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1. ĮŽANGA 

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

institucija, kuri vykdo studijas biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Universiteto ištakos 
siekia 1924 m., kada Dotnuvoje buvo įkurta Žemės ūkio akademija, kuriai 1996 m. buvo suteiktas Žemės ūkio 
universiteto statusas, o 2011 – suteiktas pirmojo, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją išrinkto prezidento, 
agronomo Aleksandro Stulginskio vardas.Tai vienintelis Lietuvos universitetas, rengiantis pagal Lietuvos 
kvalifikacijų sandaros aprašą VI, VII ir VIII lygmens žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus. Dabar 
Universitetas yra 11 regioninių, Europos bei pasaulio akademinių organizacijų narys: Magna Charta University 
(Didžioji Europos universitetų chartija, inicijuota Bolonijos universiteto); BOVA (Baltic Veterinary, Forestry 
and Agricultural University Netwoork); EUA (European University Association); ICA (Association for 
European Life Science universities);BSRUN (Baltic Sea Regional University Network); GCHERA (Global 
Consortium of Highrt Education and Research for Agriculture) ir kt. 

Pagrindiniai Universiteto valdymo organai – Universiteto Taryba ir Senatas.Vienasmenis vadovas – 
Universiteto rektorius, patariamasis organas – rektoratas. Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, 
administracinę, finansinę ir ūkinę veiklas. Universitetas savo veiklą vykdo vadovaudamasis Bolonijos 
deklaracija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, su jais 
susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministro įsakymais. Universiteto valdymo organų veiklos funkcijos yra nustatytos LR Seimo 
patvirtintame Universiteto Statute1, Tarybos  ir Senato darbo reglamentuose. Visi universiteto padaliniai veikia 
vadovaudamiesi Universiteto statutu, teisiniais aktais ir padalinio veiklos nuostatais 

2012 m. buvo parengta ASU strategija 2020. 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 Sodininkystė ir daržininkystė 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. 

Magistrantūros studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė savianalizę atliko savianalizės rengimo 
grupė (programos komitetas), sudaryta iš 7 narių (Fakulteto Tarybos sprendimas, protokolo Nr.30 (11), 2015 02 
24). Programos komiteto narė studentė Kristina Laužikė 2016 m. baigia studijas, todėl vietoje jos į programos 
komitetą įtrauktas Programos I k. studentas Martynas Tamošiūnas (AF tarybos posėdis, 2016 10 18, protokolo 

                                                 
1 Aleksandro Stulginskio universiteo statutas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. spalio 26 d.nutarimo Nr. 
XI-1074 (Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d.nutarimo Nr. XI-2148 nauja redakcija) 
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Nr. 43 (5)). Kiekvieno grupės nario darbo apimtis ir atsakomybė pateikta darbo grupės tvarkaraštyje (1 lentelė). 
Parengtoje suvestinėje pateikiami 2011-2016 m. programos savianalizės duomenys. 

 
 

1 lentelė. Savianalizės etapų atlikimo tvarkaraštis 
Numatomas atlikti darbas Atsakingas Terminas 

Savianalizės suvestinės skyrių parengimas: 

Įžanga  Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 2017-01 

Programos tikslai ir studijų 
rezultatai 

Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys 
Vidmantas Kvedaras 

2016.03 – 
2016.10  

Programos sandara  
Lekt. Jonas Vaidelys  
Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė  
Dr. Audrius Sasnauskas 

2016.03 –  
2017.01 

Personalas  
Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 
Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė  

2016.09 – 
2017.01 

Materialieji ištekliai  
Lekt. Jonas Vaidelys  
Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 
 

2016.09 – 
2016.12 

Studijų eiga ir jos vertinimas 
Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 
Dr. Audrius Sasnauskas 
Stud. Martynas Tamošiūnas 

2016.09 – 
2016.12 

Programos vadyba Doc. dr. S. Kazlauskaitė  
2016.03 – 
2016.12 

Savianalizės priedų parengimas: 
1 priedas. Studijų planas  Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 2016.12 
2 priedas. Studijų dalykų aprašai Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė  

Lekt. Jonas Vaidelys 
2016.12 

3 priedas. Dėstytojų sąrašas Doc. dr. Audronė Žebrauskienė 2017.01 
4 priedas. Dėstytojų veiklos 
aprašymai 

Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė  
Lekt. Jonas Vaidelys 

2016.12 

5 priedas. Studentų baigiamųjų 
darbų sąrašas 

Stud. Martynas Tamošiūnas 2017.01 

 
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=l ). 

Savianalizės rengimas buvo organizuotas etapais. Po kiekvieno etapo buvo rengiami teminių grupių 
bendri pasitarimai. Savianalizės rengimui reikalingi duomenys buvo sukaupti iš Universiteto ir jo padalinių 
dokumentų, apklausų suvestinių, vykdytų studijų ir analizių. 

Magistrantūros studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė išorinis vertinimas atliekamas pirmą 
kartą. 

2. PROGRAMOS ANALIZ Ė 

2.1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 
2.1.1. Programos poreikio pagrįstumas ir išskirtinumas 

 
Programos poreikis ir išskirtinumas, specialistų poreikis darbo rinkoje. Žemės ūkis – vienas 

reikšmingiausių Lietuvos ūkio sektorių, jame dirba maždaug dešimtadalis šalies dirbančių žmonių. Lietuvos 
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agroverslo indėlis į Lietuvos ekonomiką sudaro 8 – 9 proc. bendrojo vidaus produkto.  Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacija prognozuoja kad „2050 m. teks išmaitinti 9,2 mlrd. planetos gyventojų“. Pasak Europos 
Komisijos, norint išmaitinti pasaulį, per pastaruosius 40 metų pasaulio žemės ūkio gamyba turi išaugti dvigubai. 
Tačiau taip pat nurodoma, kad šis gamybos augimas turi būti pasiektas darant mažesnį poveikį aplinkai, tad 
tolesnis produktyvumo didinimas turi būti tvarus. Egzistuoja keletas veiksnių, lemiančių iššūkius žemės ūkiui. 
Gamyba vyksta kintančioje gamtinėje aplinkoje. Agroekosistemose nuolat vyksta neišvengiami augalijos bei 
dirvožemio kokybiniai ir kiekybiniai pasikeitimai. Siekiant maksimalaus produktyvumo, mažinamas auginamų 
augalų rūšių kiekis. Pasaulyje nuolat pasirodo naujos technologijos, siekiančios racionaliausiai išnaudoti turimus 
atsinaujinančius resursus ir atliepiančios į visuomenės poreikius saugiam maistui ir švariai, estetiškai  aplinkai. 
Stebimas padidėjęs visuomenes susidomėjimas dekoratyviosios sodininkystes, apželdinimo bei funkcinio ir 
erdvinio gyvenamosios aplinkos planavimo aspektais. Todėl Siekiant įgyvendinti dabartinio laikmečio keliamus 
iššūkius natūraliai  atsiranda  kvalifikuotų specialistų, galinčių atlikti mokslinius tyrimus, formuoti valstybinę 
strategiją; įsijungti į modernizuotą konkurencingą žemės ūkio vystymą, gebančių valdyti gamybos procesus 
nuolat besikeičiančioje verslo aplinkoje, kūrybiškai adaptuoti pasaulio pasiekimus Lietuvoje, vertinti rinkos 
dinamiką, poreikis. 

Sodininkystė ir daržininkystė yra vienos iš perspektyviausių žemės ūkio šakų, kurių plėtra padeda šalies 
gyventojus aprūpinti šviežiais vaisiais ir daržovėmis bei žaliava perdirbimo pramonei, tuo pačiu spręsti 
užimtumo problemas. Šiuolaikinėje sodininkystėje ir daržininkystėje taikomos aukštos technologijos, 
reikalaujančios specifinių technologinių, biologinių ir vadybinių žinių, todėl sėkmingai šių šakų plėtrai būtinas 
aukščiausio lygio specialistų rengimas, kurie naujausius mokslo pasiekimus taikytų praktikoje. 

Lietuvos darbo biržos apklausa rodo, kad 38 proc. apklaustų žemės ūkio sektoriuje veikiančių įmonių 
jaučia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą. Labiausiai trūksta sodininkų, daržininkų, medelynų ir daigynų 
darbuotojų, gyvulių augintojų, miškų ūkio ir giminiškų profesijų darbuotojų 
(https://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Documents/prognoze_2016.pdf ).  

Atlikta potencialių darbdavių – biologinio ir agrarinio profilio mokslo ir studijų institucijų LAMMC 
Sodininkystės ir daržininkystės instituto, verslo bei žemės ūkio įmonių, viešųjų įstaigų, sodininkystės ir 
daržininkystės ūkių savininkų – apklausa patvirtino studijų programos reikalingumą. Minėtose institucijose 
dirba įvairių sričių biologinį išsilavinimą turintys specialistai, kuriems dažnai trūksta agronominių, ypač 
specializuotų sodininkystės ir daržininkysės bei vadybinių žinių. Darbdaviai siūlo didinti studijų intensyvumą 
bei kviesti darbdavių atstovus skaityti paskaitų, vesti seminarų, rengti dėstytojų stažuotes įmonėse.  

Programos Sodininkystė ir daržininkystė absolventai, įgiję pakankamai biologinių ir technologinių žinių 
aptarnaus tiek verslinę, tiek mėgėjišką, tiek ir naujai besiformuojančią miestų sodininkystę. Jie galės dirbti 
agrarinio mokslo ir mokymo, maisto sistemų kokybės kontrolės įstaigose, žemės ūkio verslo įmonėse, maisto 
žaliavų gamybos ir vadybos sistemose, konsultavimo ir ekspertizės tarnybose, kraštovaizdžio tvarkymo 
organizacijose. 2015 metais absolventų apklausos ir nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos 
(KVIS) duomenimis, studijų baigimo dieną dirbo 100% studijų programos magistrantų (plačiau 2.5.3 skyriuje).  

Baigus programos Sodininkystė ir daržininkystė studijas, kvalifikacijos kėlimą galima tęsti agronomijos 
bei kitose artimose biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose. Duomenys apie absolventų 
įsidarbinimą 2011-2016 metais pateikti 18 lentelėje. 

Programos vieta tarp kitų studijų programų. Šiuo metu ASU žemės ūkio mokslų kryptyje (LRV 2009 
12 23 Nr. 1749) vykdomos II pakopos Sodininkystės ir daržininkystės (621D72002) bei Agronomijos 
(621D72001) programos. ASU yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, realizuojanti Sodininkystė ir 
daržininkystė magistrantūros studijas. Sodininkystės ir daržininkystės studijose sutelktas dėmesys į specializuotų 
žinių ir mokslinio tiriamojo darbo įgūdžių formavimą, kurie suteiks galimybę pasirengti gilesniems moksliniams 
tyrimams, savitą profesionalų mąstymą, leidžiantį suvokti ir paaiškinti priežastinius ryšius, sąlygojančius augalų 
technologinių-biologinių procesų įvairovę,  suteikti platesnį teorinį pasirengimą, sudarantį prielaidas studijuoti 
doktorantūroje.  

Magistrantūros studijų programoje Sodininkystė ir daržininkystė dažniausiai tęsia studijas agronomijos, 
žemės ūkio technologijos ir vadyba bei želdininkystės studijų programų bakalaurai, tačiau gali studijuoti ir kitų 
krypčių absolventai. Tačiau jie nustatyta tvarka turi baigti papildomas studijas. 2011 m. pageidaujančių 
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studijuoti šioje programoje buvo 16, tačiau priimti 7, 2014 m. pageidaujančių buvo 9, o priimti 7 magistrantai. 
Tiek 2011 m., tiek 2014 m. studijų programai buvo skirta po 6 valstybės finansuojamas vietas (plačiau 2.5.1 
skyriuje). 

Sodininkystės magistrantūros studijos vykdomos Europos ir pasaulio žemės ūkio (agriculture) ir 
aplinkos mokslų (life science) universitetuose. Sodininkystės (Horticulture) studijų magistrantūros programos 
užsienio universitetuose turi įvairius atitikmenis: International Horticulture (Leibniz Universität Hannover, 
Germany), International Horticulture Science (IMaHS) (University of Bologna, Italy), Organic horticulture 
(University College Cork),  Horticulture (Crop production) (Writtle university collage),  Amenity Horticulture 
and Plant Applying programme from the Corvinus University of Budapest . Sodininkystės studijų programos  ir 
mokslinis bendradarbiavimas vykdomas tarp penkių Europos universitetų, tame tarpe Technical University of 
Munich. Mendel University Brno (Faculty of Horticulture) ir Slovak University of Agriculture Nitroje (vykdo 
tarptautinę studijų programą  "International Master of Science in Horticulture" (MSc IHS). Norwegian 
University of life Sciences, Poznan University of Life Sciences, Warsaw University of Life Sciences, The 
University of Agriculture Krakove ir kt. universitetai vykdo Horticulture studijų programas.  

Išanalizavus keletą atsitiktinai pasirinktų užsienio šalių universitetų magistrantūros studijų programų 
sandarą, buvo nustatyta daug bendrumų su Sodininkystės ir daržininkystės magistrantūros programa. 
Atitinkamose programose yra studijų dalykai, apimantys sodo augalų auginimo inovatyvias technologijas, 
augalų fiziologiją, augalų dauginimo metodus, integruotą augalų apsaugą, racionalų vaisių ir daržovių kokybės 
valdymą, ekologinį žemės ūkį ir sodininkystę, ekosistemas ir augalų ekofiziologiją, mokslinių tyrimų planavimą 
ir t.t. Užsienio universitetų Horticulture magistrantūros studijų programose daug dėmesio skiriama agrarinei 
aplinkosaugai; 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; akcentuojamas tarpdiscipliniškumas. Kiekviena užsienio 
magistrantūros programa turi savo autentiškumą ir išskirtinumą (kaip ir ASU vykdoma Sodininkystės ir 
daržininkystės magistrantūros studijų programa), nebuvo rasta visiškai identiškos programos.  

Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų pagrįstumas. Studijų programos tikslai yra iškelti, 
atsižvelgiant į šalies ir regionų plėtros perspektyvą, darbo rinkos paklausą, darbdavių interesus; jie atitinka 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymas Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-2212), ASU 
strategijos nuostatas, suderinti su Universiteto vizija ir misija.  

Studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos agronomijos 
magistrus, gebančius savarankiškai spręsti žemės ūkio mokslines problemas, įgytas teorines žinias sodininkystės 
ir daržininkystės srityse taikyti moksliniuose tyrimuose, jų pasiekimus sėkmingai diegti praktikoje mokslo, 
mokymo bei valstybės valdymo institucijose, konsultavimo tarnybose. 

Pagrindinį tikslą atitinka studijų rezultatai, apimantys žinių ir jų taikymo bei gebėjimų lygmenis (4 
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) 
kompetencijas. 

Programos tikslai dera su antros pakopos universitetinėmis studijomis. Programoje numatytų studijų 
rezultatų turinys bei logika atitinka Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sąrangose aprašytus VII lygmens studijų 
rezultatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Studijų pakopų aprašo nuostatas (Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo 2011 m. lapkričio 21 
d. įsakymas Nr. V-2212, Vilnius). Programos tiksle apibrėžtus studijų rezultatus formuoja studijų dalykų 
rezultatai (4 lentelė, 2 priedas).  

Informacija apie studijų programą, suteikiamas kvalifikacijas viešai prieinama AIKOS duomenų bazėje, 
leidiniuose „Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas“, „Studijos Aleksandro Stulginskio universitete“, 
universiteto internetiniame puslapyje (http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/asu-studiju-sistema/). 

Atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus ir darbo rinkos pokyčius Sodininkysė ir daržininkystė 
magistrantūros programa kas 1-2 metus yra peržiūrima (2.6. Programos vadyba). Studijų programos tobulinimui 
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sudarytas Sodininkystės ir daržininkystės studijų programos komitetas, kurio sudėtyje yra institutų, dekanato, 
socialinių partnerių ir Fakulteto studentų tarybos atstovai. Kasmet studijų dalykų rezultatų atnaujinimas 
atliekamas tobulinant dėstomų dalykų turinį, dėstymo metodikas. Dėstytojai, konsultuodamiesi su socialiniais 
dalininkais, integruoja mokslo naujoves ir profesinę patirtį į studijų procesą.  

Profesinės veiklos sritys, kurioms rengiami specialistai ir jų sąsajos su studijų rezultatais. 
Sodininkystės ir daržininkystės programos absolventų Agronomijos magistro kvalifikacija reikalinga norint 
dirbti žemės ūkio mokslų krypties mokslinį, konsultacinį ar vadybinį darbą mokslo ir mokymo įstaigose‚ 
valstybės valdymo institucijose, formuojančiose žemės ir maisto ūkio plėtojimo strategiją ir taktiką, 
konsultavimo firmose, agroversle, specializuotose sodininkystės įmonėse.  

 

2 lentelė. Studijų programos tikslų, studijų rezultatų ir studij ų dalykų sąsajos 
Studijų 

programos 
tikslai 

Program
os 

rezultatų 
rūšys 

Studijų rezultatai Dalykai 

Žino šiuolaikinius agronomijos mokslinių 
tyrimų metodus, paaiškina šių metodų 
parinkimo principus bei taikymo 
galimybes, žino konsultavimo 
metodologijos teorinius aspektus. 

Mokslinių tyrimų planavimas ir analizė, 
Konsultavimo metodologija, Mokslinis 
tiriamasis darbas, Baigiamasis darbas 

Žino sodo, daržo ir dekoratyvių augalų 
produktyvumo biologiją, suvokia augalų 
genetinės įvairovės didinimo 
biotechnologiniais metodais principus,  
taiko teorines bei praktines agronomijos 
mokslo žinias sprendžiant mokslines 
problemas sodininkystės, daržininkystės  
srityse. 

 

Sodo ir daržo augalų produktyvumo 
biologija, Sodo, daržo ir dekoratyvinių 
augalų integruotoji apsauga, Alternatyvioji 
daržininkystė, Kultūrinių grybų auginimo 
biotechnologijos, Daržo augalų 
sėklininkystė, Augalų genetinės įvairovės 
didinimas biotechnologiniais metodais. 

 
 
 
Žinios ir 
jų 
taikymas  

 Suvokia augalų fiziologinių rodiklių 
optimizavimo galimybes pasirenkant 
sodo, daržo ir dekoratyvių  augalų 
auginimo  technologijas, susieja augalų 
produktyvumą su nuolat kintančiomis 
sąlygomis bei kitais produkcijos kokybę 
įtakojančiais veiksniais.   
 

 Antropogeninės veiklos poveikis aplinkai, 
Intensyvioji sodininkystė, Verslinė 
gėlininkystė, Alternatyvioji daržininkystė, 
Dekoratyvinių augalų pražydinimas, 
Ekologinė sodininkystė, 
Vaistažolininkystė, Balkonų ir terasų 
apželdinimas, Oranžerinė sodininkystė, 
Ekologinis žemės ūkis, Apiflora ir 
entomofilija, Augalinių maisto žaliavų 
kokybė ir sauga, Dekoratyvinių augalų 
apsauga, Vynininkystės žaliavos. 

Gebėjimai 
vykdyti 
tyrimus 

Planuoja ir vykdo mokslinius tyrimus. 
Formuluoja mokslinio darbo problemas, 
numato jų sprendimo būdus, atlieka 
specialiosios ir mokslinės literatūros 
paiešką, parengia mokslinių tyrimų 
metodiką, vertina tyrimų rezultatus, juos 
analizuoja ir interpretuoja, teikia 
konsultacijas žemės ūkyje. 

 Mokslinių tyrimų planavimas ir analizė, 
Konsultavimo metodologija, Mokslinis 
tiriamasis darbas, Baigiamasis darbas. 

Programos 
tikslas – rengti 
aukštos 
kvalifikacijos 
agronomijos 
magistrus, 
gebančius 
savarankiškai 
spręsti žemės 
ūkio mokslines 
problemas, 
įgytas teorines 
žinias 
sodininkystės ir 
daržininkystės 
srityse taikyti 
moksliniuose 
tyrimuose, jų 
pasiekimus 
sėkmingai diegti 
praktikoje 
mokslo, 
mokymo bei 
valstybės 
valdymo 
institucijose, 
konsultavimo 
tarnybose. 
 

Specialieji 
gebėjimai 

Vertina ir analizuoja augalų derlingumo 
elementus ir produkcijos kokybę 
įtakojančius veiksnius, prognozuoja ir 
modeliuoja sodo, daržo ir dekoratyvių 
augalų produktyvumą, parenka 
technologines priemones optimaliam 

Sodo ir daržo augalų produktyvumo 
biologija Intensyvioji sodininkystė, Daržo 
augalų sėklininkystė, Alternatyvioji 
daržininkystė, Ekologinė sodininkystė; 
Ekologinis žemės ūkis, Kultūrinių grybų 
auginimo biotechnologijos, Balkonų ir 



 9 

produktyvumui pasiekti, taiko tinkamus 
augalų dauginimo metodus.  
 
 

terasų apželdinimas, Oranžerinė 
sodininkystė, Vaistažolininkystė, Verslinė 
gėlininkystė, Dekoratyvinių augalų 
pražydinimas, Sodo, daržo ir dekoratyvinių 
augalų integruotoji apsauga, Dekoratyvinių 
augalų apsauga. 

Geba formuluoti mokslinio ir profesinio 
darbo problemas, nustato jų sprendimo 
strategijas, atlieka augalų produktyvumo 
elementų ir produkcijos kokybės 
analitinius tyrimus. 

Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė, 
Konsultavimo metodologija 
Antropogeninės veiklos poveikis aplinkai, 
Augalų genetinės įvairovės didinimas 
biotechnologiniais metodais, Augalinių 
maisto žaliavų kokybė ir sauga, 
Vynininkystės žaliavos. 

Geba aiškiai, argumentuotai pateikti 
apibendrintą informaciją specialistams ir 
kitiems asmenims, kritiškai vertinti ir 
kūrybiškai taikyti giminingų sričių žinias 
praktikoje.  

Socialiniai 
gebėjimai 

Geba ruošti pranešimus, vertinti mokslo 
tiriamuosius projektus ir jų rezultatus, 
ugdyti savo ir kitų kūrybinį 
novatoriškumą, geba dirbti komandoje, 
dalintis atsakomybe.  

Visi studijų dalykai   

Asmenini
ai 
gebėjimai 

Geba planuoti ir organizuoti mokymosi 
procesą, nuolatos gilinti žinias ir 
objektyviai spręsti  iškylančias 
problemas, priimti inovatyvius 
sprendimus, įvertinant galimas pasekmes 
aplinkai.  

Visi studijų dalykai 

 
Baigęs studijas magistras gebės vertinti ir analizuoti augalų derlingumo elementus ir produkcijos 

kokybę įtakojančius veiksnius, prognozuoti ir modeliuoti sodo, daržo ir dekoratyvių augalų produktyvumą, 
parinkti technologines priemones optimaliam produktyvumui pasiekti, taikyti tinkamus augalų dauginimo 
metodus, formuluoti mokslinio ir profesinio darbo problemas, nustatyti jų sprendimo strategijas, atlikti augalų 
produktyvumo elementų ir produkcijos kokybės analitinius tyrimus. Šios programos absolventai dirba 
sodininkystės ir daržininkystės sektoriuje arba tęsia studijas doktorantūroje. 

 

3 lentelė.Studijų programos  tikslų ir numatomų studijų rezultatų skyriaus įvertinimas 
Stiprybės Tobulinimo veiksmai 
Programos tikslai dera su antros pakopos universitetinėmis 
studijomis. Programoje numatytų studijų rezultatų turinys bei 
logika atitinka Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sąrangose 
aprašytus VII lygmens studijų rezultatus, Lietuvos Respublikos 
mokslo ir studijų įstatymo, Studijų pakopų aprašo nuostatas 
Programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos 
turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje. 
Studijų tikslai ir numatomi rezultatai tikslingai nukreipti į 
sodininkystės ir daržininkystės specialistų veiklos profesinį 
lauką 

Studijų programą nuolatos tobulinti, atsižvelgiant į 
kintančias išorinės aplinkos profesines, ekonomines, 
socialines sąlygas ir bendradarbiaujant su veiklos 
pasaulio atstovais 

 
2.2. Programos sandara 

2.2.1. Studijų planas 
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Programos sandaros atitikimas teisės aktams. Programos turinys sudarytas atsižvelgiant į 
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą2 ir jo pakeitimus (2012 02 08, Nr. V-231 ir 2015 
07 07, Nr. V-727). Programoje pereita prie naujos nacionalinės studijų kreditų sistemos, kuri pagrįsta ECTC 
metodologija3 , kas leidžia orientuotis į europinę kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą bei Universiteto 
Rektoriaus įsakymą4 dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose. Pagal šį įsakymą, 
antrosios pakopos programų studijų dalykuose, kai jų vykdymas organizuojamas nuolatine forma, kontaktinio 
darbo apimtis 1 kreditui - 7 , iš jų paskaitos 4, praktiniai užsiėmimai – 2,25, konsultacijos – 0,5 ir egzaminas – 
0,25 ak. val. Programos sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams pateikta 4 lentelėje. 
 

4 lentelė. Programos sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams 
Reikalavimai antrosios pakopos studijų programoms 
pagal Magistrantūros studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašą 

Programos sandaros atitiktis5 

Programos apimtis ne mažesnė kaip 90 ir ne didesnė kaip 120 
kreditų 

Yra 120 kreditų. 

Ne mažiau kaip 60 kreditų turi sudaryti studijų krypties 
dalykai, kurie turinio požiūriu privalo būti kokybiškai 
aukštesnio probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens, nei 
juos grindžiantys atitinkamo pažinimo lauko pirmosios 
studijų pakopos dalykai 

Studijų krypties dalykų yra 67 kreditai, iš jų 18 kreditų – 
studento pasirenkami dalykai. Studijų dalykų turinys yra 
kokybiškai aukštesnio probleminio, inovacinio mokslinio 
lygmens nei panašūs pirmosios pakopos Agronomijos ir 
papildomųjų studijų programų dalykai  

Ne daugiau kaip 30 studijų kreditų gali sudaryti universiteto 
nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, priklausomai nuo 
studijų programos pobūdžio, skirti pasirengti doktorantūros 
studijoms (tiriamasis darbas (meno kūrinys)), praktinei 
veiklai (profesinės veiklos praktika) arba kitos krypties 
dalykams, kai vykdoma studijų programa, kuriai keliami 
tikslai susiję su tarpkryptinėmis studijomis, taip pat 
bendriesiems universitetinių studijų dalykams ir studento 
laisvai pasirenkamiems dalykams, būtiniems studijų 
programos tikslams pasiekti 

Studento pasirenkami dalykai skirti pasirengti 
doktorantūros studijoms arba profesinei veiklai sudaro 23 
kreditus. 

Ne mažiau kaip 30 studijų kreditų skiriama baigiamojo darbo 
rengimui ir gynimui 

Baigiamojo darbo rengimui skirta 30 kreditų. 
Baigiamasis darbas rengiamas etapais, pradedant I kursu, 
organizuojant tarpinius atsiskaitymus institutuose. 

Negali būti kartojama tai, kas buvo atitinkamos krypties 
studijų dalykai pirmojoje pakopoje 

Dalykai yra gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio, 
orientuoti į moksliniais tyrimais grįstą sprendimų 
priėmimą. 

Studento savarankiškas darbas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 
procentų kiekvieno studijų dalyko apimties.   

Savarankiško darbo apimtis nuolatine forma yra 73,75 % 

Ne mažiau kaip 80 procentų  dalykų turi dėstyti dėstytojai, 
turintys mokslo laipsnį, iš jų ne mažiau kaip 60 procentų 
mokslinės veiklos kryptis turi atitikti jų dėstomus dalykus. Ne 
mažiau kaip 20 procentų krypties dalykų apimties turi dėstyti 
profesoriaus pareigas einantys dėstytojai. 

