modernizuotam, konkurencingam 

žemės ūkio vystymui, atsižvelgiant į 

augalinių žaliavų kokybės 

reikalavimus ir aplinkos taršos 

mažinimo strategiją žemės ūkyje, 

modeliuoti tvarias agroekosistemas, 

prognozuojant galimus augalų 

derlingumo scenarijus 

Agroekosistemų tvarumas, 

Agrocenozių produktyvumo 

modeliavimas, Ekologinis žemės 

ūkis, Gyvūnų gerovė, Dirvožemio 

degradacija ir apsauga, Integruota 

augalų apsauga, Inovacijos žemės 

ūkyje 

Socialiniai gebėjimai 

 

geba aiškiai, argumentuotai perteikti 

apibendrintą informaciją 

specialistams ir kitiems asmenims, 

ją kritiškai vertindamas. Imasi 

atsakomybės už savo ir pavaldžių 

darbuotojų veiklos kokybę ir jos 

vertinimą, vadovaudamasis 

profesine etika ir pilietiškumu. 

Imasi atsakomybės už savo ir 

pavaldžių darbuotojų veiklos 

tobulinimą. 

Studijų dalykų visuma 
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Studijų 

programos tikslas 

Studijų 

programos 

rezultatų 

(siekinių) 

rūšys 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Asmeniniai gebėjimai 

 

geba planuoti mokymosi procesą, 

pasirinkti tobulinimosi kryptį ir 

toliau lavintis savarankiškai. Geba 

pasinaudoti mokslinių tyrimų 

žiniomis, turi tiriamojo darbo 

patirties bei sisteminio ir strateginio 

mąstymo įgūdžių savarankiškai 

profesinei veiklai ir/ar moksliniam 

tiriamajam darbui. Studijų dalykų visuma 

 
geba priimti inovatyvius 

sprendimus, įvertindamas galimas 

pasekmes aplinkai. Veikia 

suvokdamas moralinę atsakomybę 

už savo veiklos ir jos rezultatų 

poveikį visuomeninei, ekonominei 

raidai ir skatina aplinką tausojančių 

ūkininkavimo tradicijų puoselėjimą. 

 

2.1.2. Programos poreikio pagrįstumas ir išskirtinumas 

Programos paklausa tarp stojančiųjų. Magistrantūros studijų programoje Agronomija dažniausiai studijas 

tęsia agronomijos bakalaurai, tačiau yra ir kitų krypčių absolventų. Jie nustatyta tvarka turi baigti 

išlyginamąsias studijas. Programa stojančiųjų tarpe yra paklausi, nes į vieną valstybės finansuojamą vietą 

pateikusių prašymus studijuoti buvo vidutiniškai 2,3 (2012-2016 m. duomenys). Iš viso pageidavusių ir priimtų 

į agronomijos programos magistrantūros studijas skaičius pateiktas 10 lentelėje. Studentų priėmimas į 

magistrantūros studijų programą  Agronomija  2012 – 2016 m. keitėsi. 2012-2016 m. pateikusių prašymus 

studijuoti skaičius buvo labai nevienodas: nuo 26 pageidavimų 2015 m. iki 51 pageidavimo 2012 m.  

2012 m. priėmimas į studijų programą buvo didžiausias – 27 studentai, nes studijos buvo finansuotos iš 

projekto „Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų 

ugdymas“  (VP1-2.2-ŠMM-09-V01-002) lėšų. Vėlesniais metais (2013 – 2016 m.) priimtųjų skaičius mažėjo, 

nes buvo mažas valstybės finansuojamų vietų skaičius. Agronomijos programai skirtų valstybės finansuojamų 

vietų skaičius 2013 m. siekė 8, 2014 ir 2016 m. 6, o 2015 m. tik 3 vietas, tačiau papildomai į valstybės 

nefinansuojamas vietas priimta nuo 2 iki 4,7 kartų daugiau studentų. Visais metais dalis studentų (nuo 8 iki 11 

arba nuo 50,0 ik 78,6 proc.) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose. Tai rodo šios programos 

populiarumą tarp stojančiųjų (plačiau 2.5.1 skyriuje).  

Programos poreikio pagrįstumas. Lietuvoje agroekosistemos užima net 53 % visos šalies teritorijos, jos 

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

neišvengiami augalijos, mikroorganizmų bei dirvožemio kokybiniai ir kiekybiniai pasikeitimai. Dėl minėtų 

pokyčių 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 strategijoje11. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 

organizacija12 pabrėžia, kad „tvarus ūkininkavimas turi pakeisti intensyvų žemės ūkį, nes 2050 m. teks 

išmaitinti 9,0 mlrd. planetos gyventojų“. Pasak Europos Komisijos, norint išmaitinti pasaulį, per pastaruosius 

40 metų pasaulio 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 sukeliančių dujų emisijas. Dabartiniu laikotarpiu ES žemės 

ūkio politikoje daug dėmesio skiriama biologinės įvairovės išsaugojimo, tvaraus ūkininkavimo skatinimo ir 

                                                      
11 https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-strategija 
12 http://www.fao.org/about/what-we-do/so2/en/ 
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CO2 dujų išmetamo kiekio mažinimo tikslams. JT klimato 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 dirvožemio naudojimo problemos spartina tolesnę dirvožemio 

degradaciją ir dirvožemio derlingumo mažėjimą. 

Siekiant įgyvendinti dabartinio laikmečio keliamus iššūkius didėja gilių agronomijos žinių turinčių 

žemės ūkio specialistų poreikis, kurie gebėtų formuoti įvairaus intensyvumo agroekosistemas, didinti jų tvarumą 

ir produktyvumą, mažinti neigiamą antropogeninį poveikį aplinkai, įgytas žinias taikyti moksliniuose tyrimuose 

ir diegti praktikoje.  

Studijų programos Agronomija absolventai galės dirbti vadovais, vyriausiaisiais specialistais, tyrėjais 

žemės ūkio mokslo ir mokymo įstaigose, žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, valstybės valdymo 

institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose žemės ir maisto ūkio plėtojimo strategiją ir taktiką, 

konsultavimo firmose, galės tęsti agronomijos bei kitose artimose biomedicinos mokslų srities doktorantūros 

studijų programose.  

Atlikta potencialių darbdavių– agrarinio profilio mokslo ir studijų institucijų, verslo įmonių, viešųjų įstaigų, 

valstybės institucijų – apklausa patvirtino studijų programos reikalingumą. Minėtose institucijose dirba įvairių 

sričių agronominį išsilavinimą turintys specialistai. Duomenys apie absolventų įsidarbinimą 2012-2016 metais 

pateikti 14 lentelėje.  

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

duomenimis, studijų baigimo dieną dirbo 76,9 % studijų programos Agronomija magistrantų, o po pusės metų šis 

skaičius išaugo iki 84,6 % (plačiau 2.5.4 skyriuje). 

Programos vieta tarp kitų studijų programų. Šiuo metu ASU žemės ūkio mokslų kryptyje (LRV 2009 12 

23 Nr. 1749) vykdomos II pakopos Agronomijos (621D72001) bei Sodininkystės ir daržininkystės 

(621D72002) studijų programos. ASU yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, realizuojanti Agronomijos 

magistrantūros studijas. Magistrantūros studijų programa Agronomija orientuota į praktinę ir/arba į mokslinę 

veiklą. Studentų įgyta kompetencija leidžia magistrantūros studijų absolventams sukauptas žinias bei įgytus 

gebėjimus, taikyti karjeroje, praplečiant galimybes įsidarbinti mokslo ir studijų institucijose, siekti daktaro 

laipsnio, pritaikyti žinias tarptautinėse, valstybinėse organizacijose ir kitose įmonėse.  

Studijų programoje Sodininkystė ir daržininkystė sutelktas dėmesys į specializuotų žinių ir mokslinio 

tiriamojo darbo įgūdžių formavimą, kurie suteikia galimybę pasirengti gilesniems moksliniams tyrimams, 

savitą profesionalų mąstymą, leidžiantį suvokti ir paaiškinti priežastinius ryšius, sąlygojančius sodo ir daržo 

augalų technologinių – biologinių procesų įvairovę, suteikti platesnį teorinį pasirengimą, sudarantį prielaidas 

studijuoti doktorantūroje. 

Agronomijos II pakopos studijos vykdomos specializuotuose Europos ir pasaulio žemės ūkio 

(agriculture) bei biologijos ir aplinkos mokslų (life science) universitetuose. Žemės ūkio profilio universitetai 

egzistuoja daugelyje pasaulio valstybių. Tačiau ir nemažoje dalyje klasikinių universitetų (pvz.: Kopenhagos 

universitetas) egzistuoja žemės ūkio krypties fakultetai ir vykdomos agronominės studijos. Agronomijos 

studijų magistrantūros programos užsienio universitetuose turi įvairius atitikmenis: Agriculture; Agricultural 

Sciences; Agriculture, Field Crops; Plant Biology; Plant Sciences; Plant Science, Production and 

Environment; Plants and Environment; Sustainable Crop Production: Agronomy for the 21st Century ir t.t. 

Išanalizavus keletą atsitiktinai pasirinktų užsienio šalių universitetų magistrantūros studijų programų sandarą, 

buvo nustatyta daug bendrumų su Agronomijos magistrantūros programa. Atitinkamose programose yra 

studijų dalykai, apimantys žemės ūkio augalų auginimo technologijas, augalų fiziologiją, biochemiją ir 

patologiją, entomologiją ir biologiją, citogenezę, augalų augimo reguliatorius, herbologiją, racionalų gamtinių 

išteklių valdymą, dirvožemio mokslą ir augalų mitybą, selekciją, tyrimų planavimą ir t.t. Dauguma šių dalykų 

yra artimi ASU Agronomijos fakultete vykdomoms žemės ūkio mokslų krypties magistrantūros studijoms. 

Užsienio universitetų agronomijos krypties magistrantūros studijų programose daug dėmesio skiriama 

agrarinei aplinkosaugai; aplinkos ir bendrajai ekologijai; biologinių ir ekologinių žinių taikymui žemės ūkio 

praktikoje; žemės ūkio technologijoms ir produkcijos gamybai aplinkai palankesnėmis priemonėmis; 

analizuojamos ne tik naujausios technologijos, bet ir jų keliamos potencialios grėsmės aplinkai (pvz.: 

genetiškai modifikuotų organizmų paplitimo gamtoje grėsmė ir pan.); ieškoma sąryšių tarp biologijos, 

politikos ir socialinių mokslų; akcentuojamas tarpdiscipliniškumas. Šių žinių perteikimui tausojamasis 

(integruotasis) požiūris įvedamas beveik kiekviename studijų dalyko turinyje, nors yra sukurti ir specializuoti 

tokio pobūdžio dalykai, tokie kaip Ekologija (Ecology), Pasėlių ekologija (Crop ecology); Mikroorganizmų 

ekologija (Microbial ecology), Aplinkos ir žemės ūkio pagrindai (Principles of environment and agriculture) 

ir t.t. Kiekviena užsienio universitetų magistrantūros programa turi savo autentiškumą ir išskirtinumą (kaip ir 

ASU vykdoma Agronomijos magistrantūros studijų programa), nebuvo rasta nei vienos visiškai identiškos 
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studijų programos. ASU vykdoma magistrantūros studijų programa Agronomija yra unikali ir išsiskiria iš kitų 

šalies ir užsienio universitetų studijų programų.  

Baigę Agronomijos studijų programą, absolventai galės tęsti studijas doktorantūroje, dirbti vadovais, 

vyriausiaisiais specialistais, tyrėjais žemės ūkio mokslo ir mokymo įstaigose, žemės ūkio verslo ir jo 

infrastruktūros įmonėse, valstybės valdymo institucijose, formuojančiose ir įgyvendinančiose žemės ir maisto 

ūkio plėtojimo strategiją ir taktiką, konsultavimo firmose.  

Be to sėkminga absolventų profesinės veiklos karjera yra uždarosiose akcinėse bendrovėse13 (plačiau 2.5.4). 

Firmų atstovai aktyviai dalyvauja Universitete rengiamų Karjeros dienų metu. Absolventų poreikis yra žymiai 

didesnis, nei studijų programą Agronomijos baigusių absolventų skaičius. Tiesioginiai darbdavių darbo 

pasiūlymai skelbiami AF dekanato skelbimų lentoje bei specialiame tinklalapyje14. 

 

Ankstesnio vertinimo metu buvo pastebėta, kad  studijų programa daugiau orientuota į mokslo darbuotojo 

karjerą agronomijos srityje. Tačiau programos metu įgytos žinios ir gebėjimai taip pat bus itin naudingos, jei 

baigusysis rinktųsi augalų auginimo konsultanto karjerą. 

Studijų programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų stiprybės: studijų programa Agronomija yra 

autentiška ir unikali tarp programų, realizuojamų Lietuvos universitetuose, nes ASU yra vienintelis 

universitetas, rengiantis specialistus žemės ūkio mokslų srityje. Tikslas ir uždaviniai yra apibrėžti ir viešai 

prieinami ASU elektroninėje svetainėje, ir jie atitinka bendrus tikslus universitete. Programos pavadinimas, 

studijų siekiniai, programos turinys ir kvalifikacija yra suderinti vieni su kitais.  

Studijų programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų tobulinimo veiksmai: studijų programa nuolatos 

tobulinama, atsižvelgiant į kintančias išorinės aplinkos profesines, ekonomines, socialines sąlygas ir 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.  
 