94 % dėsto dėstytojai, turintieji mokslo laipsnį, visų jų 
mokslinės veiklos kryptis sutampa su dėstomu dalyku, 33 
% studijų krypties dalykų apimties dėsto profesoriai (4 
priedas) 

 
Studijų plano struktūra ir jo realizavimo nuoseklumas. Bendra studijų programos apimtis 120 

kreditų. 2016-2017 m.m. studijų plane (5 lentelė) studijų krypties (šakos) aukšto probleminio ar inovacinio 
mokslinio lygio dalykai sudarė 67 kr. (55,8%) programos apimties. Į šią dalykų grupę taip pat įeina 

                                                 
2 Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymas. 2010 m. birželio 3 d. Nr. V-826. 
3  Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) naudotojo vadovas. Prieiga internete: 
http://www.smpf.lt/lt/dokumentai/leidiniai_straipsniai/europos_kreditu_perkelimo_ir_kaupimo_sistemos_ects_naudotojo_v
adovas_lt. 
4 Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose. ASU Rektoriaus įsakymas 2015 m. kovo 31 d. 
Nr. 92-PA.  
5 Duomenys iš studijų plano (4 lentelė). 
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pasirenkamieji studijų dalykai (18 kr. arba 26,9% nuo bendro studijų krypties dalykų skaičiaus). Studentams 
rekomenduojama rinktis tuos pasirenkamus dalykus, kurie susiję su baigiamojo darbo tema. Universiteto 
nustatyti, studento pasirenkami dalykai ir praktikos skirti pasirengti doktorantūros studijoms, praktinei veiklai 
arba kitos krypties studijoms, bendroms universitetinėms studijoms, taip pat laisvai pasirenkami dalykai apima 
53 kr. (44,2 %), iš kurių studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms apima 18 kr. (34,0 %), 
bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai – 5 kr.(9,4 %) ir baigiamajam darbui parengti 30 kr.(56,6 
%), o visos programos apimtyje baigiamojo darbo apimtis kreditais sudaro 25 %. 

 

5 lentelė. Antrosios pakopos studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė studijų planas 
Apimtis  Semestras Eil. Nr. Studij ų dalykai  

 ECTS  
kreditais 

valandomis nuolatinės 
formos 
(NL) 

ištęstinės 
formos  
(I) 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO 
DALYKAI  (67 kr.) 
1. Sodo ir daržo augalų produktyvumo 

biologija 
8 214 1 1 

2. Intensyvioji sodininkystė 6 160 1 2 
3 Antropogeninės veiklos poveikis aplinkai 5 133 1 3 
4. Sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų 

integruotoji apsauga 
6 160 2 2 

5. Verslinė gėlininkystė 6 160 2 3 
6. Daržo augalų sėklininkystė 6 160 2 3 
7. Augalų genetinės įvairovės didinimas 

biotechnologiniais metodais 
6 160 2 2 

8. Alternatyvioji daržininkystė 6 160 3 4 
Iš viso  49 1306 x x 
Pasirenkamieji studijų krypties dalykai  (18 kr.)* 
9. Balkonų ir terasų apželdinimas 6 160 3 4-5 
10. Vaistažolininkystė  6 160 3 4-5 
11. Dekoratyvinių augalų apsauga 6 160 3 4-5 
12. Ekologinė sodininkystė 6 160 3 4-5 
13. Kultūrinių grybų auginimo 

biotechnologijos 
6 160 3 4-5 

14. Oranžerinė sodininkystė 6 160 3 4-5 
15. Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 6 160 3 4-5 
16. Apiflora ir entomofilija 6 160 3 4-5 
17. Ekologinis žemės ūkis 6 160 3 4-5 
18. Dekoratyvinių augalų apsauga 6 160 3 4-5 
19. Vyninkystės žaliavos 6 160 3 4-5 

Iš viso * 18 480 3 4-5 
     
Iš viso 67 1788 x x 
UNIVERSITETO NUSTATYTI, STUDENTO PASIRENKAMI DALYKA I IR PRAKTIKOS SKIRTI 
PASIRENGTI DOKTORANT ŪROS STUDIJOMS, PRAKTINEI VEIKLAI ARBA KITOS KRYPTIE S 
STUDIJOMS, BENDROMS UNIVERSITETIN ĖMS STUDIJOMS (23 kr.) 
Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorant ūros studijoms (18 kr.) 
20. Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė 6 160 1 1 
21. Mokslinis tiriamasis darbas- 1 6 60 2 4 

22. Mokslinis tiriamasis darbas -2 6 160 3 5 
Iš viso: 18 480 x x 
Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai (5 kr.) 
 23. Konsultavimo metodologija 5 132 1 1 
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Iš viso: 5 32   
BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.) 
24. Baigiamasis darbas 30 

 
800 4 5-6 

Iš viso 30 800 x x 
Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų 
programoje 

90  x x 

Iš viso apimtis studijų programoje 120 3200 x x 
 

Magistrantūros studijų trukmė – 2 metai, t.y. 4 semestrai. Semestro trukmė - 30 kr6., studijų metų trukmė 
– 60 kreditų, ištęstinių studijų trukmė – 3 metai, studijų metų trukmė – 37-42 kreditai, t.y. 6 semestrai.  
Magistrantūros studijos užbaigiamos baigiamuoju darbu, kuriam skiriama 30 kreditų. 

Studentų studijos susideda iš kontaktinio darbo (26,2%) ir savarankiško darbo (73,8%)7. Kontaktinį 
(auditorinį) darbą sudaro paskaitos (57,1%); praktiniai darbai (laboratoriniai darbai ir pratybos) – 32,1%; 
konsultacijos – 7,1% ir egzaminams skirta – 3,7%. Jei pasirenkamą dalyką studijuoja mažiau nei 5 studentai, 
tuomet paskaitos keičiamos konsultacijomis, skiriant 30% plane numatyto paskaitų laiko. 

Studento savarankiško darbo formos – grupinės ir individualios užduotys, referatas, pasirengimas 
kontroliniams, praktiniams darbams bei baigiamojo darbo rengimas ir gynimas. 95% baigiamojo darbo rengimo 
apimties sudaro savarankiškas darbas. Daugiausiai savarankiško darbo laiko dalyko studijose skiriama 
pasirengimui egzaminui (sudaro daugiau nei 40% savarankiško darbo apimties), vienam kreditui skiriant 7-9 
akademines valandas; referato rašymui skiriama 15-30 ak.val., pasirengti seminarui – 4-8, pasirengti pratyboms 
– 2-4, individualiam darbui – 10-25, komandiniam (grupiniam) darbui – 10-30 ak.valandų8. Atskirų dalykų 
savarankiško darbo formos konkretizuotos dalykų aprašuose (2 priedas). Siekiant padidinti studentų 
savarankiško darbo efektyvumą, Universitete įdiegta virtuali mokymosi aplinka Moodle9, parengtos metodinės 
priemonės ir paskaitų konspektai pateikiami ir kitoje virtualioje aplinkoje – el. talpykloje10 arba tiesiogiai 
studentams, ruošiantis egzaminams.  

Programos studijų planai su dalykų aprašais pateikiami internetiniame Universiteto tinklapio 
puslapyje11. 

Studijų būdų paskirstymas yra tinkamas studentams sėkmingai pasiekti numatytus studijų rezultatus. 
Programos studijų dalykai išdėstyti siekiamų programos rezultatų logine seka, pagal šias nuostatas: 1) 

pirmiausiai dėstomi studijų krypties dalykai , kurių žinios ir gebėjimai padeda geriau įsisavinti vėliau 
studijuojamų dalykų turinį 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. 

Pirmajame semestre yra studijuojami privalomieji studijų krypties ir su ją susiję dalykai, pagilinantys 
teorines žinias, reikalingas vėliau dėstomų dalykų studijoms, moksliniams tiriamiesiems darbams vykdyti: Sodo 
ir daržo augalų produktyvumo biologija, Antropogeninės veiklos poveikis aplinkai, Intensyvioji sodininkystė, 
Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė ir Konsultavimo metodologija. 

Antrajame semestre dėstomi dalykai, glaudžiai susiję su pirmame semestre dėstomais dalykais ir 
pagilinantys juose suteiktas žinias ir gebėjimus ir dar labiau priartinantys studentą prie mokslinių tyrimų 
problemų ir jų sprendimo būdų: Sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų integruotoji apsauga, Verslinė 

                                                 
6 1 kreditas – 26,7 ak.valandos. 
7 Nuo 2016-2017 m.m. 
8 Studentų savarankiško darbo formoms ir jų apimtims pritarta dekanų pasitarime 2015 04 21. 
9 http://moodle.asu.lt 
10 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/125 
11 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/informacija-apie-studijas/studiju-programos/ii-pakopos-studiju-
programos/istojusiems-nuo-2016-2017-s-m/ 
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gėlininkystė, Daržo augalų sėklininkystė, Augalų genetinės įvairovės didinimas biotechnologiniais metodais, 
Mokslinis tiriamasis darbas- 1. 

Trečiajame semestre studentai gali pasirinkti tris su studijų kryptimi susijusius dalykus iš siūlomų 12 
dalykų sąrašo (4 lentelė). Dalykas „Mokslinis tiriamasis darbas -2“ yra privalomas. Šie dalykai suteikia 
papildomų specifinių teorinių bei taikomųjų žinių, reikalingų pasirengti doktorantūros studijoms arba praktinei 
veiklai. Ketvirtasis semestras skiriamas Magistro baigiamojo darbo rengimui (30 kr.).  

Vykdant studijas ištęstine forma dalykai semestruose išsidėsto per 6 semestrus (4 lentelė). 
Programoje numatytų studijų dalykų nuoseklus išdėstymas ir tarpusavio sąsajos aiškiausiai atsispindi 

dalykų aprašuose, kuriuose nurodytas reikalingas pasirengimas konkretaus dalyko studijoms (2 priedas) ir 
pagrindžia studijų programos tiksle numatytų studijų rezultatų pasiekimą. 

 

2.2.2. Studijų turinys 
 

Studijų turinys ir metodai. Dėstomų dalykų numatomi studijų rezultatai ir temos yra suderintos su 
programos studijų rezultatais. Dalykų studijų rezultatai ir temos bei jų sąsajos su studijų programos rezultatais, 
taikomos studijų formos bei metodai ir studentų pasiekimų vertinimo kriterijai bei metodai yra pateikti dalykų 
aprašuose (2 priedas). Dėstomų dalykų temų suderinamumą su studijų rezultatais, tarpdalykinius ryšius, studijų 
ir vertinimo metodų tinkamumą vertina aprašų recenzentai ir Studijų programos komitetas. Studijų dalykai 
atestuojami pagal ASU vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašą12. Studijų dalyko atestavimą sudaro 
aprašo recenzavimas, dalyko materialinio ir metodinio aprūpinimo vertinimas, dalyko dėstytojų kompetencijos 
įvertinimas, įskaitant dėstytojų mokslinės veiklos ir dėstomo dalyko tematikos vienovę, praktinę patirtį pagal 
dėstomą dalyką, studentų apklausų rezultatus.  

Šios programos studijų procese taikomi praktiniai-operaciniai, informaciniai (teikiamieji, atgaminamieji) 
ir kūrybiniai metodai. Programoje taikomi šie praktiniai-operaciniai studijų metodai: eksperimentiniai 
laboratoriniai darbai, pratybos, praktiniai darbai, kuriuos studentai atlieka grupėmis arba individualiai 
Universiteto laboratorijose, bandymų lauke, pomologiniame sode, socialinių partnerių institucijose. 
Informaciniai studijų metodai realizuojami paskaitose, kuriose nauja paskaita pateikiama pasakojant, aiškinant, 
demonstruojant, konsultuojant, iškeliant problemą ir ją išnagrinėjant ir kt. Daugelyje dalykų naudojamas 
apjungiantis įvairius studijų metodus konstruktyvusis mokymas. Mokymosi esmė yra aktyvus informacijos 
apdorojimas, klasifikavimas ir perdirbimas, įsisavintų žinių, mokėjimų ir įgūdžių taikymas naujoje situacijoje.  

Studijose dažniausiai taikomi aktyvaus mokymo/mokymosi metodai: atvejo ar problemos analizė, 
ekspertų metodas, minčių lietus, vienos minutės refleksija, problemų analizė, komandos darbas, individualios 
užduotys ir jų pristatymas bei aptarimas pratybų, seminarų, laboratorinių darbų metu ar individualiai. Studijų 
procese taikomi studijų metodai detaliau atsispindi dalykų aprašuose (2 priedas). Studijų pasiekimams įvertinti 
dalykų aprašuose numatytas dalyko pasiekimų vertinimas ir tvarka. Atsiskaitymui už studijuojamuosius dalykus 
skiriama po keturias egzaminų sesijos savaites rudens ir pavasario semestruose, pagal Fakulteto dekano 
patvirtintus grafikus, suderintais su dėstytojais ir studentų akademinių grupių seniūnais. 

Reikalavimai studentų baigiamiesiems darbams. Studijų metais atliktas mokslinis tiriamasis 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  Agronomijos magistro baigiamiesiems darbams ruošti ir įforminti pateikti 
internetiniame puslapyje13 ir dalyko Baigiamasis darbas apraše (2 priedas). Baigiamojo darbo apimtis – 40-70 
puslapių. Metodiniuose nurodymuose pateikiama baigiamojo darbo struktūra, darbo ruošimo nuoseklumas, 
atskirų darbo dalių turinys, informacijos šaltinių citavimas tekste ir pateikimas sąraše bei reikalavimai darbo 
apipavidalinimui. Baigiamuoju darbu studentas turi parodyti, kad sugeba formuluoti pasirinktos studijų krypties 

                                                 
12 Aleksandro Stulginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas. Patvirtintas ASU Senato 
posėdyje 2012 m. birželio 18 d., protokolas Nr. 521. http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/ 

asu_vidines_studiju_kokyb_aprasas_0.pdf 
13 http://dspace.asu.lt/handle/1/1100 - Magistro baigiamojo darbo ruošimo ir įforminimo metodiniai patarimai. Akademija, 
2011. 
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problemas, savarankiškai atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, taikyti tinkamus tyrimo metodus, sisteminti mokslinę 
literatūrą, tinkamai vertinti gautus duomenis, objektyviai formuluoti tyrimų išvadas. Vadovaujantis ASU Senato 
nutarimu, pagal atlikto darbo rezultatus magistrantas turi parengti mokslinį straipsnį, jį publikuoti tęstiniame 
leidinyje „Jaunasis mokslininkas“. Parengtą baigiamąjį darbą recenzuoja instituto direktoriaus paskirtas 
recenzentas. Magistrantas darbą pristato viešame instituto susirinkime. Gavus teigiamą instituto įvertinimą, 
darbas nukreipiamas Agronomijos fakulteto Studijų komisijos paskirtam kito instituto oponentui. Viešas 
baigiamųjų darbų gynimas vyksta Rektoriaus patvirtintoje Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijoje 
kuri sudaroma pagal bendruosius reikalavimus studijų programoms14. Baigiamieji magistro darbai talpinami 
elektroninių tezių ir disertacijų informacinėje sistemoje15 
 

6 lentelė. Sodininkystės ir daržininkystės studijų programos sandaros skyriaus įvertinimas 
Stiprybės Tobulinimo veiksmai 
Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus, 
apimtis pakankama Sodininkystės ir daržininkystės studijų 
programos tikslui ir studijų rezultatams pasiekti. 
Dalykų studijų temos suderintos su dalyko bei programos 
studijų rezultatais, taikomi mokymo/mokymosi metodai 
leidžia pasiekti programos studijų rezultatus ir dera su 
studijų formomis. 
Studijų dalykų temos, išdėstymo nuoseklumas yra 
orientuoti į studento naujausių sodininkystės ir 
daržininkystės mokslo žinių įsisavinimą, gebėjimą jas 
analizuoti ir kūrybingai taikyti, tęsiant studijas 
doktorantūroje ir  praktinėje veikloje, atsakingai priiminėti 
sprendimus kito asmens, darbo kolektyvo, socialinių grupių 
ar visos šalies atžvilgiu. 

Aktyvinti Studijų programos komiteto darbą, peržiūrint 
studijų dalykų aprašus, peržiūrint dalykų aprašus, 
pasirenkamus dalykus, atnaujinant jų sąrašą pagal studentų 
pageidavimus bei darbdavių pasiūlymus. 
 

 
2.3. Personalas 

2.3.1. Pedagoginio personalo sudėties, kaitos ir darbo apimties įvertinimas 
 

Pagrindiniai kriterijai komplektuojant pedagoginį personalą – atitikimas kvalifikaciniams 
reikalavimams (Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas tvarkos 
ir kvalifikacinių reikalavimų aprašas, ASU senato nutarimas, 2010 m. kovo 31 d. protokolas Nr. 493 
http://darbuotojams.asu.lt/darbuotoju-konkursai/), t.y. akademinio darbo patirtis, mokslinė, pedagoginė ir 
profesinė veikla. Pedagoginiai ištekliai II-sios studijų pakopos programos Sodininkystė ir daržininkystė atitinka 
magistrantūros studijų programų bendruosius reikalavimus (Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2010 06 03 Nr. V-
826), kuriuose numatyta, kad ne mažiau kaip 80 % visų studijų dalykų dėstytojų turi turėti mokslo laipsnį ir iš jų 
ne mažiau kaip 60 % krypties dalykų dėstytojų mokslinės veiklos kryptis turi atitikti jų dėstomus  dalykus. 
Pagrindinės krypties studijų dalykus ir studijų modulio dalykus dėsto žemės ūkio mokslų srities profesoriai, 
docentai, lektoriai. Sodininkystė ir daržininkystė programą realizuoja visų Agronomijos  fakulteto institutų 
dėstytojai.  

2011-2014 s. m. programoje dėstė 4 profesoriai (23,5 %), 11 docentų (64,7 %), 2 lektoriai (11,8 %), 2014-
2016 m.m. profesorių buvo 35,3 %, docentų – 55,5 %, lektorių – 11,8 %. Studijų programoje Sodininkystė ir 
daržininkystė  kai kuriuos dalykus dėsto du dėstytojai ir tai leidžia išsamiau pristatyti studijų dalyke aptariamus 
klausimus, daugiau dėmesio skirti studentų konsultacijoms, panaudoti įvairesnius mokymo metodus. Dėstomi 
dalykai pateikti 2 priede. Savianalizės 7 lentelėje pateiktas dėstytojų skaičiaus pagal pareigybes pokytis per 5 

                                                 
14 Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms. Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1551. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B9B70B36389 
15 http://www.asu.lt/biblioteka/lt/12967. 
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mokslo metus rodo, kad dėstytojų skaičius mažai kito, profesorių skaičius padidėjo, o docentų – sumažėjo, 
lektorių skaičius buvo toks pat.  

 
7 lentelė. Studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė dėstytojų skaičiaus pokyčiai 2011-2016 

m. m. 
Sodininkystė ir daržininkystė  studijų programos dėstytojų skaičius studijų metais 

Dėstytojai 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Profesoriai 4 4 6 6 6 
Docentai 11 11 10 10 10 
Lektoriai 2 2 2 2 2 

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

profesorių vidutinis amžius siekia 50 m., docentų – 51 m., o lektorių – 59 m. (8 lentelė). Reikia pažymėti, kad 4 
iš 5 profesorių yra 40 – 49 m., ir tik vienas profesorius 60 ir daugiau metų,  tačiau Fakultete yra docentų, kurie 
atitinka kvalifikacinius reikalavimus užimti aukštesnes pareigas. 
 

8 lentelė. Akademinio personalo struktūra pagal amžiaus grupes, 2016 m. 
Iš jų, amžiaus grupėse 

Užimamos 
pareigos 

Iš 
viso 

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. 

Vid. 
amžius 

m. 

Profesoriai 6 - 2 2 - 1 1 - 50 
Docentai 10 - 1 3 2 2 2 - 51 
Lektoriai 2 - - - 1 - - 1 59 

Iš viso 18 

 
- 

- 3 5 3 3 3 1 54,3 

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

skaičiaus. Biomedicinos mokslų programoms yra nustatyta 12:1 apibendrintų studentų ir dėstytojų santykio 
norma (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)  2016-2017 m. m antrosios pakopos Sodininkystės ir daržininkystės 
studijų programoje dieninėse/nuolatinėse studijose pirmame ir antrame kursuose studijuoja 7 studentai. 
Programos etatiniam dėstytojui tenka 7 apibendrintų studentų, tai rodo, kad studentų ir dėstytojų santykis yra 
mažesnis nei nurodytas normatyviniuose dokumentuose.  

Remiantis magistrantūros studijų programų bendraisiais reikalavimais (Dėl magistrantūros studijų 
programų bendrųjų reikalavimų aprašo tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 
2010 06 03 Nr. V-826) 20 % magistrantūros studijų apimties turėtų dėstyti profesoriai ir 80 % apimties – kiti 
dėstytojai, iš kurių ne mažiau 80 % turi turėti mokslo daktaro laipsnį. 2016/2017 studijų metais visi programoje 
dėstantys dėstytojai turi mokslo daktaro laipsnį. Dėstytojų bendrasis metinis pedagoginis krūvis programoje – 
1365 akademinių valandų (profesoriams teko 365 val. – 26 %, docentams – 761 val. – 55,8 %, lektoriams – 248 
val. – 18,2 %) ir tai sudarė 16 % nuo bendro dėstytojų pedagoginio darbo krūvio visose programose. Programos 
dėstytojų metinio kontaktinio darbo apimtys sudarė 74 % bendrojo metinio krūvio. Atsižvelgiant į programos 
dėstytojų pedagoginio darbo apimtis, realus dėstytojų etatų skaičius šioje programoje – 1,82 (Pedagoginio darbo 
2016/2017 studijų metais apimties įvertinimo metodikos ir tvarkos aprašas. ASU Rektoriaus įsakymas2016 06 
07 Nr.198-PA§1). Atitinkamos kvalifikacijos programos dėstytojų pedagoginio darbo apimtys atitinka 
akademinio personalo planinės etatų sudėties pagal pareigybes nurodymus (Aleksandro Stulginskio universiteto 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros reglamentas, patvirtintas ASU senate 2013 06 26, 
Nr.530). Kontaktinio darbo apimtys atitinka nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo (Nuolatinių ir ištęstinių 
studijų formų aprašo patvirtinimo; LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK – 1026, 2009 m. gegužės 
15 d.),  ASU studijų sandaros, būdų ir formų aprašo reikalavimus (LŽŪU studijų sandaros, būdų ir formų 
aprašas. LŽŪU Rektoriaus įsakymas Nr. 173-kb & 11, 2009 m. birželio 30 d.) ir  magistrantūros studijų 
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programų bendruosius reikalavimus (Dėl magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo 
tvirtinimo, Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2010 06 03 Nr. V-826). 

Dėstytojų pedagoginio, mokslinio, metodinio ir organizacinio darbo laiko struktūra planuojama mokslo 
metams ir pateikiama dėstytojų individualiose darbo užduotyse. Darbo apimtys diferencijuotos pagal pareigas, 
kurios numatytos Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo struktūros 
reglamente. Studijų programos dėstytojų darbo laiko struktūra, skaičiuojant 1 etatui:  profesorių pedagoginis 
krūvis sudaro 46,3 %, mokslinis – 32,4 %; metodinis – 11,2 %, organizacinis – 10,1 %. viso darbo laiko; 
docentų – pedagoginis krūvis – 52,2 %, mokslinis – 26,4 %; metodinis – 12,4 %, organizacinis – 9,0 %; lektorių 
– pedagoginis krūvis – 62,1 %, mokslinis – 16,3 %; metodinis – 11,6 %; organizacinis -10,0 %; asistentų 
pedagoginis darbas – 69,3 %, mokslinis – 12,4 %, metodinis – 9,8 %, organizacinis – 8,5 %. 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 proc. Reikia pastebėti, kad dėstytojų 
darbo laiko struktūra atitinka darbo struktūrą, apibrėžtą ASU reglamente 
 

2.3.2. Personalo patirties ir veiklos atitiktis studij ų programai 
 

Programoje dėstantys pedagogai turi pakankamą patirtį programos tikslams ir studijų rezultatams 
pasiekti. 2015-2016 m. m. programoje dirbantys dėstytojai pagal pedagoginio darbo stažą pasiskirsto: iki 5 metų 
– 2; 6–10 metų – 4; 11–20 metų – 6; daugiau kaip 20 metų – 5, o pagal mokslinio darbo stažą pasiskirsto: iki 5 
metų – 1; 6–10 metų – nėra; 11–20 metų – 8; daugiau kaip 20 metų – 8 (3 priedas).  

Magistrantūros studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė dėstytojų mokslinės veiklos kryptys 
atitinka jų dėstomus dalykus ir yra nurodytos 4 priede. Analizuojamuoju laikotarpiu programos dėstytojai 
dalyvavo 8 tarptautiniuose mokslo ir studijų projektuose („Eureka“E4449! 6855 ECORAW!; REGPOT EU FP 
7; „Professor visiting“ – Lenkija, SGGW (Varšuvos gyvybės mokslų universiteto Žmogaus mitybos ir vartojimo 
mokslų fakultetas); Žemės ūkio studijų programų akreditacijos plėtotė Rusijoje; Europos Komisijos Horizon 
2020 projektas „ES vaisių tinklas“ (EUFRUIT); INTERREG Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
programos projektas R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo 
bei perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse (Lietuva, Latvija, Lenkija, Švedija)“; 
INTERREG Europos regionų plėtros fondo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 
projektas LLII-060 “Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra”; 7BP projektas „Added value from high 
protein & high oil industrial co-streams“), 67 mokslo bei studijų projektų ir temų.  

Analizuojamuoju laikotarpiu programos dėstytojai parašė 3 monografijas, 2 vadovėlius, 3 mokomąsias 
knygas, 8 kitas knygas, 1 knygos dalį, 14 mokomųjų priemonių, buvo 2 knygų sudarytojais ar redaktoriais, 
paruošė vieną studiją. Programos dėstytojai taip pat rašė straipsnius į mokslo žurnalus ir mokslo populiarinimo 
leidinius: 68 straipsnius paskelbė leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Web of Science“ ir turinčiuose 
citavimo indeksą, 26 leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Web of Science“, 54 recenzuojamuose 
mokslo leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėse, 119 kituose recenzuojamuose leidiniuose, 263 straipsnius 
nepriskirtus mokslo leidinių grupėms.  

Dėstytojų akademiniai mainai. Pagrindiniai universitete vykdomos ERASMUS studijų programos 
tikslai yra: 1) skatinti aukštojo mokslo institucijų daugiašalį ir aukštojo mokslo institucijų ir įmonių 
bendradarbiavimą; 2) studijų kokybės užtikrinimas ir studentų bei dėstytojų mobilumo skatinimas, suteikiant 
studentams galimybę gauti kalbinės, kultūrinės, švietėjiškos patirties, naudojantis kitų Europos šalių patirtimi jų 
studijuojamų, o dėstytojams dėstomų dalykų srityje. 2011–2016 m. laikotarpiu iš kitų užsienio šalių universitetų 
į Agronomijos fakultetą buvo atvykę 30 dėstytojų iš 10 šalių (Lenkija, Turkija, Belgija, Kinija, Baltarusija, 
Ukraina, Švedija, Afganistanas, Estija, Vokietija) (9 lentelė).  