 

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 26,67 sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, 

savarankiško ir kt.) valandų. Analizuojamos studijų programos apimtis atitinka Magistrantūros studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus15. 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 – įtrauktas naujas dalykas Integruotoji augalų apsauga (remiantis ekspertų 

rekomendacijomis) bei vienas anksčiau buvęs dalykas Pasaulio dirvožemių ištekliai, remiantis studentų 

apklausos rezultatais, pakeistas nauju Dirvožemio ištekliai ir GIS16. 2016 m., remiantis studentų apklausos 

rezultatais, studijų dalykas Augalų ir aplinkos chemija buvo įvertintas kaip mažai sietinas su agronomijos 

studijomis, todėl buvo pakeistas nauju dalyku Antropogeninės veiklos poveikis aplinkai17.  
Studijų krypties ir su ja susiję aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykai sudaro 61 kr. (50,8 

% visos programos apimties), tame skaičiuje 12 kr. studijų krypties pasirenkamieji dalykai. Universiteto 

nustatyti, studento pasirenkami dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms, praktinei veiklai, sudaro 29 

kr. (24,2 %). Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skirta apimtis – 30 kr. (25 %) (1 priedas). Pagal 

Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus, ne mažiau kaip 50 proc. 

magistrantūros programos turi sudaryti kokybiškai aukštesnio probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens 

studijų dalykai, 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. 2011–2015 s. 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 

                                                      
13 https://karjera.lt/web/guest/stebesenos-duomenys 
14 (http://af.asu.lt/?page_id=1481; http://karjera.asu.lt/) 
15 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 
16 AF Tarybos sprendimas, protokolo Nr. 36, 2015 06 21 
17 AF Tarybos sprendimas, protokolo Nr. 40 (2/1), 2016 06 20 

https://karjera.lt/web/guest/stebesenos-duomenys
http://af.asu.lt/?page_id=1481
http://karjera.asu.lt/
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kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose „ visose Universiteto studijų programose 

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

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

o savarankiškam darbui – 73,8 % (1 priedas). Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, laboratoriniai darbai, 

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

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

mažiau nei 6 studentai, tuomet paskaitos keičiamos konsultacijomis, skiriant 30 % plane numatyto paskaitų 

laiko.  

Studento savarankiško darbo formos – komandinės (grupinės) ir individualios užduotys, referatai, 

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

Atskirų dalykų savarankiško darbo formos konkretizuotos studijų plane (1 priedas). Siekiant padidinti studentų 

savarankiško darbo efektyvumą, universitete įdiegta virtuali mokymosi aplinka Moodle18, parengtos metodinės 

priemonės ir paskaitų konspektai pateikiami ir kitoje virtualioje aplinkoje – el. talpykloje19. Programos studijų 

planai su dalykais pagal semestrus pateikiami internetiniame ASU tinklalapio puslapyje20. 

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

Studijų dalykų nuoseklumas. Programoje numatytų dalykų nuoseklumas studijų plane pagrįstas programos 

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 agronomijos studijoms ir reikalingi moksliniam tiriamajam 

darbui; 2) privalomi studijų krypties ir alternatyviai pasirenkami dalykai, kurie pagilina teorines žinias, 

reikalingas savarankiškiems moksliniams tyrimams vykdyti bei studijų baigiamajam darbui rengti.  

Privalomieji studijų dalykai yra skirti realizuoti programos studijų rezultatus, pagal programos tikslą. Tai 

dalykai studijų krypties teorinėms žinioms gilinti, ypač susijusioms su žemės ūkio augalų biologija, gebėjimu 

biologiškai pagrįsti agronominius sprendimus, apie pažeisto augalo sampratą, biotinius ir abiotinius faktorius 

sukeliančius augalų patologiją. Taip pat gilina žinias apie dirvožemio dangą, pasiskirstymą ir įvairovę bei 

augalų mitybos srityje, atsižvelgiant į dirvožemio ir augalo potencialą, tręšimo sistemų taikymo, vertinimo ir 

jų tobulinimo klausimais. Plėtoja įgūdžių ir gebėjimų sistemą, parenkant efektyvius konsultavimo metodus, 

generuoti, atrinkti, vertinti ir įgyvendinti novatoriškas žemės ūkio plėtros idėjas ir kt. Studentai gali pasirinkti 

studijų krypties bei dalykus skirtus pasirengti doktorantūros studijoms arba praktinei veiklai. Studijų krypties 

pasirenkamieji dalykai studentams suteikia papildomų specifinių teorinių bei taikomųjų žinių, ypač reikalingų 

pasirinktai mokslinei problemai, nagrinėjamai studijų baigiamajame darbe, tirti. 

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

žinias, reikalingas vėliau dėstomų dalykų studijoms: Augalų agrobiologinis potencialas, Antropogeninės 

veiklos poveikis aplinkai, Dirvožemio dangos vertinimas, Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, 

Konsultavimo metodologija. Šie dalykai padeda pasirengti kitų dalykų: Agroekosistemų tvarumas, Tręšimo 

sistemų analizė, Augalų patologija, Augalų parazitologija, Mokslinis tiriamasis darbas I (Mokslinis taikomasis 

darbas I) studijoms antrajame semestre. Trečiame semestre studentai gali pasirinkti du su studijų kryptimi 

susijusius dalykus iš siūlomų devynių dalykų sąrašo: Integruota augalų apsauga, Alternatyvioji 

augalininkystė, Intensyvioji sodininkystė, Augalų genetinės įvairovės didinimas biotechnologiniais metodais, 

Ekologinis žemės ūkis, Dirvožemio degradacija ir apsauga, Dirvožemio ištekliai ir GIS, Specialioji selekcija 

ir sėklininkystė, Gyvūnų gerovė suteikiančius papildomų specifinių teorinių bei taikomųjų žinių, reikalingų 

pasirengti doktorantūros studijoms arba praktinei veiklai. Trys trečiajame semestre studijuojami dalykai 

Agrocenozių produktyvumo modeliavimas, Mokslinis tiriamasis darbas II (Mokslinis taikomasis darbas II) ir 

Mokslinių tyrimų praktika (Inovacijos žemės ūkyje) yra privalomi pagal pasirinktą kryptį. Ketvirtasis semestras 

skiriamas Magistro baigiamojo darbo rengimui (30 kr.). Programoje numatytų studijų dalykų tarpusavio 

sąsajos aiškiausiai atsispindi dalykų aprašuose, kuriuose nurodytas reikalingas pasirengimas konkretaus 

dalyko studijoms (2 priedas).  

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

pasiekimą.  

2.2.2. Studijų turinys 

Studijų turinio atitiktis teisės aktams. Magistrantūros studijų programos Agronomija turinys atitinka 

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

laipsnį.  

                                                      
18 http://moodle.asu.lt 
19 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/125    
20 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-programos/ii-pakopos-studiju-programos/istojusiems-nuo-20162017-s-m/  

http://moodle.asu.lt/
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/125


12 
 

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

Dalykų studijų temos pateiktos jų aprašuose (2 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 nuolat 

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

Studijose taikomi aktyvaus mokymo/mokymosi metodai: situacijų ir praktinės veiklos pavyzdžių 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 seminarų tema 

pristatymą. Studentų darbų pateiktis vertina ne tik dėstytojai, bet ir studentai, aptardami nagrinėjamą temą, jos 

pristatymą. Individuali užduotis leidžia studentui panaudoti savo žinias ir gebėjimus situacijos / problemos 

sprendimui. Komandos darbas sudaro prielaidas studijų programos studentams įgyti ne tik dalykinių, bet ir 

bendrųjų kompetencijų (gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, valdyti 

informaciją). Dalykų studijose taikomi inovatyvūs mokymo (-si) metodai skatina studentus mokytis iš realios 

situacijos, sudaro prielaidas mokytis iš klaidų, ugdo analizavimo, mokslinės informacijos valdymo, 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 duomenų bazėmis, 

dalyvaudami mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (plačiau apie informacijos prieinamumą 2.4.2. 

sk.). 

Reikalavimai studentų baigiamiesiems darbams. Studijų metais atliktas mokslinis tiriamasis (taikomasis) 

darbas apibendrinamas magistrantūros studijų baigiamajame darbe. Magistro baigiamasis darbas – 

savarankiškas studento mokslinis darbas, atspindintis studento įgytas teorines žinias ir gebėjimus nagrinėjant 

pasirinktą tyrimo problemą. Reikalavimai baigiamiesiems darbams (Magistro baigiamojo darbo ruošimo ir 

įforminimo metodiniai patarimai) pateikti internetiniame puslapyje21 ir dalyko Baigiamasis darbas apraše (2 

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 institutuose organizuojamas tarpinis baigiamųjų darbų svarstymas. Parengti baigiamieji darbai 

recenzuojami, nurodomos klaidos ir trūkumai. Studentai gali šias klaidas ir trūkumus ištaisyti. Parengtą 

baigiamąjį darbą gina viename iš trijų agronomijos fakulteto institutų (pagal temą ir baigiamojo darbo vadovo 

darbo vietą). Įvertinus darbą ir jo pristatymą teigiamai, jis yra oponuojamas oponento, skirto iš kito fakulteto 

instituto. Baigiamąjį darbą galima ginti studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijoje tik jei oponentas darbą 

įvertina teigiamai.  

Baigiamuoju darbu studentas turi parodyti, kad sugeba formuluoti pasirinktos studijų krypties problemas, 

savarankiškai atlikti mokslinį tiriamąjį (taikomąjį) darbą, taikyti tinkamus tyrimo metodus, sisteminti mokslinę 

literatūrą, tinkamai vertinti gautus duomenis, formuluoti tyrimų 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. Baigiamieji magistro darbai 

talpinami elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje sistemoje22. 

 

Studijų programos sandaros ankstesnio vertinimo metu buvo pastebėta, kad trūksta studijų dalykų, 

susijusių su integruota piktžolių, kenkėjų ir ligų kontrole. Agronomijos programa taip pat turėtų apimti temas 

apie bendrąją žemės ūkio politiką ES.  

Programos stiprybės: Dėstomų dalykų temos yra suderintos su studijų programos siekiniais ir yra 

pakankamai plačios, kad būtų pasiekti rezultatai. Turinys ir studijų procese naudojami metodai, įskaitant 

aktyvaus mokymo/mokymosi metodus, yra tinkami II studijų pakopos programai.  

Studijų programos sandaros tobulinimo veiksmai: programos sandara patobulinta, įtraukiant temas apie 

bendrąją žemės ūkio politiką ES į dalyko Konsultavimo metodologija sudėtį ir įtraukiant Integruotoji augalų 

apsauga į pasirenkamų dalykų sąrašą. Pastebėta, kad studentai šio dalyko nei 2015/2016 s. m., nei 2016/2017 

s. m. nepasirinko, todėl šį dalyką reikėtų perkelti iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo į privalomuosius. 
 

                                                      
21 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1100   
22 https://aleph.library.lt/F/1SIEIN6KGDIPDE485DSYCFBR5FQDA3XRKM96FRDRK4NG777X4G-15537?func=find-b-

0&local%5Fbase=etd01&pds_handle=GUEST 

http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1100
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2.3. Personalas 

 

2.3.1. Pedagoginio personalo sudėties, kaitos ir darbo apimties įvertinimas 

 

Studijų programos Agronomija pedagoginis personalas komplektuojamas konkurso būdu pagal 

kvalifikacinius reikalavimus23  mokslinei, pedagoginei ir profesinei veiklai. Konkurso sąlygose yra įvardinti ir 

numatomi dėstyti dalykai arba jų grupės. Pagrindinės krypties studijų dalykus dėsto žemės ūkio mokslų srities 

agronomijos, biologijos, zootechnikos krypties profesoriai, docentai ir lektoriai. Studijų programos 

Agronomija vykdyme dalyvauja visų Agronomijos fakulteto institutų, Miškų ir ekologijos fakulteto 

Miškotvarkos ir medienotyros instituto dėstytojai. Remiantis magistratūros studijų programų bendraisiais 

reikalavimais24, galima teigti, kad II-sios pakopos studijų programos Agronomija pedagoginis personalas 

atitinka magistrantūros studijų programų bendruosius reikalavimus, nes apraše numatyta, kad 20 % 

magistrantūros studijų apimties turėtų dėstyti profesoriai ir 80 % apimties – kiti dėstytojai, iš kurių ne mažiau 

80 % turi turėti mokslo daktaro laipsnį. 2016-2017 s.m. studijų programos Agronomija visi dalykus dėstantys 

dėstytojai turi mokslo daktaro laipsnį, o profesorių pedagoginis darbas, dėstant studijų dalykus sudaro 24,7 

proc. 

2016-2017 s. m. Agronomijos programoje studijų dalykus dėsto 5 profesoriai, 8 docentai, 1 lektorius. 

Savianalizės 3 lentelėje pateikti dėstytojų skaičiaus pagal pareigybes pokyčiai per 6 studijų metus rodo, kad 

profesorių, docentų ir lektorių skaičius žymiai nekito.  

 

3 lentelė. Studijų programos Agronomija studijų dalykus dėstančių dėstytojų skaičiaus pokyčiai 2011-2017 

s. m. 