2011–2016 m. laikotarpiu į kitų užsienio šalių universitetus (Lenkija, Italija, Turkija, Belgija, Ispanija, 
Graikija, Čekija, Portugalija, Latvija, Vokietija) pagal ERASMUS mainų programą dėstymo tikslais įvyko 35 
dėstytojų vizitai (10 lentelė). 
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9 lentelė. Dėstytojų, atvykusių akademiniam darbui į Agronomijos fakultetą, skaičius 

Studijų metai 
Atvykusių 
dėstytojų 
skaičius 

Institucija (šalis) 

2011-2012 4 
Warsaw University of Life Sciences (Lenkija), Akdeniz University (Turkija) 
Universidad Politécnica de Valencia (Ispanija) 

2012-2013 9 

Grodno valstybinis agrarinis universitetas (Baltarusija), Ukrainos nacionalinis 
gyvybės ir aplinkos mokslų universitetas (Ukraina), Švedijos žemės ūkio mokslų 
universitetas (Švedija), Žemės ūkio mokslininkų sąjunga (Estija), Warsaw 
University of Life Sciences (SGGW) (Lenkija) , Wroclaw University of Life 
Sciences (Lenkija); University of Warmia and Mazury (Lenkija); 

2013-2014 6 
Katholieke Universiteit Leuven (Belgija); Hohenheimo universitetas (Vokietija, 
Štutgartas), Warsaw University of Life Sciences (SGGW) (Lenkija), Varmijos - 
Mozurijos universitetas, Olštynas (Lenkija)  

2014-2015 5 
University Of Technology And Life Sciences In Bydgoszcz (Lenkija), Warsaw 
University of Life Sciences (SGGW) (Lenkija)  

2015-2016 6 

Warsaw University of Life Sciences (SGGW) (Lenkija), Varmijos - Mozurijos 
universitetas, Olštynas (Lenkija), Olštino Žemės ūkio universitetas (Vokietija), 
Fizikos Ir Organinės Chemijos Institutas (Baltarusija), Kelno universitetas 
(Vokietija), Aksaray universitetas (Turkija)  

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

Studijų metai 
Išvykusių 
dėstytojų 
skaičius 

Institucija (šalis) 

2011-2012 4 
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Lenkija), University of 
Palermo (Italija), Swedish Univerity of Agricultural Sciences (Švedija) 

2012-2013 10 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (Lenkija), Warsaw 
University of Life Sciences (SGGW) (Lenkija), Akdeniz University (Turkija), 
Katholieke  Universiteit Leuven (Belgija), Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) (Ispanija), Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research 

2013-2014 3 
Warsaw University of Life Sciences (SGGW) (Lenkija), Wroclaw University of 
Environmental and Life Sciences (Lenkija), Technological Educational Institute of 
Crete (Graikija). 

2014-2015 6 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Lenkija), Czech University of Life 
Sciences Prague (Čekija), Algarves universitetas (Portugalija), University of Life 
Sciences (Lenkija).  

2015-2016 12 
Aksaray University (Turkija), ), Czech University of Life Sciences Prague (Čekija), 
Latvia University of Agriculture (Latvija), Kassel university (Vokietija).  

Duomenys apie dėstytojų dalyvavimą mokslinėse konferencijose, stažuotėse, seminaruose. Studijų 
programos Sodininkystė ir daržininkystė dėstytojai tobulinosi įvairios trukmės stažuotėse, kursuose, 
seminaruose: 25 trumpalaikėse stažuotėse užsienyje, 11 trumpalaikėse ir 2 ilgalaikėse stažuotėse Lietuvoje, 
keliolikoje kursų ir seminarų užsienyje bei apie 80 kursų ir seminarų Lietuvoje. 

Studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė dėstytojai aktyviai dalyvavo 26 profesinių organizacijų 
veikloje (iš jų 11 tarptautinių): Lietuvos agronomų sąjungoje (4 dėstytojai), Lietuvos genetikų ir selekcininkų 
draugijoje (1 dėstytojas), Lietuvos dirvožemininkų draugijoje prie LMA Žemės ir miškų mokslų skyriaus (5 
dėstytojai), Lietuvos herbologų draugijoje (4 dėstytojai), Lietuvos fitopatologų draugijoje (1 dėstytojas), 
Lietuvos biotechnologų draugijoje (1 dėstytojas), Lietuvos augalų fiziologų draugijoje (1 dėstytojas), Lietuvos 
artojų asociacijoje (1 dėstytojai), Lietuvos žemės dirbimo tyrimų draugijoje (1 dėstytojas), Šiaurės šalių žemės 
ūkio mokslininkų asociacijoje (NJF) (2 dėstytojai), Europos herbologų asociacijoje (EWRS) (1 dėstytojas), 
Europian Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA) (3 dėstytojai), Tarptautinėje žemės dirbimo 
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mokslinių tyrimų asociacijoje (ISTRO) (1 dėstytojas), Tarptautinėje sodininkystės mokslo organizacijoje (ISHS) 
(2 dėstytojai), 1 dėstytojas yra LMA tikrasis narys. Programos dėstytojai užsiima įvairia ekspertine veikla: 1 
dėstytojas buvo tarptautinės ekspertų grupės nariu vertinant Latvijos žemės ūkio universiteto žemės ūkio 
fakulteto studijų programas 2007 ir 2010 m., 1 dėstytojas yra SKVC studijų programų bei MITA projektų 
ekspertas, 1 dėstytojas ekspertuoja darbo rinkos mokymo tarnybos mokymo programas bei dirba ekspertu LR 
Aplinkos ministerijoje miestų gėlynų vertinimo klausimais, 1 dėstytojas yra LMT mokslo ekspertas ir 2014 m. 
buvo BiodivERsA ERA-NET ir FACCE-JPI tarptautinių projektų ekspertu. 1 programos dėstytojas atlieka LR 
ŽŪM žemės ūkio mokslo tarybos nario ir Slėnio Nemunas (mokslo, studijų ir verslo centras) tarybos nario 
pareigas. 6 programos dėstytojai yra 10 mokslo žurnalų redkolegijų nariai: 4 Lietuvos mokslo leidinių ir 6 
tarptautinių mokslo žurnalų. 

Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas būdai. Per analizuojamą laikotarpį visi programos dėstytojai 
dalyvavo skirtingose priemonėse, leidžiančios tobulėti profesinėje veikloje: 8 tarptautiniuose mokslo ir studijų 
projektuose, 57 tarptautinėse konferencijose, 38 stažuotėse, virš 100 kursų ir seminarų. Profesinio tobulėjimo 
tematikos (kursai žemės ūkio bei aplinkosaugos klausimais; 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.) tiesiogiai siejamos su dėstomais dalykais bei moksliniais interesais, 
todėl yra labai svarbios studijų programos tikslų įgyvendinimui. 

 

11 lentelė. Personalo skyriaus įvertinimas 
Stiprybės Tobulinimo veiksmai 
Programos dėstytojų pedagoginė, mokslinė, praktinė patirtis 
yra pakankama, užtikrinant studijų programos vykdymą ir 
kokybės tobulinimą. 

Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, tobulinant užsienio 
kalbų mokėjimą. 

 
2.4. Materialieji ištekliai 
2.4.1. Materialioji bazė 

 
Patalpų studijoms tinkamumas ir pakankamumas. II-osios pakopos studijų programos Sodininkystė ir 

daržininkystė naudojamos Agronomijos fakultetui skirtos patalpos ASU centriniuose rūmuose, o taip pat 
patalpos ir infrastruktūros padaliniai, skirti moksliniams tyrimams atlikti (Pomologijos sodas, Šiltnamiai, slėnio 
„Nemunas“ mokslinių tyrimų bazė ir kt.). Didžioji dalis Sodininkystės ir daržininkystės programos dalykų 
paskaitų bus skaitoma Agronomijos fakultete, kur bendras auditorijų plotas sudaro 519,6 m2. Vienos auditorijos 
vidutinis dydis – 74,2 m2, bendras visose auditorijose esantis vietų skaičius studentams – 370. Vienam studentui 
tenka 1,4 m2. Sodininkystės ir daržininkystės studijų programos studentai ir dėstytojai naudojasi 
specializuotomis auditorijomis ir laboratorijomis: Žemės ūkio augalų mitybos, Augalų fiziologijos ir botanikos,  
Sodininkystės ir arboristikos, Daržininkystės, Augalų apsaugos metodų, Entomologijos, Fitopatologijos, Maisto 
žaliavų kokybės, Maisto žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų ir kt. laboratorijomis. 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. 

Įrangos studijoms tinkamumas ir pakankamumas. Studijų programos vykdymui naudojama Fakulteto 
institutuose esanti įranga: džiovinimo spintos, klimato kameros, prietaisas dirvožemio karbonatų nustatymui, 
HH2 drėgnumo matuoklis su sensoriumi, šviesinis mikroskopas su mikro objektų apžiūros bei fotografavimo 
įranga, stereo mikroskopas, autoklavas, termostatas, sterilizatorius bei laminaras. Maisto žaliavų, agronominių ir 
zootechninių tyrimų laboratorijoje (Studentų g. 9) studentai gali dirbti su pH-metru „pH 537“, kaitinimo plytele-
magnetine maišykle, spektrofotometru, analitinėmis svarstyklėmis, liepsnos fotometru, malūnu, džiovinimo 
spintomis, azoto ir vandens distiliatoriais, Kjeldalio mineralizacijos bloku, kratytuvu, vandens vonelėmis, 
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magnetine maišykle, titratoriumi, Soxsleto aparatu, centrifuga. Universiteto Bandymų stotyje (Rapsų g. 7) 
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, augalų lapų bei šaknų 
skeneriais, laboratoriniais šaldytuvais, šaldikliais.  

II-sios pakopos studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė studijoms naudojama centriniuose 
rūmuose įrengta nauja kompiuterinė auditorija (316 aud.) su 23 darbo vietomis studentams. Auditorijoje yra 
įrengta interneto prieiga. Taip pat interneto prieigos įrengtos ir studentų bendrabučiuose. Universitete veikia 
bevielis interneto ryšys, todėl studentai gali naudoti asmeninę kompiuterinę techniką informacijos paieškai ir 
darbui ne paskaitų metu. Kompiuterinėje klasėje studijų tikslams naudojamos specialios programos: 
SELEKCIJA, STATISTICA, SYSTAT 10, SigmaPlot 8.0, SigmaStat. Šios programos reikalingos studijuojant 
„Mokslinio tyrimo planavimą ir analizę“ bei statistiniam duomenų vertinimui ruošiant magistro baigiamuosius 
darbus. Studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė studijoms naudojamos įrangos turime pakankamai ir ji 
yra tinkama. 

Programos praktinių darbų įgyvendinimui ir mokslinių tiriamųjų darbų ruošimui naudojama bazė. 
Magistrantai mokslinį tiriamąjį darbą bei praktinius darbus atlieka Fakulteto institutų laboratorijose, Maisto 
žaliavų, agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
Sodininkystės ir daržininkystės institute ir kitose mokslo įstaigose, ūkininkų ūkiuose, Pomologiniame sode. 
ASU Pomologinio sodo teritorijoje auginami kultūriniai šermukšniai, putinai, lazdynai, miškinės kriaušės, 
aronijos, uoginės obelys. 1968 m. pasodinta atrinktų laukinių obelų formų sėkliniams poskiepiams kolekcija 
naudojama augalų genų bankui ir studijoms - 0,3 ha; 1970 m. pasodinta 105 obelų veislių kolekcija su įvairiais 
poskiepiais naudojama studijoms - 2 ha; 1984 m. įkurtas gamybinis pusiau aukštaūgių obelų bandymas, kuris 
2000 m. rekonstruotas pažeminant ir suformuojant plokščius horizontalius vainikus, naudojamas studijoms  - 1 
ha; 1988 m. įveista originalių, tuo metu LŽŪU (dabar ASU) sukurtų, margalapių aktinidijų veislių kolekcija 
(vienintelė pasaulyje), naudojama moksliniams tyrimams, studijoms, demonstracijai, veislių palaikymui 0,3 ha; 
2002 - 2004 m. pasodinta obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių ir trešnių žemaūgė kolekcija, naudojama moksliniams 
tyrimams, studijoms, demonstracijai – 0,5 ha; nuo 2003 m. įrengta daugiamečių daržovių (vaistinio smidro, bei 
daugiamečių prieskoninių augalų) kolekcija, naudojama moksliniams tyrimams, studijoms, demonstracijai - 0,4 
ha; 2011 - 2012 m. įrengta sodo drėkinimo sistema studijoms ir moksliniams tyrimams; 2012 m. įrengti  
margalapės aktinidijos ir vaistinio smidro demonstraciniai bandymai. 

 
2.4.2. Metodiniai ištekliai 

 
Bibliotekos fondai. Sodininkystės ir daržininkystės studijų programos studentai naudojasi Universiteto 

biblioteka bei skaityklomis, kur sudarytos geros sąlygos studentų savarankiškoms studijoms. Bibliotekos 
elektroniniame kataloge (http://lzuu.library.lt) suregistruota visuma leidinių, išleistų nuo 1992 m. Taip pat el. 
kataloge suregistruota dauguma vadovėlių ir populiarių leidinių, išleistų anksčiau nei 1992 m. Veikia 2 erdvios 
skaityklos, kuriose yra 186 darbo vietos skaitytojams, iš jų 30 – kompiuterizuotos (20 - viešai prieigai prie 
interneto, 10 – paieškoms kataloge). Bibliotekos fonduose yra 448198 egzemplioriai ir 156402 pavadinimų 
knygos, 141 pavadinimų spausdinti periodiniai leidiniai, 19 prenumeruojamų duomenų bazių, kuriose 
prenumeruojama apie 29000 žurnalų. ASU biblioteka siūlo naudotis ir įvairiomis visateksčių straipsnių ar 
žurnalų užsienio duomenų bazėmis. Per metus įsigyjama apie 700 pavadinimų naujų knygų, 8000 egzempliorių 
spaudinių. Fondai kaupiami atsižvelgiant į universiteto mokslo ir studijų kryptis, o 22 % - mokomoji literatūra. 
Studentai gali susipažinti su naujausiais biologijos, žemės ūkio, želdinimo ir kraštovaizdžio architektūros, 
chemijos, maisto mokslo, inžinerijos bei kitų sričių moksliniais pasiekimais bei pasauline patirtimi. Skaitytojai 
aptarnaujami dviejuose Universiteto rūmuose. Trečiuose rūmuose yra atviras vadovėlių ir kitos mokomosios 
literatūros fondas. Bibliotekoje esančius leidinius galima rasti ir užsakyti bibliotekos elektroniniame kataloge 
<http://asu.library.lt> arba ASU virtualioje bibliotekoje <http://ebiblioteka.asu.lt>. Universiteto dėstytojai, 
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mokslininkai ir studentai gali skaityti apie 11 000 el. knygų ir 29 000 mokslinių žurnalų iš 19 tarptautinių ir 
kelių lietuviškų prenumeruojamų duomenų bazių <http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/ 
prenumeruojamos-db/>. Prenumeruojamos pasaulyje žinomiausios ir didžiausios tarptautinės įvairių mokslo 
sričių duomenų bazės (Science Direct, Springer, Taylor&Francis, Academic Search Complete) bei skirtos 
atskiroms mokslų kryptims (Emerald, Business Search Complete, Environment Complete, GreenFile ir kt.). 
Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir dėstytojai gali naudotis Universitete bei namuose prisijungę 
per VPN16 . Be to, Universiteto leidžiami mokslo darbų rinkiniai (pvz.„Rural Development“), žurnalai, 
konferencijų medžiaga yra prieinami tiesiogiai (http://www.asu.lt/mokslas/lt/26265). Galima naudotis 
tarpbibliotekiniu abonementu. Universiteto biblioteka yra žemės ūkio bibliotekų tinklo AGLINET narys, todėl 
dėstytojai ir studentai gali nemokamai naudotis šio tinklo paslaugomis.  