 

Dėstytojai 
Studijų metai 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Profesoriai 4 5 4 5 5 5 

Docentai 8 7 8 9 10 8 

Lektoriai 1 1 2 1 - 1 

 

Išanalizavus akademinio personalo struktūrą pagal amžiaus grupes 2016-2017 s. m. pastebima, kad 

profesorių vidutinis amžius siekia 55,4 m., docentų – 48,0 m., o lektorių – 53,0 m. (4 lentelė). Reikia pažymėti, 

kad 2 iš 5 profesorių yra jaunesni nei 50 metų amžiaus. Nors amžiaus grupėse docentų pasiskirstymas ir yra 

platesnis (nuo 39 m. iki 60 m.), kai kurie jų atitinka kvalifikacinius reikalavimus užimti aukštesnes pareigas. 

 

4 lentelė. Studijų programos Agronomija studijų dalykus dėstančių dėstytojų struktūra pagal amžiaus 

grupes, 2016-2017 s. m. 
 

Užimamos 

pareigos 

Iš 

viso 

Iš jų, amžiaus grupėse 
Vid. 

amžius 

m. 
Iki 25 

m. 

25-29 

m. 

30-34 

m. 

35-39 

m. 

40-44 

m. 

45-49 

m. 

50-54 

m. 

55-59 

m. 

60-64 

m. 

virš 

65 

m. 

Profesoriai 5 

- 

- 1 1 - - 2 1 55,4 

Docentai 8 1 1 2 3 - 1 - 48,0 

Lektoriai 1 - - - 1 - - - 53,0 

Viso: 14 1 3 3 4 - 2 2 51,0 

 

Prie studijų programos Agronomija vykdymo prisideda ir kiti dėstytojai, kurie vadovauja magistrantų 

baigiamiesiems darbams, juos recenzuoja, oponuoja bei dalyvauja Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje (žr. 

3 priedą). 

Studijų programos kokybė priklauso ne tik nuo pedagoginio personalo kvalifikacijos, bet ir nuo pakankamo 

jų skaičiaus. Biomedicinos mokslų programoms yra nustatyta 12:1 apibendrintų studentų25 ir dėstytojų 

santykio norma26. 2016-2017 s. m antrosios pakopos studijų programos Agronomija nuolatinėse studijose 

                                                      
23 Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas tvarkos ir kvalifikacinių reikalavimų aprašas, ASU senato 

nutarimas, 2010 m. kovo 31 d. protokolas Nr. 49315 
24 Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2010 06 

03 Nr. V-826 
25 LR Vyriausybės nutarimas 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 
26 Pedagoginio darbo 2012/2013 studijų metais apimties įvertinimo metodikos ir tvarkos aprašas. ASU Rektoriaus įsakymas 20120618 Nr.165-Kb§ 10 



14 
 

pirmame ir antrame kursuose iš viso studijuoja 30 studentų. Programos etatiniam dėstytojui tenka 15 

apibendrintų studentų, tai rodo, kad studentų ir dėstytojų santykis yra kiek didesnis nei nurodytas 

normatyviniuose dokumentuose. Tai yra dėl to, kad šioje programoje studentų skaičius nėra mažas. 

2016-2017 studijų metais visi programos dėstytojai turi mokslo daktaro laipsnį. Dėstytojų bendrasis metinis 

pedagoginis krūvis – 1360 akademinių valandų (profesoriams teko 335,5 val. – 24,7 %, docentams – 870,5 

val. – 64,0 %, lektoriui – 154 val. – 11,3 %) ir tai sudarė 17,3 % pedagoginio darbo krūvio visose programose. 

Programos dėstytojų metinio kontaktinio darbo apimtys sudarė 51,4 % bendros studijų apimties studijų 

programoje. Atsižvelgiant į programos dėstytojų pedagoginio darbo apimtis, dėstytojų etatų skaičius šioje 

programoje – 1,94. Atitinkamos kvalifikacijos programos dėstytojų pedagoginio darbo apimtys atitinka 

akademinio personalo planinės etatų sudėties pagal pareigybes nurodymus27. Kontaktinio darbo apimtys 

atitinka nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo28, ASU studijų sandaros, būdų ir formų aprašo 

reikalavimus29. ir magistrantūros studijų programų bendruosius reikalavimus30. 

Dėstytojų pedagoginio, mokslinio ir organizacinio darbo laiko struktūra planuojama studijų metams ir 

pateikiama dėstytojų individualiose darbo užduotyse. Darbo apimtys diferencijuotos pagal pareigas (31). 2016-

2017 s. m. studijų programos dėstytojų darbo laiko struktūra: profesorių pedagoginis krūvis sudaro 47,7 %, 

mokslinis – 40,7 % ir organizacinis – 11,6 % viso darbo krūvio; docentų – pedagoginis krūvis sudaro 47,7 %, 

mokslinis – 43,1 % ir organizacinis 9,2 % viso darbo krūvio; lektoriaus – pedagoginis krūvis sudaro 46,9 %, 

mokslinis – 44,7 % ir organizacinis 8,5 % 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 mokslo darbuotojams darbo laikas pagal darbų grupes gali nukrypti nuo 

apskaičiuoto darbo laiko pagal šiuo reglamentu 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 
 

Antrosios studijų pakopos Agronomija programos pedagogų pedagoginė ir mokslinė patirtis yra pakankama 

programos tikslams ir studijų rezultatams pasiekti. 2016-2017 s. m. programoje dirbantys dėstytojai (dėstantys 

studijų dalykus, vadovaujantys magistrantų baigiamiesiems darbams, juos recenzuojantys, oponuojantys bei 

dalyvaujantys Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje) pagal pedagoginio darbo stažą pasiskirsto taip: iki 5 

metų – 6; 6–10 metų – 7; 11–20 metų – 12 ir daugiau kaip 20 metų – 14 dėstytojų, o pagal mokslinio darbo 

stažą: iki 5 metų – 1; 6–10 metų – 5; 11–20 metų – 12; daugiau kaip 20 metų – 21 (3 priedas).  

Antrosios studijų pakopos Agronomija programos dėstytojų mokslinės veiklos kryptys atitinka jų dėstomus 

dalykus ir yra nurodytos 3 priede. 2011-2016 m. laikotarpiu programos dėstytojai dalyvavo 9 tarptautinėse 

mokslo programose (Global Research Alliance veikla, dvi COST programos, 7 Bendrosios programos Mokslo 

potencialo paprogramė C-IPM, 7 Bendroji programa (APROPOS)), Tempus REHAUT–BIOTECH programa, 

dvi ERASMUS intensyvios programos ERA ir LiFES, FERTILIZERS EUROPE, Exchange of Nordic – Baltic 

experience programa), iš jų užsakomieji tyrimai buvo 15 bei užsakomieji užsienio subjektų – 3. 

Analizuojamuoju laikotarpiu parašyta 2 monografijos, 2 vadovėliai, 26 mokomosios priemonės. Dėstytojai 

analizuojamuoju laikotarpiu rašė straipsnius į mokslo žurnalus ir mokslo populiarinimo leidinius: 92 straipsniai 

paskelbta ISI WOS su citavimo indeksu leidiniuose, 38 kituose ISI leidiniuose, 42 TDB referuojamuose 

leidiniuose, 61 kituose recenzuojamuose leidiniuose ir 67 mokslo populiarinimo straipsniai. 

Dėstytojų akademiniai mainai. Pagrindiniai akademiniai mainai universitete vykdomi per ERASMUS 

studijų programą. 2011-2016 m. laikotarpyje iš kitų užsienio šalių universitetų į Agronomijos fakultetą buvo 

atvykę 16 dėstytojų iš 6 šalių (Brazilijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Turkijos, Vokietijos), kurių paskaitas 

turėjo galimybę klausyti ir studijų programos Agronomija magistrantai (5 lentelė).  

 

 

 

 

 

                                                      
27 Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros reglamentas, patvirtintas ASU senate 2013 06 26, 
Nr.530 
28 Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo patvirtinimo; LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK – 1026, 2009 m. gegužės 15 d. 
29 LŽŪU studijų sandaros, būdų ir formų aprašas. LŽŪU Rektoriaus įsakymas Nr. 173-kb & 11, 2009 m. birželio 30 d. 
30 Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2010 06 

03 Nr. V-826 
31 Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros 

reglamentas, patvirtintas ASU senate 2013 06 26, Nr. 530 
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5 lentelė. Dėstytojų, atvykusių akademiniam darbui į Agronomijos fakultetą, skaičius 

 

Studijų metai 

Atvykusių 

dėstytojų 

skaičius 

Institucija (šalis) 

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); 

University of Perugia (Italija); Akdeniz University (Turkija) 

2013-2014 1 Warsaw Agricultural University (Lenkija) 

2014-2015 3 Warsaw University of Life Sciences (Lenkija) 

2015-2016 3 
San Paulo universitetas (Brazilija); University of Hohenheim 

(Vokietija); Latvia University of Agriculture (Latvija) 

2016-2017 2 
University of Hohenheim (Vokietija); Latvia University of Agriculture 

(Latvija) 
 

Tuo pačiu laikotarpiu į užsienio šalių (Čekijos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Turkijos) universitetus (6 

lentelė) dėstyti pagal ERASMUS mainų programą buvo išvykę 11 dėstytojų iš Agronomijos fakulteto, kurie 

yra tiesiogiai susiję su studijų programos Agronomija vykdymu (žr. 4 priedą).  
 

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

Studijų metai 

Išvykusių 

dėstytojų 

skaičius 

Institucija (šalis) 

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

2012-2013 1 
Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research 

(Norvegija) 

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) 

2016-2017 4 
Aksaray University (Turkija), Czesh University of Life Sciences Prague 

(Čekija), Uppsala University (Švedija) 
 

Duomenys apie dėstytojų dalyvavimą mokslinėse konferencijose, stažuotėse, seminaruose. 

Antrosios studijų pakopos Agronomija programos dėstytojai 2011-2016 m. dalyvavo: 41 tarptautinėje 

konferencijoje užsienyje bei 12 tarptautinių konferencijų Lietuvoje, 2 ilgalaikėse bei 12 trumpalaikių stažuočių 

užsienyje ir 1 ilgalaikėje stažuotėje Lietuvoje, 12 kursų ir seminarų užsienyje bei 31 kursuose ir seminaruose 

Lietuvoje (žr. 4 priedą).  

Studijų programos Agronomija dėstytojai dalyvauja visuomeninėse organizacijose, iš jų 10 

nacionalinių (Lietuvos agronomų sąjunga, Lietuvos artojų asociacija, Lietuvos augalų fiziologų draugija, 

Lietuvos biotechnologų draugija, Lietuvos dirvožemininkų draugija prie LMA, Lietuvos fitopatologų draugija, 

Lietuvos herbologų draugija, Lietuvos mikrobiologų draugija, Lietuvos sėklininkystės asociacija, Lietuvos 

žemės dirbimo tyrimų draugija) ir 9 tarptautinių (Europos augalų selekcijos mokslų asociacija (EUCARPIA), 

Europos trąšų gamintojų asociacija (EFMA), Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija (NJF), 

Tarptautinės augalų genų resursų tarybos (IBPGR) kaulavaisių grupė, Tarptautinė dirvožemininkų sąjunga 

(IUSS), Tarptautinis mokslų aliancas anglies išsaugojimo žemės ūkyje tinklas (Conservation Agriculture 

Network), Tarptautinė sodininkystės mokslo organizacija (ISHS), FERTILIZERS EUROPE žemės ūkio ir 

ekologijos komitetas, FERTILIZERS EUROPE prognozių komitetas).  

7 dėstytojai yra 9 Lietuvos mokslų žurnalų redkolegijų nariai bei 5 dėstytojai yra 8 tarptautinių mokslų 

žurnalų redkolegijų nariai.  

Duomenys apie dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą Antrosios pakopos studijų programos Agronomija 

dėstytojai 2011-2016 m. tobulino kvalifikaciją trumpalaikėse stažuotėse užsienyje, kursuose ir seminaruose 

Lietuvoje bei užsienyje, tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, mokslinėse-praktinėse 

konferencijose, dalyvaudami mokslo bei studijų projektuose, mokslinėse ekspedicijose, tarptautinėse mokslo 

programose ir lauko dienose.  
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2011-2016 s. m. antrosios pakopos studijų programos Agronomija dėstytojai tobulino kvalifikaciją 

dalyvaudami skirtingose priemonėse: dalyvaudami 9 tarptautinėse mokslo programose, 53 tarptautinėse 

konferencijose, vykdydami 28 mokslo bei studijų projektų ir temų, lavindamiesi 58 stažuotėse, kursuose ir 

seminaruose. Profesinio tobulėjimo tematikos (augalų patologija, agrobiologinis potencialas ir produktyvumo 

vertinimas, agroekosistemų tvarumas, mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, dirvožemio ištekliai, 

dirvožemio degradacija ir apsauga; sodininkystė, augalų genetinė įvairovė, pedagogikos kursai; suaugusiųjų 

mokymas ir mokymasis; studijų kokybės tobulinimo kursai; šiuolaikinės mokslinės komunikacijos ir 

informacijos paieškos kursai; nuotolinio mokymosi kursų rengimas bei teikimas virtualioje mokymosi 

aplinkoje Moodle; edukacinės kompetencijos plėtros seminarų universiteto akademinei bendruomenei ciklas; 

tyrimų duomenų statistinės analizės kursai, užsienio kalbų kursai ir kt.) siejamos su dėstomais dalykais bei 

moksliniais interesais yra svarbios studijų programos tikslų įgyvendinimui. 