Studentai naudojasi dėstytojų parašytais profesijos vadovėliais ir mokymo priemonėmis (2.3 skyrius ir 4 
priedas). Pastaruoju metu dalykų dėstytojai turi galimybę mokomąją literatūrą talpinti internete, kur ja gali 
naudotis neribotas skaičius studentų. Šiam tikslui tarnauja virtualaus mokymo studijoms skirta svetainė 
(http://moodle.asu.lt/moodle) bei universiteto elektroninė talpykla, t.y. institucinė duomenų bazė 
(http://dspace.lzuu.lt), kurioje galima talpinti tiek aprobuotus, tiek neaprobuotus vadovėlius, mokomąsias 
knygas, paskaitų konspektus ir kt. Kai kurių bibliotekoje esančių studijoms skirtų leidinių studentai turi 
galimybę įsigyti Universiteto Leidybos centre. Taip pat yra galimybė skaityti virš 1500 elektroninių vadovėlių iš 
prenumeruojamų lietuviškų ir užsienio duomenų bazių (http://www.asu.lt/biblioteka/lt/36790). 

Studentai ir dėstytojai gali naudotis Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų medžiagos 
(http://www.asu.lt/biblioteka/lt/12967 ) ir lietuviškų duomenų bazių (http://www.asu.lt/biblioteka/lt/16363 ) 
prieinamumo paslaugomis. 

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. eurų: dirvožemio struktūros nustatymo įranga, dirvožemio agregatinio stabilumo nustatymo rinkinys, 
Soksleto ekstrakcijos sistema, stereomikroskopas XIC-38, laminaras, klimatinė kamera, autoklavas, 
mikroskopas sėklų tyrimui ir kt. Šiame projekte taip pat skirta 56,1 tūkst. Eurų baldų atnaujinimui ir 60,7 tūkst. 
eurų patalpų remontui. II-sios pakopos studijų programos Sodininkystė ir daržininkystė studijoms naudojama 
nauja šiuolaikinė materialinė bazė Jungtiniame tyrimų centre (atidarytas 2012 m. gruodžio mėn.). 
Laboratorijose, kurių įrengimas finansuotas iš projekto „Nemuno Slėnis“ lėšų, studentai naudojasi 
Agrobiologijos (J102) laboratorijos įranga (iš viso skirta 1 608,8 tūkst. eurų), moksliniams tyrimams atlikti, 
KUR gali naudotis augalų biocheminių tyrimų sistema (NIR spektrofotometru, ląstelienos analizatoriumi 
Fibertec M6) ir kt. Augalinių žaliavų kokybės laboratorijos (J208) įranga (iš viso skirta 789,8 tūkst. eurų): gali 
pasinaudoti tekstūros (konsistencijos) nustatymo sistema, produktų liofilizatoriumi, juslinių tyrimų kompleksu 
su specializuota kompiuterine programa ir kt. Prie aštuntųjų rūmų yra pastatytas fitotroninis šiltnamis (400 m2), 
kuriame studentai gali atlikti vegetacinius eksperimentus. 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 talpyklą (http://dspace.lzuu.lt ). Pažymėtina, kad 
pastaraisiais metais nuolat auga elektroninių informacijos išteklių poreikis, pasiūla ir vartojimas, tuo tarpu 
mažėja tradicinių, spausdintų dokumentų, ypač mokslinių žurnalų, įsigijimas bei panauda bibliotekoje. 
Atitinkamai keičiasi lėšų, skirtų bibliotekos išteklių atnaujinimui, paskirstymas.  
                                                 
16 VPN (Virtualus Privatus Tinklas) naudojamas siekiant kad kompiuteris esantis už universiteto tinklo ribų dirbtų lyg būdamas ASU 
tinklo viduje. VPN sesijos metu kompiuteris gauna ASU vidinio tinklo adresą ir gali pasiekti visas tinklo viduje veikiančias paslaugas. 
VPN paslauga aktuali ASU bendruomenės nariams, kurie dirba su prenumeruojamomis duomenų bazėmis iš savo namų kompiuterio. 
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12 lentelė. Sodininkystės ir daržininkystės studijų programos materialiųjų išteklių skyriaus 

įvertinimas 
Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Programos studijų tikslams ir rezultatams 
išpildyti yra sukurta pakankama materialiųjų išteklių 
bazė, suteikianti profesines galimybes kokybiškai 
pravesti teorinius ir praktinius užsiėmimus, atlikti 
moksliniais tyrimais pagrįstus baigiamuosius darbus. 

Studentai laisvai gali prisijungti prie Bibliotekos 
informacinės sistemos ir naudotis įvairiomis 
informacinėmis priemonėmis: tarptautinių duomenų 
bazių medžiaga ir kitais virtualiaisiais studijų ištekliais. 

Plėtoti studijas virtualioje erdvėje. 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

2.5.1. Studentų atranka ir studij ų eiga 
 

Priėmimo į studijas reikalavimai. Į II-sios pakopos Sodininkystė ir daržininkystė studijų programos 
pirmąjį kursą priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos (bakalauro) agronomijos krypties studijas; baigę 
pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus 
agronomijos šakos dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų; baigę pirmosios pakopos 
(bakalauro) kitų mokslo sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus agronomijos šakos dalykų, 
kurių bendra apimtis 60 kreditų; baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienerių 
metų darbo stažą po koleginių studijų ir baigė agronomijos programos papildomąsias studijas (Priėmimo į 
Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 2016 metais 
taisyklės, http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/II-pakopos-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-2016-06-
23.pdf ). 

Stojančiųjų suminis konkursinis balas (SKB) skaičiuojamas tokia tvarka: pirmosios pakopos (bakalauro) 
studijų programos dalykų ir praktikų galutinių įvertinimų aritmetinis svertinis vidurkis (pagal diplomo priedėlio 
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 – 
0,2 (Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos 2016 
metais taisyklės,  http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/05/II-pakopos-pri%C4%97mimo-taisykl%C4%97s-
2016-06-23.pdf ). Informacija apie studijų programą, suteikiamas kvalifikacijas viešai prieinama AIKOS 
duomenų bazėje  
(https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=f4f23996-7f5c-4fb9-9b12-
5e4f3fd0e538 ).  

Informacija apie studijų programą pateikiama leidiniuose „Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas“, 
„Studijos Aleksandro Stulginskio universitete“, specialiose reklaminėse-informacinėse skrajutėse, ASU 
tinklalapyje „stojantiesiems“ (http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-
studijas/priemimo-tvarka/).  

Kadangi priėmimas į Sodininkystė ir daržininkystė studijų programą buvo vykdomas ne kiekvienais 
metais, analizuojamu laikotarpiu vyko du priėmimai 2011 ir 2014 m., pateikusių prašymus studijuoti skaičius 
buvo nuo 1,5 iki 2,28 karto didesnis negu priimtų į studijas. 2011 ir 2016 m. buvo pateikta po 16 prašymų 
studijuoti šioje programoje,  2014 m. – 9 (13 lentelė).  



 22 

 

13 lentelė. Pateikusių prašymus ir priimt ų į studijas studentų skaičius  2011- 2014 m. 

Metai Studijų forma 
Priėmimo 

planas 
Priimta 

studijuoti 
Pageidavimų 

skaičius 
Konkursas 

2011 I (ištęstinės) 6 6+1* 16 2,28 
2014 D (nuolatinės) 6 6 9 1,5 
2016 D (nuolatinės) 6 6+1* 16 2,28 

*Valstybės nefinansuojama vieta.  
 
Analizuojant 2011 - 2016 m. priimtųjų studijuoti į programą konkursinių balų pasiskirstymą, pastebimas 

nežymus priimtųjų į valstybės finansuojamas vietas konkursinių balų svyravimas. Priimtų į valstybės 
finansuojamas vietas aukščiausias balas buvo 9,645, žemiausias – 7,10, į nefinansuojamą vietą 2011 m. ir  2016 
m. buvo priimta tik  po vieną magistrantą, kurių konkursinis balas buvo atitink.  7,89 ir  6,44 (14 lentelė).  

 

14 lentelė.  Priimtų į studijas konkursinių balų pasiskirstymas valstybės finansuojamose ir mokamose vietose 
Konkursiniai balai į valstybės finansuojamas vietas Konkursiniai balai į mokamas vietas 

Metai 
aukščiausias mažiausias balų vidurkis aukščiausias mažiausias balų vidurkis 

2011 9,37 7,10 8,24 7,89 7,89 7,89 
2014 9,65 7,12 8,38 - - - 
2016 9,19 7,66 8,47 6,44 6,44 6,44 

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

studentų skaičių santykis buvo 85,7 ir 83,3 proc. Tarp priimtųjų ir baigusių studentų skaičiaus buvo labai 
nedidelis skirtumas. 2011 m. studentų pokytis buvo susijės su magistranto užimtumu darbe, o 2014 m. studentė 
dėl šeimos pagausėjimo negalėjo baigti studijų, todėl  išėjo akademinių atostogų (15, 16 lentelės).  

 

15 lentelė. Į studijas priimt ų ir program ą sėkmingai baigusių studentų skaičių santykis 

Priėmimo metai 
Baigimo 

metai 
Į studijas priimtų 

studentų skaičius, vnt. 
Programą sėkmingai baigusių 

studentų skaičius, vnt. 
Santykis, 

% 
2011 2014 7 6 85,7 
2014 2016 6 5 83,3 

 

16 lentelė. Studentų skaičiaus kaita studijų metu 
Studijų metai I kursas II kursas Iš viso 
2011/2012 1 0 1 
2014/2015 0 1 1 

 

Studentų, dalyvaujančių mokslo ir kitos veiklose įvertinimas. Vadovaujantis ASU Senato nutarimu, 
studijų magistrantūroje metu kiekvienas magistrantas turi atlikti mokslinį tiriamąjį darbą ir pagal atlikto darbo 
rezultatus parengti ir paskelbti mokslinį straipsnį. Studijų metu magistrantai aktyviai dalyvauja institutų 
vykdomuose moksliniuose tyrimuose bei projektuose. Už atliekamą mokslinį tiriamąjį darbą magistrantai 
atsiskaito institutuose viešame susirinkime. Taip ugdomas magistrantų savarankiškumas, gebėjimas viešai 
pristatyti mokslinius tyrimus bei dalyvauti diskusijose. Kartu su vadovais dalis magistrantų rengia ir skelbia 
straipsnius mokslo žurnaluose "Žemės ūkio mokslai", "Sodininkystė ir daržininkystė", "Rural Development". 
Studentai, rengiantys magistro baigiamuosius darbus,  kiekvienais metais dalyvauja  tęstinėje konferencijoje 
„Jaunasis mokslininkas“, kurioje skaito pranešimus ir laimėję pirmąsias vietas už mokslinį pranešimą, gauna 
administracijos padėkos raštus ir skatinamąsias stipendijas. Per analizuojamą laikotarpį buvo paskelbta 
mokslinių straipsnių: 2014 m. – 6 , vienas iš jų "Rural Development", 2016 m. – 5, vienas studentas „Jaunasis 
mokslininkas“  konferencijoje laimėjo prizinę vietą.   
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Studentų judumas. Agronomijos fakulteto magistrantai turi galimybę dalyvauti BOVA  (Baltijos šalių 
žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklas) kursuose ASU (2012 m. penki programos 
magistrantai dalyvavo kursuose „Pomology and Fruit Science“, kuriuos organizavo studijų programą 
Sodininkystė ir daržininkystė realizuojantys ASU dėstytojai. Kursuose taip pat dalyvavo Latvijos Jelgavos 
žemės ūkio universiteto dėstytojai bei mokslininkai iš LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto). 
Magistrantai pagal ERASMUS programą dalyvauja studentų tarptautiniuose mainuose ir turi galimybę vykti 
dalinių studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) į užsienio universitetus, tačiau subjektyvios priežastys (dauguma 
magistrantūros studijų studentų yra sukūrę šeimas ir yra dirbantys) lemia, kad studentai negali vykti studijuoti į 
užsienio universitetus. 2012 m. Sodininkystė ir daržininkystė studijų programa pradėta rengti dėstyti anglų ir 
rusų kalbomis. 2015 m. Biologijos ir augalų biotechnologijos institute stažavosi magistrantė iš Padovos 
universiteto (Italija), kuri gilino žinias sodo augalų apsaugos klausimais.  

2011-2016 m. iš kitų šalių universitetų (Polytechnic University of Valencia (Ispanija), Institute for 
Agriculture and Food Industry, Rhone-Alpes (Prancūzija), Technical University of Madrid (Ispanija), 
University of Perugia (Italija), University of Insubria (Italija), Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 
(Prancūzija), Bogor Agricultural University (Indonezija)) studijuoti į AF buvo atvykę 11 antros studijų pakopos 
studentų.  

2.5.2. Studijų procesas 
 

Programos tvarkaraščio racionalumas. Studijų mokslo metus sudaro 2 semestrai – rudens ir pavasario. 
Magistrantūros studijos vykdomos pagal Dekano patvirtintus tvarkaraščius, jie skelbiami dekanato lentoje ir 
fakulteto internetinėje svetainėje (http://af.asu.lt/?page_id=734&lang=lt). Programos tvarkaraštis sudaromas 
visam semestrui ir jo metu nekeičiamas. Siekiant derinti magistrantų studijas su profesine veikla, auditoriniai 
užsiėmimai nuo 2011/2012 s. m. vykdomi ketvirtadieniais – penktadieniais po 8-11 akademinių valandų. Toks 
auditorinis darbo krūvis per savaitę ir semestrą tenkino studentus.  