 

Ankstesnio vertinimo metu buvo pastebėta, kad vis dar reikia stiprinti fakulteto tarptautinį aspektą ir 

tam tikru mastu stilių. Reikia gilinti anglų kalbos žinias, kad fakultetas galėtų glaudžiau bendradarbiauti su 

užsienio partneriais mokymo ir mokslinių tyrimų srityje.  

Į ekspertų rekomendacijas atsižvelgta, universitete kasmet rengiami užsienio kalbų kursai 

pažengusiems ir pradedantiesiems. Dėstytojai skatinami dalyvauti tarptautiniuose moksliniuose renginiuose 

(konferencijose, seminaruose, mokslinėse diskusijose ir kt.). 

Studijų programos akademinio personalo stiprybės: studijų programos Agronomija akademinis 

personalas yra stabilus (mažai kintantis jau nuo 2011 metų) ir akademiniu požiūriu labai stiprus. 

Studijų programos akademinio personalo tobulinimo veiksmai: plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, 

dalyvauti įvairiose mokslo ir mokymo programose, tobulinti profesines užsienio kalbos žinias.  
 

2.4. Materialieji ištekliai 

 

2.4.1. Materialioji bazė 

 

Programos reikmėms naudojamos patalpos. II-sios pakopos studijų programos Agronomija studijoms 

naudojamos Agronomijos fakultetui skirtos patalpos ASU centriniuose rūmuose (Prof. Broniaus Baginsko 

auditorija, Prof. Petro Vasinausko auditorija, Dirvotyros ir dirvožemio biologijos laboratorija, Dirvožemio 

išteklių laboratorija, Žemės augalų mitybos laboratorija, Žemdirbystės laboratorija, Augalininkystės 

laboratorija, Augalų apsaugos metodų laboratorija ir kt. mokymo patalpos) bei ASU Bandymų stotyje esanti 

Dirvožemio ir pasėlių ekologijos laboratorija ir auditorija, o taip pat – laboratorijos ASU aštuntuose rūmuose 

(Agrobiologijos, Agrobiotechnologijų ir kt.). Pastarosios patalpos yra atviros prieigos Žemės ir miškų 

jungtinio tyrimų centre (JTC), kuris yra sudedamoji Slėnio „Nemunas“ dalis, Aleksandro Stulginskio 

universiteto (ASU) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) mokslinės infrastruktūros 

padalinys. 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 langai, atlikti remonto darbai, pakeisti 

baldai, sumontuota demonstracinė įranga, interneto prieigos ir t.t. Patalpų studijoms yra pakankamai, patalpų 

techninė ir higieninė būklė yra gera. 

Programos įgyvendinimui naudojama įranga. Studijų programos vykdymui naudojama Agronomijos 

fakulteto institutų laboratorijose 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 vykdymui bei mokslinių tiriamųjų darbų ruošimui taip pat panaudojama įranga, esanti 

Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje, Aplinkotyros laboratorijoje, Cheminių 

tyrimų laboratorijoje, Agrobiologijos laboratorijoje, Biodujų laboratorijoje, universiteto Bandymų stotyje. 

Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje 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 vandens 

distiliatoriais, Kjeldalio mineralizacijos bloku, kratytuvu, vandens vonelėmis, magnetine maišykle, 

titratoriumi, Soxsleto aparatu, centrifuga.  

Aplinkos tyrimų laboratorijoje studentai gali dirbti su atominiu absorbciniu spektrometru Analyst 100, 

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

mineralizavimo sistema Multiwave 3000, aparatūros kompleksu cheminiam ir biocheminiam deguonies 

suvartojimui, pH/jonų matuokliu METROM 692, konduktometru inoLab WTW. 
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Universiteto Bandymų stotyje studentai turi galimybę dirbti su NIR spektrofotometru, dirvožemio ir 

augalinių mėginių džiovinimo spintomis, klimato kameromis, mėginių pirminio paruošimo įranga, ėminių 

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

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

penetrometru 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 Agronomija studijoms naudojama centriniuose rūmuose įrengta nauja 

auditorija su 23 kompiuterizuotomis darbo vietomis studentams. Interneto prieigos įrengtos ne tik auditorijose, 

bet ir studentų bendrabučiuose. Universitete veikia bevielis interneto ryšys, todėl studentai gali naudoti 

asmeninę kompiuterinę įrangą informacijos paieškai ir darbui ne paskaitų metu. Kompiuterinėje klasėje studijų 

tikslams naudojamos specialios programos: STATISTICA, SYSTAT 10, SELEKCIJA, SigmaPlot 8.0, 

SigmaStat. Šios programos reikalingos studijuojant „Mokslinio tyrimo planavimą ir analizę“ bei statistiniam 

duomenų vertinimui ruošiant magistro baigiamuosius darbus. Taip pat ir kituose studijų dalykuose naudojamos 

kompiuterinės programos: programa „Tręšimas“ studijų dalyke Tręšimo sistemų analizė, programinė įranga 

ArcGIS 10.3 ir kitos specialiosios programos studijų dalyke Dirvožemio ištekliai ir GIS, skaitmeniniai 

dirvožemio žemėlapiai – studijų dalyke Dirvožemio dangos vertinimas  ir kt.. Studijų programos Agronomija 

studijoms naudojamos įrangos turima pakankamai 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 

laboratorijose, Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje, ASU Bandymų stotyje, 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės bei Sodininkystės ir daržininkystės institutuose ir 

kitose mokslo įstaigose, verslo įmonėse (UAB Linas Agro, UAB Kustodija ir kt.) bei ūkininkų ūkiuose.   

 

2.4.2. Metodiniai ištekliai 

 

Programos vykdymui naudojami metodiniai ištekliai. Studijų programos Agronomija studentai gali 

naudotis naujai rekonstruotos, modernios ASU bibliotekos paslaugomis, kurioje skaitytojai (studentai, 

dėstytojai, mokslininkai ir kiti universiteto bendruomenės nariai) aptarnaujami darbo dienomis nuo 8 iki 19 

val. dviejuose padaliniuose: Centrinėje bibliotekoje32 ir Mokymo literatūros bibliotekoje33.  

Centrinėje bibliotekoje sukauptas pagrindinis bibliotekos spaudinių fondas: monografijos, periodiniai ir 

tęstiniai leidiniai, konferencijų medžiaga, standartai, disertacijos, enciklopedijos, žodynai, žinynai, mokslo 

tyrimų ataskaitos ir kt. Mokymo literatūros bibliotekos fondą sudaro vadovėliai  ir kita mokomoji literatūra.  

2016 m. pabaigoje bibliotekos fonduose iš viso buvo 156 tūkst. pavadinimų ir 436 tūkst. vienetų spausdintų 

dokumentų. Kasmet fondas papildomas naujais leidiniais: 2016 metais biblioteka įsigijo 550 pavadinimų 1800 

vienetų naujų knygų. Bibliotekos fondas komplektuojamas atsižvelgiant į Universiteto studijų programas, 

mokslinių tyrimų kryptis, akademinės bendruomenės saviugdos poreikius. Visas studijų kryptis aprūpinti 

naujausia literatūra siekiama tolygiai. Leidiniai perkami pagal Universiteto mokslininkų, pedagogų ir kitų 

vartotojų rekomendacijas.  

Pastaraisiais metais fondo komplektavime ryškėja poslinkis į elektroninę erdvę: spausdintų dokumentų 

įsigyjama mažiau, o elektroninių dokumentų skaičius auga. 2016 m. gautų elektroninių dokumentų kiekis taip 

pat gerokai lenkia per metus įsigytų spausdintų dokumentų kiekį: prenumeruojamose 19 duomenų bazių buvo 

iš viso apie 22 tūkst. mokslinių žurnalų ir 5749 elektroninės knygos. Prenumeruojamos ne tik lietuviškos 

VGTU ir KTU elektroninių knygų duomenų bazės, bet ir pasaulyje žinomiausios ir didžiausios tarptautinės 

įvairių mokslo sričių duomenų bazės: ScienceDirect Freedom Collection, SpringerLINK, Taylor&Francis, 

Academic Search Complete (EBSCO) bei skirtos atskiroms mokslų kryptims duomenų bazės: Emerald 

Management eJournals Collection, Business Search Complete (EBSCO), ir kt. 17 tarptautinių duomenų bazių 

ir informacijos tvarkymo įrankis RefWorks prenumeruojamas per nacionalinį projektą eMoDB.LT, 

Universiteto lėšomis mokant 17 % duomenų bazių kainos. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai 

ir dėstytojai gali naudotis Universitete bei namuose prisijungę per VPN. Biblioteka taip pat atrenka ir siūlo 

geriausius Lietuvos ir užsienio atvirosios prieigos išteklius, kurių nuorodos pateikiamos bibliotekos interneto 

svetainėje.  

Bibliotekos informacijos išteklius sudaro ne tik spausdinti leidiniai, prenumeruojamos bei testuojamos 

elektroninės duomenų bazės, bet ir vietinės, bibliotekos kuriamos ir administruojamos duomenų bazės: ASU 

darbuotojų mokslinės publikacijos; Publikacijos apie ASU; ASU elektroninė talpykla. Nuo 2016 m. magistrų 

                                                      
32 Centriniai rūmai 235, 144 k. 
33 III rūmai 200 k. 
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baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos teikiamos ir į naują eLABa sistemą, ir į ASU 

elektroninę talpyklą.    

Informaciją apie bibliotekoje esančias knygas, tiesiogines nuorodas į visateksčius prenumeruojamose 

duomenų bazėse ar ASU elektroninėje talpykloje esančius elektroninius dokumentus galima rasti bibliotekos 

elektroniniame kataloge34 arba ASU virtualioje bibliotekoje35. Atlikus paiešką elektroniniame kataloge ar 

virtualioje bibliotekoje, galima sužinoti knygų saugojimo vietą (bibliotekos filialą, knygų temą ir šifrą) ir jų 

skolinimo sąlygas (skolinimo terminus, laisvų vienetų kiekį). Prisiregistravę skaitytojai gali ne tik užsisakyti 

Centrinėje bibliotekoje esančias knygas, bet ir peržiūrėti bibliotekoje pasiskolintų knygų sąrašą, jų grąžinimo 

terminus, pratęsti Centrinėje bibliotekoje pasiskolintų knygų grąžinimo terminus.   

Bibliotekos erdvės skaitytojams yra atviros. Skaitytojai gali patys pasirinkti leidinių atviros prieigos 

fonduose, juos skaityti vietoje arba pasiskolinti į namus.  Abiejuose bibliotekos padaliniuose įdiegta atvirojo 

fondo apsaugos sistema, knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos įrenginiai. Knygos į namus skolinamos 

atsižvelgiant į paskirtį ir knygos vienetų skaičių  Mokymo literatūros bibliotekoje: vadovėliai gali būti 

skolinami nuo 3 mėn. iki vienerių mokslo metų, Centrinėje bibliotekoje knygos į namus skolinamos terminams 

nuo 1 dienos iki mėnesio. Pageidaujantiems skaityti vietoje, Centrinėje ir Mokymo literatūros bibliotekoje iš 

viso yra įrengtos 168 darbo vietos, iš jų 31 kompiuterizuota; 2 komandinio darbo kambariai, kiekviename po 

12 darbo vietų. Skaitytojams bibliotekoje teikiamos bevielio interneto paslaugos, mokamos kopijavimo, 

spausdinimo, skenavimo ir laminavimo paslaugos. 

Knygos ir reikalingų mokslinių straipsnių kopijos, jei jų nėra universiteto bibliotekoje, gali būti atsiųstos iš 

Lietuvos ir užsienio bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą. ASU biblioteka yra pasaulinio žemės ūkio 

bibliotekų tinklo (AGLINET) narė, todėl Universiteto studentai ir dėstytojai turi išskirtinę galimybę 

nemokamai gauti mokslinių straipsnių kopijas ir pasiskolinti knygas iš užsienio šalių žemės ūkio bibliotekų. 

Biblioteka siūlo daug informacijos išteklių, todėl skaitytojams teikiamos konsultacijos, vedami kursai, 

mokymai, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis, kaip atsirinkti reikalingą informaciją. 

Skaitytojams naudinga informacija apie biblioteką, instrukcijos, įvairi mokomoji medžiaga pateikiama 

bibliotekos interneto svetainėje36. Dėstytojai turi galimybę į savo paskaitą pasikviesti informacinio raštingumo 

specialistą arba kartu su studentais apsilankyti bibliotekoje, kur jiems bus suteiktos informacijos paieškai bei 

naudojimuisi reikalingos žinios. Seminarai informacinio, akademinio raštingumo ir panašiomis temomis 

kasmet vedami ne tik universiteto studentams, bet ir dėstytojams. 

II-sios pakopos studijų programos Agronomija studentams rekomenduojami pagrindiniai ir papildomi 

mokymosi šaltiniai bei patarimai jų paieškai yra nurodyti dalykų aprašuose (2 priedas). Magistrantūros studijų 

programos Agronomija studijoms rekomenduojama per 100 pavadinimų vadovėlių ir mokomųjų knygų, 

esančių Universiteto bibliotekoje. Apie pusė šių leidinių yra išleisti mažiau nei prieš 10 metų. Žinoma, kai 

kurių literatūros šaltinių, ypač naujausių užsieninių leidinių, bibliotekos fonduose yra nedaug egzempliorių, 

todėl tokiais atvejais studentai yra skatinami dirbti komandoje, studijuoti literatūros šaltinius dalimis, o po to 

tarpusavyje 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 svetainė37 bei 

universiteto elektroninė talpykla, t.y. institucinė duomenų bazė38, kurioje galima talpinti tiek aprobuotus, 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 

elektroninių 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. 