Egzaminų sesijos tvarką reglamentuoja Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse 
(nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas (http://af.asu.lt/?page_id=895). Egzaminų laikymo grafikus sudaro ir 
tvirtina fakulteto dekanas pagal akademinės grupės seniūno ir dėstytojų suderintą laiką. Egzaminų laikymo 
grafike nurodoma egzamino laikymo data ir vieta (auditorija). Egzaminų laikymo datos išdėstomos per visą 
egzaminų sesijai skirtą laiką, tarp egzaminų nustatant ne mažesnius kaip dviejų darbo dienų laiko tarpus. To 
paties dalyko egzaminas egzaminų sesijos metu yra laikomas tik vieną kartą. 2011 - 2016 m.m. egzaminai 
sesijos metu buvo paskirstyti tolygiai, studentų akademinis krūvis jos metu buvo tinkamas. 

Studijų vertinimas. Vertinimo kriterijai apima teorinių žinių ir praktinio bei kito savarankiško darbo 
(referatų,  individualių ar komandos darbų rengimo, pasirengimo seminarams, praktinių užduočių įvykdymo) 
gebėjimų vertinimą. Vertinimo kriterijai yra susieti su reikiamais įgyti gebėjimais, žiniomis ir įgūdžiais, kurie 
numatyti studijų rezultatuose. Visų dalykų pasiekimų vertinimo kriterijai nurodyti dalykų aprašuose, kuriuos 
dėstytojas pateikia studentams pradėdamas dalyko dėstymą.   

Studentų pasiekimų 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 
rezultatais. Studentų žinios ir gebėjimai vertinami semestro eigoje už kontrolinius darbus, savarankiškus bei 
praktinius darbus. Sesijos metu laikomas egzaminas. Jį laiko studentai, turintys visų 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 darbai, savarankiškas darbas – 20–50 proc. Atskirų darbų 
bei žinių patikrinimo įvertinimo svorio koeficientai pateikti dalykų aprašuose (2 priede). Studentų savarankiški 
darbai ir egzaminų lapai institutuose saugomi vienerius kalendorinius metus. 

Fakultete taikoma studijuojančiųjų pažangos stebėjimo sistema. Įpusėjus semestrui, Dekanate sudaroma 
visų to semestro dalykų studentų operatyviojo ir tarpinio žinių vertinimo suvestinė pagal 0-1-2 balų sistemą. 
Tarpinių rezultatų suvestinė apsvarstoma dekanato posėdyje, individualiuose pokalbiuose su studentais.  



 24 

Egzaminų rezultatai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po egzamino skelbiami nuo 2011 m. įvestoje 
studentų studijų rezultatų įvertinimo, duomenų talpinimo ir naudojimo informacinėje sistemoje (e-rezultatai).  
Studentai, prisijungę prie e-rezultatų gali matyti egzamino įvertinimus (tarpinį, egzamino, galutinį) 
(http://193.219.64.238/erezultatai_st/).  Jeigu studento netenkina egzamino pažymys, jis turi teisę susipažinti su 
egzamino atsiskaitymų į klausimus vertinimais, diskutuoti su dėstytoju dėl vertinimo objektyvumo. Nepasiekus 
susitarimo studentas gali rašyti apeliaciją fakulteto dekanui (http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-
kokybe/apeliaciju-tvarka). Grįžtamojo ryšio pobūdis yra tinkamas studentams gauti pakankamą informaciją apie 
jų pasiekimus. 

Studentų pažangumas, nubyrėjimas. Analizuojamuoju laikotarpiu magistrantų egzaminų pažymių svertinis 
vidurkis kito nuo 8,2 iki 9,7 (17 lentelė).  Per visą nagrinėjamą laikotarpį tik 2011/2016 st. m. buvo išbrauktas 1 
pirmo kurso studentas paties prašymu, tačiau išbraukimo priežastis buvo studijų ir darbo laiko 
nesuderinamumas, 1 studentė išėjo akademinių atostogų  (18 lentelė).  

 

17 lentelė. Duomenys apie studentų studijų pažangumą 

Studijų metai 
Egzaminų pažymių 
svertinis vidurkis 

Neišlaikiusių egzaminų 
studentų skaičius ir procentas 

Išbrauktų studentų 
skaičius 

2011/2012 8,2 0 1 
2012/2013 9,3 0 0 
2013/2014 9,7 0 0 
2014/2015 8,3 0 0 
2015/2016 9,2 0 0 

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

Kursas Paties prašymu Už nepažangumą Negrįžo iš akad. atost. Iš viso 
I 1 0 0 1 
II 0 0 1 1 

Iš viso: 1 0 1 2 
 
Baigiamųjų darbų vertinimas.  Studijų metais atliktas mokslinis tiriamasis darbas apibendrinamas 

magistrantūros studijų baigiamajame darbe. Jame studentai privalo teoriniu ir/ar taikomuoju požiūriu ištirti 
mokslinę problemą ir pagrįsti jos sprendimo būdus. Reikalavimai baigiamiesiems darbams nurodyti 2.2.2 
skyriuje. Baigiamųjų darbų temas tvirtina instituto direktorius, visos temos atitinka programos tikslus.  

Baigiamųjų darbų gynimas ir egzamino laikymas vyksta Rektoriaus patvirtintoje Baigiamųjų darbų ir 
egzaminų vertinimo komisijoje. Vertinant magistrų baigiamuosius darbus, komisiją sudaro 5 nariai, komisijos 
pirmininku tvirtinamas kitos institucijos atstovas (2014 m. komisijos pirmininku buvo Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir 
biotechnologijos skyriaus vedėjas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, o 2016 m. komisijos pirmininku buvo 
LAMMC direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius). Į komisiją įtrauktas socialinių partnerių atstovai – 
UAB „Euromediena“ direktorius Mindaugas Šilininkas (2014 m.) socialinis partneris-praktikas – dr. Rimantas 
Dapkus (2016 m.). 

Baigiamiesiems darbams taikomas kolegialus vertinimas. Vertinant baigiamuosius darbus, 
atsižvelgiama į recenzento bei oponento įvertinimus, instituto pateiktą išvadą, darbo vadovo atsiliepimą ir 
komisijos, susipažinusios su pateiktu baigiamuoju darbu bei paties studento pateikimo kokybe, nuomonę. 
Sodininkystės ir daržininkytės studijų programos magistrantūros baigiamųjų darbų vertinimo balų 
pasiskirstymas (procentais) pateiktas 19 lentelėje. Nagrinėjamo laikotarpio dviejų priėmimo metų absolventų 
baigiamųjų darbų sąrašas nurodant studentą, darbo vadovą ir įvertinimą pateiktas prieduose (5 priedas). 
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19 lentelė. Agronomijos programos magistrantūros studijų baigiamųjų darbų įvertinimo pasiskirstymas 
(%), 2014 ir 2016 m. 

Metai 
10 

 (puikiai) 
9  

(labai gerai) 
8  

(gerai) 
7  

(vidutiškai) 

6-5  
(patenkinamai 

ir silpnai) 

Vidutinis 
balas 

2014 66,7 16,7 - 16,7 - 9,3 
2016 20 40 40 - - 8,8 

 
2.5.3. Absolventų įsidarbinimo stebėsena 

Per 2011-2016 m. Sodininkystės ir daržininkytės magistrantūros studijas baigė 11 absolventų.  Remiantis 
nacionalinės karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomenimis, nustatyta, kad 2016 m. studijų 
baigimo dieną dirbo 100 proc. absolventų. Atliktos apklausos duomenimis, 2015/2016 m. antrame kurse 
studijuojantys magistrantai visi dirba pagal specialybę – agronomais konsultatais, agronomais sodininkais, 
pardavimų atstovais,  bendrovėse susijusiose su žemės ūkiu. 

Įvertinant absolventų įsidarbinimo ir darbo pagal II studijų pakopos įgytos specialybės galimybes, 
didesnė dalis nuo apklaustųjų – 6 dirba agronomais konsultantais, agronomais sodininkais, pardavimų atstovais, 
1 studijuoja doktorantūroje ir dirba sodininkystės specialistu, 4 i dirba administravimo specialistais ar valstybės 
tarnautojais.  Manome, kad absolventų įsidarbinamumas yra pakankamas studijų programos poreikiui pagrįsti. 
Absolventų profesinės veiklos pobūdis atitinka studijų programos paskirtį, jie įgytus gebėjimus pritaiko savo 
darbinėje veikloje. 

2014-2016 m. buvo apklausti visi studijas baigę absolventai (20 lentelė). Tai sudarė 100 proc. iš 
visų baigusiųjų. Iš apklaustųjų absolventų įsidarbinusių – 100 proc., dirbančių ir studijuojančių – 9 proc. 
Iš dirbančiųjų 54,6 proc. magistrų darbas tiesiogiai susijęs su įgyta profesija, 36,4 proc. visiškai nesusijęs 
su įgyta profesija. 

20 lentelė. Duomenys apie absolventų įsidarbinimą, 2014- 2016 m. 

 
2.5.4. Paramos studentams formos 

Akademinė parama. Aleksandro Stulginskio universiteto tinklalapyje „studentams“ gali susipažinti su 
svarbiausiais dokumentais susijusiais su studijų eiga, stipendijomis, Universiteto studijų dalykų bazėje 
pateikiami visų studijų programų studijuojamų dalykų aprašai, kuriuose pateikiamos trumpos žinios apie 
studijuojamo dalyko tikslus ir studijų rezultatus, turinį, vertinimo sistemą, nurodomi dalykui studijuoti reikalingi 
literatūros šaltiniai, dalykų dėstytojai. 

Universiteto studentams integruotis į tarptautinių studijų procesą padeda ASU Tarptautinis skyrius. Jo 
iniciatyva ASU turi dvipusių ERASMUS mainų sutartis su 95 Europos universitetais. 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 tinklalapyje 
(http://intern.asu.lt/lt/erasmus/).      

Svarbiausia informacija studentams talpinama fakulteto internetiniame puslapyje  
(http://af.asu.lt/?lang=lt), ją dubliuojant prie dekanato esančioje 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 

Studijų 
baigimo 
metai 

Apklaustų-
jų skaičius 

Apklaustų-
jų studentų 

nuo 
baigusiųjų 
dalis, proc. 

Įsidarbinu-
sių 

skaičius 

Studijuo-
ja ir dirba 

Darbas 
tiesiogiai 
susijęs su 
įgyta 

profesija 

Darbas 
netiesiogiai 
susijęs su 
įgyta 

profesija 

Darbas 
nesusijęs su 
įgyta 

profesija 

2014 6 100 6 1 3 0 2 
2016 5 100 5 0 3 0 2 
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suteikiama dekanate. Universiteto padalinių (fakultetų, institutų) internetiniuose puslapiuose pateikiama 
informacija apie dėstytojų konsultavimo laiką. Studentai kreipiasi į dėstytoją dėl konsultacijos elektroniniu 
paštu. Visų universiteto darbuotojų elektroninio pašto adresai pateikti ASU „Kontakų pajieška“ internetiniame 
puslapyje (http://asu.lt/kontaktu-paieska/) .  

Periodiškai studentams organizuojamos "Karjeros dienos". 2005 m. ASU įsteigtas Karjeros centras, 
kurio paskirtis padėti ASU studentams rengtis karjerai, ugdyti akademinės bendruomenės palankų požiūrį į 
profesinę karjerą mokymosi visą gyvenimą kontekste, padėti plėtoti karjeros galimybes absolventams, 
tarpininkauti tarp darbdavių ir studentų darbo paieškos ir karjeros klausimais. 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 t.t. Studentams 
teikiama profesijos konsultanto pagalba karjeros planavimo, įsidarbinimo (CV ir motyvacinio laiško rašymo), 
informacijos paieškos klausimais. Studentai  asmeniškai konsultuojasi su Karjeros centro profesijos konsultante.   

Socialinė parama. Socialines stipendijas gali gauti socialiai remtini studentai, studijuojantys tiek 
valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, kurie yra: iš nepasiturinčių šeimų ar 
vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal LR Piniginės socialinės 
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą; turi teisės aktų apibrėžta 
tvarka nustatytą 45% ir mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresni kaip 25 
metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas 
vienintelis iš tėvų) yra mirę. Socialinės stipendijos dydis – 3,0 BSI. Studentui gali būti skiriama viena socialinė 
stipendija per studijų semestrą. Įgyvendinamas projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų 
poreikių turintiems studentams“, sudaromos galimybės studijų įmoką mokėti dalimis.  

Karjeros centre  studentams teikiama psichologo 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 psichologe. Psichologiniais ir sveikatos klausimais studentai gali kreiptis į Pilėnų sveikatos priežiūros 
centrą. 

ASU Kūno kultūros ir sporto centras sudaro studentams sąlygas fiziškai lavintis, stiprinti savo sveikatą 
bei darbingumą, plėtoja sportinę veiklą, propaguoja sveiką gyvenseną. 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. 

Universitete didelis dėmesys skiriamas studentų doros, dvasingumo ugdymui. 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“.  

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 (Aleksandro Stulginskio universiteto studentų skatinamųjų stipendijų nuostatai. Patvirtinta  ASU 
Senato posėdyje  2014 m. vasario 5 d. Protokolas Nr. 534). 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 semestro akademinių skolų. 
Minimali stipendija už mokymosi rezultatus – 1,0 BSI (bazinė socialinė išmoka), maksimali – 4,0 BSI.  

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. 
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Universitete už išskirtinius pasiekimus studijose ir visuomeninėje veikloje skiriamos vardinės stipendijos. 
Vienkartinės stipendijos (2,0 BSI dydžio) yra mokamos nustatyta tvarka studentams, pasiekusiems išskirtinių 
rezultatų visuomeninėje veikloje, sporte, meno kolektyvuose.  

Universiteto studentai turi galimybę gauti paskolą gyvenimo išlaidoms, studijų įmokoms padengti bei 
dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir susitarimus 
(http://www.asu.lt/studentams/lt/). Jiems suteikiama galimybė gyventi renovuotuose, geros būklės ASU 
bendrabučiuose, esančiuose Universiteto teritorijoje, kuriuose yra laisva, nemokama interneto prieiga.  