Universitete 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. €: dirvožemio struktūros nustatymo įranga, dirvožemio agregatinio stabilumo nustatymo rinkinys, 

Soksleto ekstrakcijos sistema, stereomikroskopas XIC-38, laminaras, klimatinė kamera, autoklavas, 

                                                      
34 http://asu.library.lt 
35 http://ebiblioteka.asu.lt 
36 http://biblioteka.asu.lt/lt/ 
37 http://moodle.asu.lt/moodle/ 
38 http://dspace.lzuu.lt 
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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 Agronomija studijoms labai pasitarnauja ir sukurta nauja šiuolaikinė 

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

įrengimas finansuojamas iš projekto „Nemuno Slėnis“ lėšų, studentai naudojasi Agrobiologijos laboratorijos 

įranga (iš viso skirta 1 608,8 tūkst. €): dirvožemio pavyzdžių paruošimo ir saugojimo sistema, dirvožemio 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 Mastersizer 2000, prietaisu „Zetasizer Nano ZS“, augalų biocheminių tyrimų sistema 

(NIR spektrofotometru, ląstelienos analizatoriumi Fibertec M6) ir kt.; Augalinių žaliavų kokybės laboratorijos 

įranga (iš viso skirta 789,8 tūkst. €): tekstūros (konsistencijos) nustatymo sistema produktų liofilizatoriumi, 

juslinių tyrimų kompleksu su specializuota kompiuterine programa ir kt.; Aplinkotyros laboratorijos įranga (iš 

viso skirta 289,6 tūkst. €): jonų mainų chromatografu, biokristalizacijos kamera, TOC sistema, dujų 

chromatografijos sistema su masių selektyviniu detektoriumi GC/M, bendrosios organinės anglies 

analizatoriumi TOC/TN; Biodujų laboratorijos 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 m2), 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 (2,0 m) kompiuterizuoto kombaino su svėrimo ir 

drėgmės nustatymo sistema lauko eksperimentams paslaugomis, mažagabaritinėmis sėjamosiomis su labai 

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

Magistrantūros studijų programos Agronomija studentams sudarytos galimybės naudotis taip pat ir atviros 

prieigos centrų įranga: Biologinių žymeklių laboratorijoje (įsigyta naujos įrangos už 106,1 tūkst. €) - skysčių 

chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema, augalinių ląstelių frakcionavimo sistema 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 elektroninę 

talpyklą39. 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 atnaujinimui, paskirstymas. 

 

Ankstesnio vertinimo metu ekspertai pažymėjo, kad  materialioji bazė magistrantūros studijų programai 

vykdyti pakankama  

Studijų programos materialiųjų išteklių stiprybės: laboratorijos ir kabinetai labai geri, renovuoti, aprūpinti 

multimedia įrenginiais, yra prieigos prie interneto. Studijų programos įgyvendinimui naudojama įranga yra 

labai moderni. Geros sąlygos magistrantų moksliniam darbui.  

Vertinant materialiųjų ir metodinių išteklių atnaujinimą, galima teigti, kad Agronomijos studijų programos 

tikslams ir rezultatams pasiekti yra sukurta pakankamai tvirta šiuolaikinė materialinių išteklių bazė, pilnai 

atitinkanti visus šiai studijų programai keliamus standartus.  

Studijų programos materialiųjų išteklių tobulinimo veiksmai: materialiesiems ištekliams palaikyti, stiprinti 

bei tobulinti ir ateityje bus skiriamas pirmaeilis dėmesys, bus dar labiau išplėtos studijų virtualioje erdvėje 

galimybės. 
 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

2.5.1. Studentų atranka ir studijų eiga 

 

Priėmimo į studijas reikalavimai. Į II-sios pakopos Agronomijos programos studijų pirmąjį kursą priimami 

asmenys: 

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) agronomijos krypties studijas; 

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų studijų srities kitų krypčių studijas ir yra 

išklausę ir išlaikę egzaminus agronomijos šakos dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;  

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų mokslo sričių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus 

agronomijos šakos dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;  

                                                      
39 http://dspace.lzuu.lt 
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- baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po koleginių 

studijų ir baigė agronomijos programos papildomąsias studijas40. 

Stojančiųjų konkursinis balas (KB) skaičiuojamas tokia tvarka:  

- pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos dalykų ir praktikų galutinių įvertinimų aritmetinis 

svertinis vidurkis (pagal diplomo priedėlio arba dalinių studijų akademinės pažymos įrašus) arba koleginių 

studijų programos dalykų ir praktikų bei papildomųjų studijų programos dalykų galutinių įvertinimų 

aritmetinis svertinis vidurkis (pagal diplomo priedėlio ir akademinės pažymos įrašus). Svertinis koeficientas – 

0,8;  

- pirmosios pakopos (bakalauro) studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų arba baigiamųjų 

darbų) įvertinimas (jeigu laikyti 2 baigiamieji egzaminai – jų įvertinimų aritmetinis paprastas vidurkis) arba 

koleginių studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų ar baigiamojo darbo) ir papildomųjų studijų 

baigiamojo egzamino įvertinimų paprastasis aritmetinis vidurkis. Svertinis koeficientas – 0,241. 

Informacija apie studijų programą, suteikiamas kvalifikacijas viešai prieinama AIKOS duomenų bazėje42.  

Daug informacijos apie studijų programą pateikiama leidiniuose „Priėmimas į Lietuvos aukštąsias 

mokyklas“, „Studijos Aleksandro Stulginskio universitete“, specialiuose informaciniuose ASU puslapiuose 

stojantiesiems43. 

2012-2016 m. pateikusių prašymus studijuoti skaičius buvo nuo 1,86 iki 3,28 karto didesnis negu 

priimtų į studijas (7 lentelė). 
 

7 lentelė. Pateikusių prašymus ir priimtų į studijas studentų skaičius  2012-2016 m. 

Metai Studijų forma Priimta studijuoti Pageidavimų skaičius Konkursas 

2012 

D (nuolatinės) 

27 51 1,89 

2013 16 35 2,18 

2014 16 37 2,31 

2015 14 26 1,86 

2016 14 46 3,28 
 

Analizuojant 2012–2016 m. priimtųjų studijuoti į programą konkursinių balų pasiskirstymą, stebimas 

nežymus priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas konkursinių balų didėjimas (8 lentelė). Jei 2012-2013 

metais balas neviršijo 9, tai 2014-2016 metais jis pastoviai buvo virš 9. Priimtų į valstybės nefinansuojamas 

vietas balų vidurkis tarp metų skyrėsi nedaug. Džiugu, kad minimalus priėmimo balas nuo 6,25 pakilo iki 7,21.  

 

8 lentelė.  Priimtų į studijas konkursinių balų pasiskirstymas valstybės finansuojamose ir mokamose vietose 

 

Metai 

Konkursiniai balai į valstybės finansuojamas 

vietas 
Konkursiniai balai į mokamas vietas 

aukščiausias mažiausias balų vidurkis aukščiausias mažiausias balų vidurkis 

2012 9,54 8,32 8,93 8,11 6,25 7,16 

2013 9,64 8,08 8,86 8,63 6,64 7,64 

2014 9,53 8,88 9,21 8,52 7,65 8,09 

2015 9,54 9,03 9,29 9,00 6,79 7,90 

2016 9,57 8,87 9,22 8,61 7,21 7,91 
 

Studentų skaičiaus kaita. Analizuojamuoju laikotarpiu priimtų į programą ir ją sėkmingai baigusių 

studentų skaičių santykis kito nuo 56,5 iki 96,2 proc. (9 lentelė). Nemažus skirtumus tarp priimtų ir baigusių 

studentų skaičių lemia du pagrindiniai veiksniai, kurie susiję su magistrantų užimtumu darbe – išsibraukimas 

iš studentų sąrašų ir akademinės atostogos. Studentų skaičius pateiktas  10 lentelėje.  

 

 

 

 

                                                      
40 Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas 2016 metais taisyklės, 

http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/II-pakopos-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-2016-06-23.pdf  
41 Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas 2016 metais taisyklės, 

http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/II-pakopos-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-2016-06-23.pdf 
42 https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=52a7586d-f27d-41db-9983-9dec7e53027d  
43 http://asu.lt/ka-asu-studiju-programos/ 

http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/II-pakopos-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-2016-06-23.pdf
http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/II-pakopos-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-2016-06-23.pdf
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=52a7586d-f27d-41db-9983-9dec7e53027d
http://asu.lt/ka-asu-studiju-programos/
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9 lentelė. Į studijas priimtų ir programą sėkmingai baigusių studentų skaičių santykis 
 

Priėmimo 

metai 

Baigimo 

metai 

Į studijas priimtų 

studentų skaičius, vnt. 

Programą sėkmingai baigusių 

studentų skaičius, vnt. 

Santykis 

proc. 

2010 2012 23 18 78,3 

2011 2013 22 15 68,2 

2012 2014 26 25 96,2 

2013 2015 23 13 56,5 

2014 2016 22 14 64,6 

 

10 lentelė. Studentų skaičius studijų metais  
 

Studijų metai I kursas II kursas Iš viso 

2011/2012 22 20 42 

2012/2013 27 20 47 

2013/2014 16 31 47 

2014/2015 16 17 33 

2015/2016 14 20 34 

 

Per pastaruosius penkerius metus (2012-2016 m.) iš magistrantūros studijų programos Agronomija 

sąrašų išbraukti 15 magistrantų: iš jų 60 % pirmo kurso ir 40 % - antro kurso (11 lentelė). 4 magistrantai 

išbraukti iš sąrašų pačių prašymu, 5 - už nepažangumą, 6 - kaip negrįžę iš akademinių atostogų. 

Analizuojamuoju laikotarpiu vidutiniškai per metus iš studentų sąrašų išbraukti 3 magistrantai. Priežastys labai 

įvairios – nesuderino darbo su studijomis, sunki materialinė padėtis, pablogėjusi sveikata, šeimyninės 

aplinkybės ir kt. 

 

11 lentelė.  Duomenys apie nebaigusius studijų studentus, 2011-2016 m.  

Kursas Paties prašymu Už nepažangumą 
Negrįžo iš akad. 

atost. 
Iš viso 

I 4 2 3 9 

II 0 3 3 6 

Iš viso: 4 5 6 15 
 

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

Agronomijos fakulteto Tarybos posėdžio (2004 09 09 d.) metu patvirtintais Agronomijos studijų krypties 

nuosekliųjų magistrantūros programų nuostatais, „Mokslinis tiriamasis darbas yra viena iš svarbiausių 

magistrantūros studijų dalių. Jis turi būti vykdomas per visą magistrantūros studijų laikotarpį ir apibendrinamas 

magistro baigiamajame darbe. Magistro darbas gali būti rengiamas tik eksperimentinių fundamentaliųjų ar 

eksperimentinių taikomųjų tyrimų pagrindu ir magistrantas turi savarankiškai atlikti studijuojamos krypties 

tam tikro klausimo ar problemos mokslinį tyrimą“. Be to, kiekvienas magistrantas turi padaryti pranešimą 

studentų mokslinėse konferencijose, iki baigiamojo darbo gynimo turi paskelbti bent vieną publikaciją 

magistro darbo tematika mokslo populiarinimo leidiniuose44. Už atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą 

magistrantai atsiskaito institutuose, viešame susirinkime. 

Studijų metu magistrantai aktyviai dalyvauja ir institutų vykdomuose mokslo tyrimų projektuose, Lietuvos 

mokslų tarybos (LMT) projekte „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Reikėtų paminėti, kad prof. K. 

Romaneckas 2012 m. vadovavo magistrantės Ritos Pališkytės moksliniam darbui vasaros metu. Magistrantė 

ne tik gavo LMT paskirtą stipendiją, tačiau su bendrautoriais paskelbė mokslines publikacijas (tame tarpe ir 

Žemdirbystė-Agriculture, turinčiame ISI WOS impact statusą) bei dalyvavo LMT organizuotoje 

konferencijoje. Kartu su vadovais dalis magistrantų rengia ir skelbia straipsnius mokslo žurnaluose 

"Žemdirbystė-Agriculture", "Žemės ūkio mokslai" ir periodiniuose mokslo populiarinimo žurnaluose ir 

laikraščiuose. Antro kurso magistrantai dažniausiai dalyvauja tęstinėje konferencijoje „Jaunasis 

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

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

paskelbta Agronomijos magistrantų mokslinių straipsnių: 2011 m. – 15, 2012 m. – 18, 2013 m. – 16, 2014 m. 

– 25, 2015 – 13, 2016 – 14. Paskelbtų straipsnių skaičius dažniausiai priklauso nuo studijas baigiančių 

                                                      
44 http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/nuostatai.doc 

http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/nuostatai.doc
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magistrantų skaičiaus. 

Studentų judumas. Magistrantai dalyvauja BOVA (Baltic Netvork of Agricultural and Veterinary 

Universities)  kursuose (2012 m. keturi Agronomijos programos magistrantai dalyvavo kursuose „Pomology 

and Fruit Science“ Aleksandro Stulginskio universitete).  

Magistrantai pagal ERASMUS programą turi galimybę vykti dalinių studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) į užsienio 

universitetus. Judumo tikslai: suteikti galimybę studentams gilinti žinias ir gebėjimus, praplėsti akiratį ir 

pažinti kitų, užsienio universitetų studijų sąlygas, įsisavinti progresyvius mokslinių tyrimų ir studijų metodus. 

Deja, per aptariamąjį laikotarpį į užsienį (Čekijos gyvybės mokslų universitetą Prahoje, 2012 metais 4,5 mėn. 

laikotariui) išvyko tik vienas studentas magistrantas. Magistrantai raginami vykti į užsienio universitetus, 

tačiau subjektyvios (dauguma magistrantūros studijų studentų yra sukūrę šeimas, ūkininkauja/dirba su žemės 

ūkiu susijusiose įmonėse (iš 16 apklaustų magistrantų net 80 proc. yra dirbantys)) priežastys lemia, kad 

studentai negali/nenori vykti studijuoti į užsienio universitetus.  

2011-2015 m. iš kitų šalių universitetų (Institut Superieur D’Agric. et D’Agro-Aliment (Prancūzija), 

Universidad Politecnica de Valencia (Ispanija), Universita Degli Studi Di Perugia (Italija), Universita Degli 

Studi Dell Insubria (Italija)) į studijų progrmą Agronomija buvo atvykę studijuoti 4 magistrantai. 

 

2.5.2. Paramos studentams formos 

 

Akademinė parama. Aleksandro Stulginskio universiteto tinklapyje galima surasti nemažai 

informacijos apie magistrantūros studijas, tame tarpe ir agronomijos. Galimos prieigos: Studijos – Apie studijas 

- Studijų sistema – Studijų programos – II pakopos studijų programos – Stojimo metai45. Čia galima rasti II 

pakopos Agronomijos studijų programos aprašą, studijų dalykų aprašus ir dėstytojų gyvenimo ir veiklos (CV) 

aprašus. Studijos – Stojantiesiems – Magistrantūros studijos46. Čia galima rasti informaciją apie priėmimo į 

magistrantūros studijas tvarką, kainą, stipendijas, studijų formas ir kt. 

Universiteto studentams integruotis į tarptautinių studijų procesą padeda ASU Tarptautinis skyrius47. 

Skyriaus iniciatyva ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis 2016/2017 studijų metams su 93 Europos 

universitetais48 bei 15 sutarčių su trečiųjų šalių universitetais49. Apie studijų galimybes ES universitetuose, 

atrankos sistemą, studijų vertinimo sistemą, studentų praktiką, patirtus studijų įspūdžius ir kitą svarbiausią 

informaciją studentai gali sužinoti ASU ERASMUS studijų tinklalapyje50.   

Svarbiausia informacija studentams talpinama fakulteto internetiniame puslapyje51. Dalis informacijos 

pateikiama ir dekanato skelbimų lentoje. Skelbimų lentoje talpinama 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 datas), stipendijas, rektoriaus įsakymus ir dekano 

potvarkius. Detalesnė informaciją apie studijas studentams pastoviai suteikiama dekanate. Universiteto 

padalinių (fakultetų, institutų) internetiniuose puslapiuose pateikiama informacija apie dėstytojų konsultavimo 

laiką. Studentai kreipiasi į dėstytojus dėl konsultacijos ir elektroniniu paštu. Visų universiteto darbuotojų 

elektroninio pašto adresus galima sužinoti į ASU centrinio internetinio puslapio paieškos langelį įvedus 

pavardę arba kontaktuose pagal alfabetą52. 

2005 m. ASU įsteigtas Karjeros centras, kurio veiklos kryptys: 

- Karjeros valdymo paslaugos studentams: ugdymas karjerai, informavimas, konsultavimas 

- Bendradarbiavimo su darbdaviais, kitais socialiniais partneriais koordinavimas ir plėtojimas. 

- Absolventų karjeros stebėsenos sistemos sukūrimas ir koordinavimas. 

- Karjeros centro informacijos ir jos sklaidos sistemos sukūrimas ir plėtojimas. 

Karjeros centro funkcijos yra: 

- teikti informaciją abiturientams apie Universiteto studijų kryptis ir programas; 

- informuoti studentus apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką, profesinės kvalifikacijos 

bei įsidarbinimo ar tolesnės kvalifikacijos šalyje ir užsienyje galimybes; 

- konsultuoti studentus profesinio pasirinkimo ir tinkamumo, karjeros planavimo, realizavimo ir jos 

kaitos klausimais; 

                                                      
45 https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-programos/ii-pakopos-studiju-programos/istojusiems-nuo-
20162017-s-m/ 
46 https://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/ 
47 http://intern.asu.lt/lt/  
48 http://int.asu.lt/socrates/unilistlt.html 
49 http://int.asu.lt/socrates/unilistlt-partn.html 
50 http://intern.asu.lt/lt/erasmus/  
51 http://af.asu.lt/?lang=lt 
52 http://asu.lt/kontaktu-paieska/  
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- konsultuoti studentus apie darbo paieškos strategiją ir taktiką, teikti metodines konsultacijas 

įsidarbinant; 

- organizuoti studentų susitikimus su darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais, taip pat 

informacinius, metodinius, mokymo renginius karjeros ir įsidarbinimo klausimais.  

Plačiau apie centro funkcijas http://karjera.asu.lt/veikla/. 

Karjeros centre studentai gali dalyvauti karjeros valdymo mokymuose, susitikimuose su darbdavių 

atstovais, ekskursijose į įmones, žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų ūkius, kur susipažįstama su darbo specifika, 

karjeros galimybėmis ir t.t. Studentams teikiama profesijos konsultanto pagalba karjeros planavimo, 

įsidarbinimo (CV ir motyvacinio laiško rašymo), informacijos paieškos klausimais. Studentai gali asmeniškai 

konsultuotis su Karjeros centro profesijos konsultante53.  

Socialinė parama. Socialinės stipendijos studentams skiriamos vadovaujantis šiais teisiniais 

dokumentais: 

- LRV nutarimas Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo (2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 180154; 

- LRV nutarimas Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo 

tvarkos aprašo (2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 180155. 

- Valstybinio studijų fondo direktoriaus nutarimas Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų 

studentams skyrimo ir administravimo aprašo pakeitimo (2010 07 28 d.)56. 

- Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų (2010 

sausio 14 d. įsakymas Nr. V1-657. 

- Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“58. 

Karjeros centre studentams teikiama psichologinė pagalba sprendžiant individualias problemas, su 

kuriomis susiduriama karjeros galimybių pasirinkimo ir sprendimų priėmimo, karjeros projektavimo, 

kompetencijų ugdymo procese. Studentai asmeniškai tariasi dėl individualių konsultacijų laiko su Karjeros 

centro darbuotoja Dovile Jonušiene59. Psichologiniais ir sveikatos klausimais studentai gali kreiptis į Pilėnų 

sveikatos priežiūros centrą60, kuris yra ASU studentų miestelio teritorijoje, IV bendrabutyje. 

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

bei darbingumą, plėtoja sportinę veiklą, propaguoja sveiką gyvenseną61. Studentai sportuoja sporto salėje, 

aerobikos ir sunkiosios atletikos specializuotose salėse, sporto aikštyne. ASU priklauso sveikatą stiprinančių 

universitetų (SSU) grupei, kurios tikslas yra plėtoti Universiteto bendruomenės narių pasitikėjimą ir 

partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus, harmoningus tarpusavio santykius; sukurti modernią 

Universiteto materialiąją bazę ir patrauklią aplinką. ASU Kūno kultūros ir sporto centras nuo 2013 metų 

organizuoja sveikatinimo savaitę „Sveikas žmogus sveikoje aplinkoje“62, sporto renginius „Tu gali“63. 

Universitete didelis dėmesys skiriamas studentų doros, dvasingumo ugdymui. 2001 m. Universiteto 

bendruomenės koplyčioje įkurtas Dvasinio ugdymo centras, skirtas studentų krikščioniškosioms, 

žmogiškosioms ir tautinėms vertybėms ugdyti. Studentams sudarytos geros sąlygos dalyvauti kultūrinėje 

veikloje. Universitete yra tautinių šokių kolektyvas “Sėja“, kapela „Ūkininkas“, teatras „Jovaras“, choras 

„Daina“.  

Įvairiais klausimais studentai gali kreiptis į ASU informacijos centrą64.  

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 stipendijų 

nuostatai (patvirtinta ASU senato posėdyje 2014 m. vasario 5 d. Protokolas Nr. 534)65. Konkursinė eilė 

sudaroma pagal svertinio vidurkio rezultatus. Į konkursinę eilę pagal paskutinės išlaikytos sesijos rezultatus 

papildomai įtraukiami: studentai, studijavę pagal tarptautines studijų mainų programas, jeigu jiems egzaminų 

sesija fakulteto dekano potvarkiu yra atidėta; iš akademinių atostogų sugrįžę studentai, kurie neturi praėjusio 

                                                      
53 http://karjera.asu.lt/2016/09/23/individualios-konsultacijos/  
54 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/04/nutarimas_nr_1801_1_.doc 
55 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/04/social_stip_nuostatai.doc 
56 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/04/del_soc_stip.docx 
57 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/04/socialiniu_stipendiju_skyrimo_nuostatai_2010_01_14.doc 
58 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-remimas/finansine-parama/neigaliesiems-studentams/projektas-studiju-prieinamumo-uztikrinimas-

specialiuju-poreikiu-turintiems-studentams/ 
59 http://karjera.asu.lt/2016/09/23/individualios-konsultacijos/  
60 http://pilenuspc.lt/ 
61 http://sportas.asu.lt/naujienos-2/  
62 http://sportas.asu.lt/sveikas-zmogus-sveikoje-aplinkoje/2016-m/ 
63 http://sportas.asu.lt/asu-renginio-tu-gali-sporto-akimirkos/ 
64 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studentu-reikalu-tarnyba/studentu-infocentras/ 
65 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/stipendiju_nuostatai_2014.pdf  
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semestro akademinių skolų. Minimali stipendija už mokymosi rezultatus – 1,0 BSI (bazinė socialinė išmoka), 

maksimali – 4,0 BSI. Plačiau apie tai - http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-remimas/finansine-

parama/skatinamosios-stipendijos/. 

Studentams, patyrusiems nuostolių dėl išvykimo į tarptautines mokslines konferencijas ir seminarus, 

kitus tarptautinius studentiškus renginius ir atstovavusius Universitetą juose, skiriamos vienkartinės išmokos 

studentų prašymu ir Fakulteto dekano teikimu. 

Universitete už išskirtinius pasiekimus studijose ir visuomeninėje veikloje skiriamos vardinės 

stipendijos66. Vienkartinės stipendijos (2,0 BSI dydžio) yra mokamos nustatyta tvarka studentams, 

pasiekusiems išskirtinių rezultatų visuomeninėje veikloje, sporte, meno kolektyvuose.  

Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, turi galimybę gauti verslo įmonių ar 

organizacijų paramą visai studijų įmokai ar jos daliai sumokėti. Šiuo tikslu yra sudaromos trišalės, t. y. 

studento, verslo įmonės ir Universiteto, sutartys. Kai kurios verslo įmonės sudaro studijų rėmimo sutartis 

įsipareigojant po studijų baigimo dirbti toje įmonėje, su kuria sudaroma tokia sutartis. Taip pat yra įmonių, 

kurios moka vienkartines skatinamąsias stipendijas studentams, kurie atitinka numatytus kriterijus. numatytus 

kriterijus. 

Universiteto studentai turi galimybę gauti paskolą gyvenimo išlaidoms, studijų įmokoms padengti bei 

dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir susitarimus 

(http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/parama-ir-imokos/paskolos/). Jiems suteikiama galimybė gyventi 

renovuotuose, geros būklės ASU bendrabučiuose, esančiuose Universiteto teritorijoje, kuriuose yra laisva, 

nemokama interneto prieiga.  

 

2.5.3.  Studentų pasiekimų vertinimas 

 

Studijų vertinimas. Visų dalykų pasiekimų vertinimo metodai ir kriterijai nurodyti dalykų aprašuose, 

kuriuos dėstytojas paaiškina studentams pradėdamas dalyko dėstymą.   

Studentų pasiekimų kaupiamasis vertinimas vykdomas dešimties balų  sistema (reglamentuoja 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. įsakymas Nr. ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų vertinimo sistemos 

patvirtinimo“) ir grindžiamas vertinimo tvarkoje apibrėžtais pasiekimų vertinimo kriterijais, kurie tiesiogiai 

siejasi su studijų rezultatais67.  

Nuo 2009 m. įsigaliojo universiteto rektoriaus įsakymu patvirtintas „Studijų dalykų egzaminų laikymo 

ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas“68. 

Studentų žinios ir gebėjimai vertinami semestro eigoje už kontrolinius darbus, savarankiškus bei 

praktinius darbus. Sesijos metu laikomas egzaminas. Jį laiko studentai, turintys visų praktinių ir laboraratorinių 

bei savarankiškų darbų teigiamus įvertinimus. Egzaminas laikomas raštu. Pagal tarpinių atsiskaitymų 

suvestinius rezultatus, savarankiškų darbų ir egzamino įvertinimus dėstytojas kaupiamuoju būdu atlieka dalyko 

studijų rezultatų galutinį įvertinimą. Vertinimo balas yra kompleksinis ir nustatomas taip: teorinė dalis 

(egzaminas ir (ar) kontrolinis darbas) vertinama 50–80 proc., praktiniai (laboratoriniai) darbai, savarankiškas 

darbas – 20–50 proc. Atskirų darbų bei žinių patikrinimo įvertinimo svorio koeficientai pateikti dalykų 

aprašuose (žr. 2 priede). Studentų savarankiški darbai ir egzaminų lapai institutuose saugomi vienerius 

kalendorinius metus. 

Apie egzamino rezultatus dėstytojas studentus informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po egzamino 

laikymo. Studentų pageidavimu, jie supažindinami su laikytų egzaminų, atliktų darbų klaidomis. Studentų 

apeliacijos dėl egzaminų laikymo nagrinėjamos bendra Universiteto administracijos ir studentų ginčų 

nagrinėjimo tvarka. Kiekvieno semestro viduryje vykdomas studentų tarpinis vertinimas 0 – 1 – 2 balų 

sistemoje. Nulis rašomas nepažangiems, nelankantiems mokomųjų užsiėmimų studentams. Vienetas – 

studentams, kurių tarpinio atsiskaitymo (kontrolinio darbo, pratybų ir pan.) rezultatai įvertinti silpnai, 

patenkinamai ir vidutiniškai. Dvejetas -   studentams, įvertintiems gerai, labai gerai ir puikiai. Pagal jų 

įvertinimus numatomos operatyvios priemonės studijų procesui gerinti, studentų atsakomybei už studijų 

pasiekimus padidinti. Šios priemonės padeda užtikrinti, kad studentai atsižvelgtų į gautą grįžtamąją 

informaciją tęsdami studijas ir tiesiogiai prisideda prie studentų pasiekimų gerinimo.  

Baigiamųjų darbų vertinimas. Remiantis baigiamiųjų darbų reikalavimais (Magistro baigiamojo darbo 

ruošimo ir įforminimo metodiniai patarimai), kurie pateikti internetiniame puslapyje69 ir dalyko Baigiamasis 

darbas aprašu (2 priedas) yra parengiamas baigiamasis darbas, kuris ginamas, dalyvaujant studentų baigiamųjų 

                                                      
66 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-remimas/finansine-parama/stipendijos/  
67 http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/desimtbale_studiju_rezultatu_vertinimo_sistema-1.docx  
68 http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/10/egzaminu_laikymo_tvarka.doc 
69 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/1100   
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darbų vertinimo komisijai, kuri kasmet patvirtinama Rektoriaus įsakymu. Vertinant magistrų baigiamuosius 

darbus, komisiją sudaro 5 nariai, komisijos pirmininku tvirtinamas kitos institucijos atstovas (2011-2016 m. 

komisijos pirmininku buvo LAMMC direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius). Į gynimo komisiją 

įeina ir socialinis partneris. 

Baigiamiesiems darbams taikomas kolegialus vertinimas. Juos vertina Baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijos nariai atsižvelgiant į recenzento bei oponento įvertinimus, instituto pateiktą išvadą, darbo vadovo 

atsiliepimą bei studento pristatymo pateikimo kokybę, gebėjimą argumentuotai atsakyti į baigiamųjų darbų 

vertinimo komisijos klausimus, laisvai diskutuoti tyrimų atlikimo tema. Agronomijos studijų programos 

magistrantūros baigiamųjų darbų vertinimo balų pasiskirstymas (procentais) pateiktas 12 lentelėje. Džiugu, 

kad pastaruosius dvejus metus Agronomijos magistrantūros baigiamųjų darbų ir jų gynimo kokybė pagerėjo – 

komisija juos įvertino 8-10 balo. 

 

 

12 lentelė. Agronomijos programos magistrantūros studijų baigiamųjų darbų įvertinimo pasiskirstymas 

(%), 2012-2016 m. 
 

Metai 
10 

 (puikiai) 

9  

(labai gerai) 

8  

(gerai) 

7  

(vidutiškai) 

6-5  

(patenkinamai ir silpnai) 

2012 11 33 33 23 - 

2013 13 60 14 13 - 

2014 28 24 36 12 - 

2015 15 54 31 - - 

2016 29 42 29 - - 
 

Pastarųjų 2 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašas nurodant studentą, darbo vadovą ir įvertinimą 

pateiktas prieduose (5 priedas). 

Duomenys apie studentų studijų pažangą. Analizuojamuoju laikotarpiu magistrantų egzaminų 

pažymių svertinis vidurkis kito nuo 8,42 iki 8,89 ir per paskutiniuosius dvejus metus nuolat augo (13 lentelėje). 

Neliko neišlaikiusių egzaminų magistrantų.  

 

13 lentelė. Duomenys apie studentų studijų pažangą 
 

Studijų metai 
Egzaminų pažymių 

svertinis vidurkis 

Neišlaikiusių egzaminų 

studentų skaičius ir procentas 

Išbrauktų studentų 

skaičius 

2011/2012 8,48 1 (2,3) 4 

2012/2013 8,54 1 (2,3) 2 

2013/2014 8,42 0 5 

2014/2015 8,65 0 1 

2015/2016 8,89 0 3 
 

 

2.5.4. Absolventų įsidarbinimo stebėsena 

 

Per 2012-2016 m. Agronomijos magistrantūros studijas baigė 85 absolventai, apklausti - 79 (14 lentelė). 

Tai sudarė daugiau nei 90 proc. iš visų baigusiųjų studijas. Iš apklaustųjų absolventų įsidarbinusių buvo 84,6  

proc. Iš dirbančiųjų 97 proc. magistrų darbas yra tiesiogiai susijęs su įgyta profesija.  

Specialistų poreikiui išsiaiškinti buvo sudarytos ir išsiųstos apklausos anketos į 50 su žemės ūkiu susijusias 

įmones bei asociacijas. Išanalizavus apklausos anketų duomenis nustatyta, kad apie 95 proc. įmonių bei 

asociacijų šiuo metu dirba Agronomijos programos magistrai. Apie 75 proc. įmonių bei asociacijų nurodo, kad 

jiems reikia šiuo metu arba reikės per artimiausius 5 metus aukščiausios kvalifikacijos žemės ūkio mokslų 

krypties specialistų (magistrų). Fakulteto internetiniame puslapyje nuolat skelbiami žemės ūkio įmonių darbo 

pasiūlymai70. Akivaizdu, kad poreikis aukštos kvalifikacijos agronomijos specialistų yra didelis. 

 

 

 

                                                      
70 http://af.asu.lt/?page_id=1481&lang=lt) 

http://af.asu.lt/?page_id=1481&lang=lt
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14 lentelė. Duomenys apie absolventų įsidarbinimą, 2012-2016 m. 

 

 

Ankstesnio programos vertinimo metu ekspertai rekomendavo į studijų programą įtraukti dalykus apie 

integruotą žemės ūkio augalų apsaugą ir bendrąją ES žemės ūkio politiką. 

Studijų programos studijų eigos stiprybės: priėmimo sąlygos, reikalavimai studijoms yra konkretūs ir 

aiškiai aprašyti. Visa studentams reikalinga informacija yra prieinama elektroninėje erdvėje – universiteto ir 

fakulteto puslapiuose. 

Studijų programos studijų eigos tobulinimo veiksmai: į ankstesnio programos vertinimo rekomendacijas 

atsižvelgta (plačiau 2.2 skyriuje).  

 

2.6. Programos vadyba  

 

2.6.1. Programos administravimas 

 

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 skyrius, kuris atsako už studijų procesų organizavimą ir jų 

tinkamo įgyvendinimo užtikrinimą universitetiniu lygmeniu. Fakultetiniu lygmeniu – fakulteto dekanas (ir 

fakulteto prodekanas studijoms). Už studijų programų kokybės užtikrinimą atsako fakultetų dekanai (ir 

fakultetų prodekanai studijų programoms). Studijų programų sistemingą vertinimą atlieka ir jų tobulinimu 

rūpinasi Studijų programų komitetai.  

Magistrantūros studijų programos Agronomija įgyvendinimo procesais ir jų kokybe rūpinasi Agronomijos 

fakulteto dekanas bei prodekanas studijoms. Fakulteto dekanato darbuotojai vykdo pakviestųjų studijuoti į 

Programą dokumentų priėmimą, Programos studentų registraciją į studijas, mokomųjų užsiėmimų, 

konsultacijų ir egzaminų tvarkaraščių sudarymą, tarpinių Programos studentų studijų rezultatų duomenų 

kaupimą ir analizę, Programos studentų judumo dokumentavimą, Programos studentų studijų rezultatų 

apskaitą ir studijų baigimo įforminimą.  

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

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

Programos komitetas, kurio funkcijos, personalinė sudėtis ir pirmininkas yra patvirtinti fakulteto taryboje. 

Programos komiteto sudėtis pateikiama Fakulteto internetiniame puslapyje71.  

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 tendencijoms, 

jų integravimą į konkrečius Programos studijų dalykus. Darbdavių (socialinių partnerių) atstovas yra 

atsakingas už Programos atitikimo kintantiems darbdavių poreikiams analizę, vertinimą, studentų praktinių 

gebėjimų koregavimą. Studentų atstovas analizuoja ir vertina Programos studentų lūkesčių pokyčius, jų 

integraciją į Programą. Programos 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 koordinavimą ir pasiūlymų tobulinti Programą svarstymą.  

Pagal sprendimų priėmimo įgaliojimus Programos komiteto aprobuoti pasiūlymai teikiami:  

- fakulteto institutų direktoriams, kai pasiūlymai yra susiję su Programos studijų dalykų atnaujinimu, juose 

                                                      
71 http://af.asu.lt/?page_id=866&lang=lt 
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tikslinant studijų dalykų rezultatus, numatant aktyvaus mokymo metodus ar literatūros atnaujinimą. Atnaujinti 

Programos studijų dalykų aprašai aprobuojami institutų susirinkime ir Programos komitete;  

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

fakulteto taryboje, kuri tvirtina studijų organizavimą fakultete reglamentuojančius dokumentus;  

- fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra susiję su Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų tikslinimu, 

naujų studijų dalykų įtraukimu ar esamų studijų dalykų išbraukimu, Programos studijų dalykų 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.  

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

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

užtikrinimo dokumentuose.  

Pagrindinis studijų kokybės užtikrinimą Universitete reglamentuojantis dokumentas yra Aleksandro 

Stulginskio 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. rugpjūčio 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 

bendruomenės 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 šiuo metu derinamas 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 

elektroninę talpyklą72 patalpina Universiteto Studijų skyrius. Svarbiausi studijų kokybės užtikrinimo 

dokumentai Programos dėstytojams bei komiteto nariams taip pat prieinami ASU internetinės svetainės 

skiltyje „Metodinė pagalba dėstytojams“73.  

 

2.6.2. Vidinis studijų kokybės užtikrinimas 

 

Programos komitetas kasmet atlieka Programos vidinį 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 patenkinimas); (f) Programos 

paklausa pagal studentų priėmimo į Programą konkurso rodiklius.  

Programos vertinimui atlikti sistemiškai renkami ir kaupiami objektyvūs bei subjektyvūs (socialinių 

dalininkų 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) fakulteto 

dekanato ir ASU Tarptautinio skyriaus duomenimis apie studentų ir dėstytojų tarptautinį judumą; (d) 

baigiamųjų darbų gynimo pirmininkų ataskaitomis ir baigiamųjų darbų temų sąrašais; (e) Karjeros valdymo 

informacinės sistemos (Karjera.lt) duomenimis apie Programos absolventų įsidarbinamumą; (f) Studijų 

kokybės ir inovacijų centro sudaryta ataskaita, apibendrinančia praeitų studijų metų pavasario semestro ir 

einamųjų studijų metų rudens semestro metu atliktų su Programa susijusių apklausų rezultatus.  

Priklausomai nuo Programos akreditavimo laikotarpio, kas 6 ar 3 metai atliekamas Programos išsamus 

vertinimas (savianalizė). Šio vertinimo metu vadovaujamasi Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) 

patvirtinta metodika.  

                                                      
72 http://dspace.lzuu.lt 
73 http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/ 

http://dspace.lzuu.lt/
http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/
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Be kasmetinio Programos vertinimo Programos komitetas kas 2 metus atlieka ir Programos studijų dalykų 

bei jų aprašų atestavimą (detalią peržiūrą). Per pastaruosius dvejus metus buvo atestuoti 22 Programos studijų 

dalykai.  

Programai skirtų metodinių leidinių kokybė užtikrinama jas recenzuojant ir aprobuojant fakulteto institutų 

susirinkime bei fakulteto metodinėje komisijose. Mokomosios knygos ir vadovėliai yra papildomai 

aprobuojami Universiteto centrinėje metodinėje komisijoje.  

Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant programą. Atsižvelgiant į 

Programos populiarumą tarp stojančiųjų, taikytos aktyvesnės studentų pritraukimo į Programą priemonės, ypač 

daug dėmesio skiriant tikslinėms grupėms. Programa buvo pristatyta Universiteto kasmetinės parodos „Ką 

pasėsi...“, aukštųjų mokyklų mugių, dalyviams.  

Universitetas plėtoja moksliniais tyrimais grįstas studijas: (a) studentai rengia tiriamojo pobūdžio 

baigiamuosius darbus; (b) mokslinio tyrimo elementai taikomi atliekant laboratorinius darbus, pratybas ir 

praktikas; (c) dėstytojai tyrimų rezultatus naudoja dalykų studijose; (d) studentai rengia ir publikuoja 

mokslinius straipsnius. Atsižvelgiant į susitikimų su darbdaviais metu išsakytus jų poreikius, Programos 

studijų dalykų detalios peržiūros (atestavimo) metu studijų dalykuose numatyta daugiau dėmesio skirti 

praktikai, praktikoje aktualioms temoms. Programos studentų 2016 metais vasario mėn. vykdytoje apklausoje 

išsakius poreikį išplėsti studijų baigiamųjų darbų tematikų sąrašą, buvo atnaujintos ir papildytos tematikos, 

orientuojantis į esamas problemas praktikoje, kurioms spręsti reikalingi tyrimai. Siekiant ir toliau didinti 

Programos aktualumą darbo rinkai, numatoma labiau įtraukti darbdavius į jos įgyvendinimą, t. y. kviesti jų 

atstovus skaityti paskaitas, įtraukti juos į Programos studentų baigiamų darbų rengimą bei gynimus.  

Atsižvelgiant į Programos studentų judumą, buvo suaktyvintas Programos studentų skatinimas pasinaudoti 

tarptautinėmis studijų mainų programomis. Universiteto Tarptautinis skyrius teikia visakiariopą pagalbą 

studentams ir dėstytojams, norintiems dalyvauti „Erasmus+“ ir kitose tarptautinio judumo programose. 

Universitetas nuo 1996 metų yra Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklo (BOVA), 

bendradarbiaujančio su Šiaurės šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklu (NOVA), narys. Tai 

suteikia galimybes ASU studentams ir dėstytojams su „Nordplus“ parama dalyvauti aukštos kokybės 

intensyviuose kursuose.  

Daugiau dėmesio skiriama Programos studijų dalykų pritaikymui nuotolinėms studijoms Moodle sistemoje. 

Kryptingai dirbama, kad Moodle sistemoje būtų sistemingai talpinama Programos studijų dalykų medžiaga 

(studijų dalykų aprašai, paskaitų pateiktys, užduotys, literatūra savarankiškam darbui) ir, jei reikalinga, 

dėstytojai konsultuotų Programos studentus nuotoliniu būdu. Universiteto Studijų skyrius yra atsakingas už 

Moodle sistemos technologinę plėtrą, periodiškai organizuoja Universiteto dėstytojų mokymus ir teikia 

individualias bei grupines konsultacijas dėl naudojimosi Moodle.  

Programa išorinių ekspertų buvo vertinta 2014 m. Programos kokybei užtikrinti ypatingai svarbi aukštos 

kvalifikacijos dėstytojų, motyvuotų studentų, inovatyviai 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 

Studentų atstovybė. Studentai yra Universiteto senato, jo komitetų, Universiteto administracijos ir studentų 

ginčų nagrinėjimo komisijos, fakulteto tarybos, dėstytojų atestacijos ir stipendijų skirstymo komisijų bei 

Programos komiteto nariai. Bet kuriuo metu Programos studentai savo problemas gali išsakyti ir aptarti 

dekanate, taip pat galima kreiptis į nešališką Universiteto Studijų kokybės grupę.  

Programos studentai turi galimybę išsakyti savo nuomonę apie visus išklausytus studijų dalykus, 

dalyvaujant 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.  

2016 m. Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centras kartu su Karjeros centru apklausė Programos 

studentus, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčių išsipildymą per visą studijų laikmetį, nuomones apie Universitete 

vykdomų studijų organizavimą, materialiąją bazę, dėstytojų pedagoginę ir mokslinę kompetenciją. Apklausos 

metu paaiškėjo, kad didžioji dalis studijų programos Agronomija magistrantų tikėjosi gauti išsamių profesinių 

žinių, pagerinti bendrąjį išprusimą, įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę, susirasti draugų ir galiausiai  gauti 

studijų baigimo diplomą. Nemažai taip pat vylėsi dalyvauti visuomenėje veikloje. Savo lūkesčių išsipildymą 

jie įvertino nuo 3,6 iki 4,8 balų penkiabalėje vertinimo sistemoje. Pagrindinės problemos, kilusios studijuojant 
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buvo bendramokslių nemotyvuojantis požiūris į studijas ir ASU įvaizdis. Apie 70 proc. respondentų 

Programoje dėstančių dėstytojų žinias ir kompetencijas įvertino kaip esančias aukšto lygio, o 68 proc. – kad 

dėstytojai žinias perteikė aiškiai, suprantamai. Daugiau nei 50 proc. respondentų visiškai sutiko, kad studijų 

metu buvo ugdomas studentų savarankiškumas ir mokslinio tiriamojo darbo gebėjimai. Magistrantai 

Programos praktinio mokymo procesą vertino teigiamai – nuo 3,7 iki 4,4 balo. Ypač aukštai įvertinta 

praktikumų vadovų kompetencija. 

Atsižvelgiant į šios apklausos apibendrintus rezultatus, galima išskirti šias Programos įgyvendinimo 

tobulinimo kryptis:  

– Apie 20 proc. respondentų praktikumų realizavimo ypatybes įvertino gan žemu 1-3 balu, todėl reikia 

peržiūrėti kiekvieno konkretaus studijų dalyko kurikulumą.  

– Apie 40 proc. respondentų pažymėjo, kad baigiamojo darbo rengimui galėjo būti skiriama daugiau laiko. 

Akivaizdu, nes pradėjo jį rengti likus tik pusei metų iki gynimo. Todėl apie 30 proc. aklaustųjų buvo 

nepatenkisnti savo baigiamojo darbo kokybe. Nuspręsta daugiau dėmesio studijų baigiamojo darbo rengimo 

praktiniams aspektams skirti studijų dalyko „Eksperimento dizainas ir analizė“ metu, taip pat sutarta, kad 

studentai patys aktyviai sieks išsiaiškinti kylančius klausimus su savo baigiamųjų darbų vadovais. Baigiamųjų 

darbų tematikos patalpintos internete74.  

- Sutarta pagal galimybes daugiau dėmesio skirti studijų tvarkaraščio sudarymui, jo suderinimui su 

Programos studentų poreikiais. 2016 m. fakultete magistrantams sukurtas sesijinis studijų metodas 

(tvarkaraščiai, http://af.asu.lt/?page_id=734&lang=lt), atsižvelgiant į magistrantų ir darbdavių pageidavimus. 

Šiuo metu analizuojama magistrantų ir dėstytojų nuomonė apie šio studijų metodo taikymo privalumus ir 

trūkumus. 

Absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Daugiau nei 70 proc. absolventų nurodė, kad daugumos 

dėstytojų žinios ir kompetencija yra aukšto lygio, jie suprantamai perteikia žinias. Didžioji dalis absolventų 

visiškai arba iš dalies sutiko su tuo, kad buvo ugdomi specialieji ir bendrieji gebėjimai, teigiamai vertino 

studijų procesą. Dauguma absolventų baigiamojo darbo temą formulavo kartu su darbo vadovu, tačiau daugiau 

nei trečdalis respondentų temas pasirinko patys. Nei vienas absolventas studijų metu nebuvo užsienyje, nes 

dažniausiai dirbo darbus pagal specialybę. Derinant studijas ir darbą problemų kilo daugiau nei 40 proc. 

respondentų. Jie nurodo, kad mažiau dėmesio skyrė studijoms, todėl nukentėjo akademiniai pasiekimai. 

Absolventai studentų ir dėstytojų bei studentų ir Universiteto/Fakulteto bendradarbiavimą dažniausiai vertino 

teigiamai, todėl buvo sukurtas palankus studijoms mikroklimatas. Palankiai įvertinta dekanato, studijų 

programą kuruojančio instituto, Universiteto administracijos ir Tarptautinių ryšių skyriaus veikla. Paklausti 

apie įgytos specialybės paklausumą darbo rinkoje, absolventai vieningai atsakė teigiamai ir išreiškė ketinimą 

įsidarbinti pagal studijų kryptį. Apie 60 proc. respondentų atsakė, kad savo studijas vertina kaip gyvenimo 

sėkmę. Nei vienas neatsakė neigiamai. 90 proc. apklaustųjų nurodė, kad jau žino, kur dirbs per artimiausius 2 

metus arba jau turi darbą ir dirbs po studijų baigimo. Nei vienas nenurodė, kad vyks dirbti į užsienį. 

Dėstytojų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programos dėstytojai savo pastabas ir pasiūlymus gali išsakyti 

susitikimų, apklausų, kasmetinės veiklos ataskaitos rengimo metu. Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja 

Programos komiteto veikloje. Taip pat kas du metai vykdoma dėstytojų anketinė apklausa. 

Potencialių darbdavių (socialinių partnerių) grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Socialinių partnerių (ir 

potencialių darbdavių) atstovai, kurių profesinė veikla susijusi su žemės ūkiu, vertina studijų programos 

atitikimą darbdavių poreikius, yra atsakingi už magistrantų specialiųjų gebėjimų, numatytų programoje, 

formavimą ir tobulinimą. Socialiniai partneriai yra įtraukti ne tik į Agronomijos fakulteto tarybos, bet ir studijų 

programos Agronomija komiteto veiklą, todėl jų pastabos ir pasiūlymai nėra formalūs. Be to, su būsimų 

darboviečių atstovais (įvairiomis mokslo, studijų bei verslo institucijomis), pvz.: Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centru, Marijampolės kolegijos Verslo technologijų fakultetu, Kauno technologijos universiteto 

Maisto institutu, Ukrainos žemės ūkio mokslų akademijos Agroekologijos institutu (Kijevas, Ukraina), 

Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija, UAB “Agra Corporation”, IĮ „Terra animalis“, 

AB „Agrowill group“, UAB „Agrokoncernas“, Litagros grupės įmonės, UAB „Agrochema“, UAB „Dotnuva 

Baltic“ ir kt. pasirašytos bendradarbiavimo studijų procese sutartys75. 

Kasmet iki balandžio mėn. pasirinktinai apklausiami valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, 

paslaugų įmonių, žemės ūkio bendrovių/ūkių, gamybos įmonių, viešųjų įstaigų, studijų įstaigų darbuotojai 

(savininkai).  Apie 35 proc. atstovaujamų įmonių turi 10-49 darbuotojus, 35 proc. – nuo 50 iki 249 darbuotojų, 

o apie 12 proc. – daugiau nei 250 darbuotojų. Apie 19 proc. respondentų atstovavo smulkias įmones. 46 proc. 

įmonių atstovų nurodė, kad jiems reikia nuo 30 iki 70 proc. Agronomijos magistrų užpildyti esančias darbo 

vietas. Šiose įmonėse Agronomijos magistrai dažniausiai dirba aukštos kvalifikacijos reikalaujantį specialisto 

                                                      
74 http://af.asu.lt/?page_id=2208&lang=lt 
75 http://af.asu.lt/?page_id=172&lang=lt 
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(rečiau vadovo) arba vadybininko darbą. Dauguma respondentų nurodo, kad Agronomijos magistrams žinių ir 

įgūdžių pakanka arba daugiau pakanka nei nepakanka. Nei vienas respondentas nenurodė, kad kvalifikacijos 

kelti nereikėtų. Siūloma tobulinti užsienio kalbų, teisės, ekonomikos, darbo organizavimo, planavimo, 

valdymo žinias ir įgūdžius. Dauguma apklaustųjų Agronomijos magistrų pasirengimą profesinei veiklai vertino 

labiau gerai nei blogai, rečiau – labai gerai. Nei vienas neįvertino blogai. Dažniausiai nurodyti savybės ir 

gebėjimai, būdingi Agronomijos magistrams (reitingas pagal atsakymų dažnį): gebėjimas savarankiškai priimti 

sprendimus; atsakingumas ir sąžiningumas; pasitikėjimas savimi; žingeidumas ir gebėjimas prisitaikyti prie 

besikeičiančios aplinkos. Didžioji dalis (apie 88 proc.) darbdavių nurodė, kad yra patenkinti (38 proc.) arba 

labiau patenkinti nei nepatenkinti (50 proc.) Agronomijos magistrų darbu. Neigiamai neatsakė nei vienas 

respondentas. Dažniausiai nurodyti galimi būdai tobulinti Agronomijos magistrų parengimą (reitingas pagal 

atsakymų dažnumą): praktikų laiko ilginimas, griežtinti praktikų atlikimo reikalavimus, darbdavių atstovų 

kvietimas skaityti paskaitų, vesti seminarų, dėstytojų stažuočių rengimas įmonėse. 

 

Ankstesnio vertinimo metu buvo konstatuota, kad studijų kokybės užtikrinimo sistema nėra pakankamai 

efektyvi, todėl tobulintina. 

Programos vadybos stiprybės: Universitete yra aprašyta ir įgyvendinama studijų programų ir vidinės 

kokybės valdymo sistema. Atsakomybė už Programos vadybą yra aiškiai paskirstyta tarp Programos komiteto, 

instituto/ų, dekanato, fakulteto tarybos, Studijų skyriaus, Tarptautinio skyriaus, Karjeros centro, Universiteto 

senato. Į Programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukti Programos dėstytojai, studentai ir darbdaviai.  

Universitete sistemiškai peržiūrimos ir tobulinamos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės. Tuo 

rūpinasi prorektorius, atsakingas už studijas bei Studijų skyrius. Įgyvendinamos vidinio studijų kokybės 

užtikrinimo priemonės plėtojamos vertinant jų tikslingumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į Universiteto studijų 

veiklos strategines kryptis. 

Tobulinimo veiksmai: 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 sklaidos 

operatyvumą, šią informaciją bus galima plačiau panaudoti visuomenės informavimui.  

 