 
21 lentelė. Studijų eigos skyriaus įvertinimas 

Stiprybės Tobulinimo veiksmai 
Plėtoti studijas virtualioje erdvėje. Studijos vykdomos remiantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Universiteto Rektoriaus įsakymais, kitais teisiniais 
aktais.  

Vykdomų studijų eigos kokybė atitinka  antros pakopos 
studijų tikslams ir siekiamiems rezultatams, jų įgyvendinimo 
eigai. 

Plėtoti tarptautiškumą. 

Absolventų įsidarbinimas atitinka studijų programos  
tikslą ir dauguma dirba specializuotame sodininkystės ir 
daržininkystės sektoriuje. 

 

 
2.6. Programos vadyba  

 

2.6.1. Atsakomybės už programos įgyvendinimą ir prieži ūrą, sprendimų pri ėmimą paskirstymas 
Bendrąjį studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo procesą Universitete valdo prorektorius, atsakingas už 

studijas. Studijų kokybės užtikrinimo veiklas universitetiniu lygmeniu koordinuoja ir metodinę pagalbą 
akademiniams padaliniams teikia Studijų kokybės grupė. Už studijų procesų organizavimą ir jų tinkamo 
įgyvendinimo užtikrinimą universitetiniu lygmeniu atsako Studijų skyrius, fakultetiniu lygmeniu – fakulteto 

dekanas (fakulteto prodekanas studijoms). Už studijų programų kokybės užtikrinimą atsako fakultetų dekanai 
(fakultetų prodekanai studijų programoms). Studijų programų sistemingą vertinimą atlieka ir jų tobulinimu 
rūpinasi Studijų programų komitetai.  

Magistrantūros studijų programos „Sodininkystė ir daržininkystė“ įgyvendinimo procesais ir jų kokybe 
rūpinasi Agronomijos fakulteto dekanas bei prodekanas studijoms. Agronomijos 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 Agronomijos fakulteto taryboje 
(protokolo Nr.30 (11), 2015 02 24).  

Programos komitetas organizuoja Programos rezultatų peržiūrą, Programoje nustatytoms kompetencijoms 
suformuoti būtinų studijų dalykų sąrašo, šių dalykų aprašų ir detalaus turinio peržiūrą. Programos komitete 
dirbantys dėstytojai yra atsakingi už studijų žinių ir gebėjimų atitikimą naujausioms mokslo tendencijoms, jų 
integravimą į konkrečius Programos studijų dalykus. Darbdavių 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. Programos komiteto susirinkimai buvo organizuoti 2016 kovo mėn. – 
2017 gruodžio mėn.  
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Pagal sprendimų priėmimo įgaliojimus Programos komiteto aprobuoti pasiūlymai teikiami:  
- Institutų direktoriams, kai pasiūlymai yra susiję su Programos studijų dalykų atnaujinimu, juose tikslinant 

studijų dalykų rezultatus, numatant aktyvaus mokymo metodus ar literatūros atnaujinimą. Atnaujinti Programos 
studijų dalykų aprašai aprobuojami instituto susirinkime ir Programos komitete;  

- Agronomijos fakulteto dekanui, kai pasiūlymai yra susiję su studijų proceso tobulinimu. Šie pasiūlymai 
svarstomi fakulteto taryboje, kuri tvirtina studijų organizavimą fakultete reglamentuojančius dokumentus;  

- Agronomijos fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra susiję su Programos tikslų ir numatomų studijų 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 2016 m. balandžio 27 d. (protokolo Nr.557) patvirtintas Plagiato prevencijos 
priemonių aprašas, kuriuo siekiama Universiteto lygmeniu apibrėžti plagiato sąvoką ir tipus, nustatyti studentų 

akademinio raštingumo nuoseklų ugdymą užtikrinsiančias priemones, studentų rašto darbų originalumo patikros 
specializuota programine įranga tvarką bei nuobaudų už plagijavimą sistemą.  

Dokumentus, reglamentuojančius vidinį studijų kokybės valdymą, nuolat atnaujina ir į Universiteto 
elektroninę talpyklą (http://dspace.lzuu.lt) patalpina Universiteto Studijų skyrius. Svarbiausi studijų kokybės 
užtikrinimo dokumentai Programos dėstytojams bei komiteto nariams taip pat prieinami ASU internetinės 
svetainės skiltyje „Metodinė pagalba dėstytojams“ (http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/).  

 
2.6.2. Periodiškas duomenų bei kitos informacijos apie programos įgyvendinimą rinkimas ir analizė 

Programos komitetas kasmet kovo – balandžio mėnesiais atlieka Programos dalinį vertinimą, kurio metu 
analizuojami: (a) Programos siekinių, turinio ir metodų tobulinimo poreikiai; (b) Programos ištekliai pagal 

dėstytojų ir studentų santykį, dėstytojų kvalifikaciją, apsirūpinimą literatūra, auditorijomis, audiovizualine, 
programine ir laboratorine įranga; (c) Programos studentų pažangumas ir judumas; (d) Programos absolventų 
i ̨sidarbinimo 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) Agronomijos 
fakulteto dekanato ir Tarptautinio skyriaus duomenimis apie studentų ir dėstytojų tarptautinį judumą; (d) 
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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.  

Programos įgyvendinimas kasmet taip pat yra aptariamas Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto 
susirinkime bei Agronomijos fakulteto taryboje rengiant ir tvirtinant metinės veiklos ataskaitas.  

Priklausomai nuo Programos akreditavimo laikotarpio, kas 6 ar 3 metai atliekamas Programos išsamus 
vertinimas. Šio vertinimo metu vadovaujamasi Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtinta metodika.  

Be kasmetinio Programos vertinimo Programos komitetas kas 2 metus atlieka ir Programos studijų dalykų 
bei jų aprašų atestavimą (detalią peržiūrą). Nuo 2016 m. kovo mėn. 1 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. vykusios 
detalios peržiūros metu buvo atestuota 15 studijų dalykų.  

Programai skirtų metodinių leidinių kokybė užtikrinama jas recenzuojant ir aprobuojant institutų 
susirinkimuose bei Agronomijos fakulteto metodinėje komisijoje. Mokomosios knygos ir vadovėliai yra 
papildomai aprobuojami Universiteto centrinėje metodinėje komisijoje.  

 
2.6.3. Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant programą 

Programa išorinių ekspertų bus vertinama pirmą kartą. Programos vidinio vertinimo rezultatai, gauti 
analizuojant studentų, absolventų, darbdavių apklausų duomenis, naudojami tobulinant programą. Diskusijose 
su darbdaviais išdėstyti jų pageidavimai taip pat pasitarnauja tobulinant Programą.  

Atsižvelgiant į apibendrintus vidinio vertinimo rezultatus ir jų aptarimą, galima išskirti šias Programos 
įgyvendinimo tobulinimo kryptis:  

- Studijų tvarkaraščio sudarymas, jį derinant su Programos studentų poreikiais; 
- Studijų metu dar didesnio dėmesio skyrimas praktiniams užsiėmimams. Visi programos dalykai turi 

praktinius arba laboratorinius darbus; praktinių darbų laiką dėstytojai derina su galimybėmis taikyti atvejo 
analizę (case study) lauke – bandymų laukeliuose, Mokymo centro laukuose, pomologiniame sode, šiltnamyje ir 
kituose gamybiniuose objektuose. Praktinių užsiėmimų poreikį ir reikšmę pabrėžė visi socialiniai dalininkai.  

- Nuspręsta daugiau dėmesio studijų baigiamojo darbo rengimo praktiniams aspektams skirti studijų 
dalyko „Mokslinio tyrimo planavimas ir analizė“ metu, taip pat sutarta, kad studentai patys aktyviai sieks 
išsiaiškinti kylančius klausimus su savo baigiamųjų darbų vadovais. Atlikdami dalyko „Mokslinio tyrimo 
planavimas ir analizė“ individualią užduotį, studentai parengia tyrimų metodiką pagal baigiamojo darbo temą; į 
pratybas įtrauktas mokslinio pranešimo rengimas ir pristatymas padeda geriau pasiruošti baigiamojo darbo 
gynimui. 

- Kasmet atnaujinti ir papildyti baigiamųjų darbų tematikų sąrašą, atsižvelgiant į sodininkystėje ir 
daržininkystėje aktualias problemas, darbdavių ir kitų socialinių partnerių pasiūlymus ir AF dėstytojų ir 
mokslininkų atliekamus tyrimus.  

Siekiant ir toliau didinti Programos aktualumą darbo rinkai, potencialūs darbdaviai įtraukiami į jos 
įgyvendinimą – t.y. kviečiami skaityti paskaitas, įtraukiami į Programos studentų baigiamųjų darbų temų 
parinkimą ir baigiamųjų darbų vertinimo komisiją.  

 
2.6.4. Socialinių dalininkų įtraukimas į programos vertinimo ir tobulinimo procesus 

Programos kokybei užtikrinti ypatingai svarbi aukštos kvalifikacijos dėstytojų, motyvuotų studentų, 
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, Agronomijos fakulteto tarybos, dėstytojų atestacijos ir stipendijų skirstymo 
komisijų bei Programos komiteto nariai. Bet kuriuo metu Programos studentai savo problemas gali išsakyti ir 
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aptarti dekanate, taip pat galima kreiptis į nešališką Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centrą. Per 
Programos įgyvendinimo laikotarpį Programos studentai nėra pateikę apeliacijų ar skundų.  

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 
i ̨vertinimai, kurie nagrinėjami dėstytojų atestacijos metu. Kadangi ši apklausa savanoriška, o Programoje 
studijuojančiųjų skaičius nėra didelis, užpildytų anketų apie atskirus Programos studijų dalykus yra nedaug. 5 
balų skalėje vidutinis Programos dėstytojų pedagoginės veiklos įvertinimas svyruoja nuo 3,94 iki 5,00 balų.  

Siekiant įsigilinti ir susidaryti pilnesnį vaizdą apie Programos studentų požiūrį į jų studijas, kiekvienų 
metų pabaigoje atliekama Programos studentų apklausa apie įvairius studijų kokybės aspektus. Apklausiami visi 
Programos studentai.  

Absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Universiteto Studijų kokybės grupė turi metodiką ir iš karto 
po studijų baigimo apklausia Programos absolventus, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčių išsipildymą per visą studijų 
laikmetį, nuomones apie Universitete vykdomų studijų organizavimą, materialiąją bazę, dėstytojų pedagoginę ir 
mokslinę kompetenciją. Taip pat pažymėtina, kad nuo 2015 metų vasaros Universitetas kartu su kai kuriomis 
kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis susijungę į ̨ bendrą Karjeros valdymo informacinę sistemą 
(Karjera.lt), kuri leidžia atlikti absolventų karjeros stebėseną praėjus 6, 12 ir 36 mėn. po studijų baigimo. Būtent 
šioje sistemoje bus stebimi objektyvūs (valstybinių informacinių sistemų ir registrų) rodikliai, nusakantys, kaip 
greitai Programos absolventai susiranda darbą, kokia jų padėtis darbo rinkoje, užimtumo pobūdis, darbo 
užmokesčio dydis, kt. Toje pačioje sistemoje atliekamos ir Programos absolventų apklausos, kuriomis siekiama 
išsiaiškinti subjektyvią Programos absolventų nuomonę įvairiais karjeros klausimais. Absolventų karjeros 
stebėsenos veiklas koordinuoja Universiteto Karjeros centras.  

Dėstytojų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programos dėstytojai savo pastabas ir pasiūlymus gali 
išsakyti apklausų, institutų susirinkimų, kasmetinės Agronomijos fakulteto veiklos ataskaitos rengimo metu. 
Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja Programos komiteto veikloje. Dėstytojai supažindinami su Baigiamųjų 
darbų vertinio komisijos pirmininko ataskaita ir pasiūlymais.  

Darbdavių grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Darbdavių atstovai yra įtraukti į Agronomijos fakulteto 
tarybos, jos komisijų bei Programos komiteto veiklą, taip pat jie dirba Programos studentų baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijoje. Darbdaviai dalyvauja dėstant atskiras Programos studijų dalykų temas, prisideda 
Programos studentų baigiamųjų darbų temų parinkime ir duomenų rinkime.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Programa buvo aptarta ir darbdavių grįžtamasis ryšys gautas susitikimo metu 
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Lietuvos daržovių augintojų bei sodininkų asociacijų 
susirinkimuose, tradicinių žemės ūkio parodų ASU bei tiesioginių kontaktų su potencialiais darbdaviais metu. 
Taip pat Programos plėtojimui buvo naudingas Programos dėstytojų dalyvavimas vedant kursus, seminarus 
konsultantams, seminarus bei lauko dienas ūkininkams.  

 
2.6.5. Naudojamų vidinio kokybės užtikrinimo priemoni ų veiksmingumas 

Universitete sistemiškai peržiūrimos ir tobulinamos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės. Tuo 
rūpinasi prorektorius, atsakingas už studijas, bei Studijų kokybės ir inovacijų centras. Įgyvendinamos vidinio 
studijų kokybės užtikrinimo priemonės plėtojamos vertinant jų tikslingumą ir efektyvumą, atsižvelgiant į 
Universiteto studijų veiklos strategines kryptis, remiantis gerosios praktikos pavyzdžiais.  

Universitete yra aprašyta ir įgyvendinama studijų programų ir vidinės kokybės valdymo sistema. 
Atsakomybė už Programos vadybą yra aiškiai paskirstyta tarp Programos komiteto, instituto, dekanato, fakulteto 
tarybos, Studijų kokybės ir inovacijų centro, Studijų skyriaus, Tarptautinio skyriaus, Karjeros centro, 
Universiteto senato. Į Programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukti Programos dėstytojai, studentai ir 
darbdaviai.  
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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. 

 
 

22 lentelė. Studijų programos vadybos srities skyriaus įvertinimas 
Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Veiksminga studijų kokybės užtikrinimo sistema 
Atliekama kasmetinė studijų programos vykdymo 
savianalizė ir jos rezultatų viešinimas per Instituto 
posėdžius, susitikimus su socialiniais dalininkais, 
Universiteto tinklapį  
Socialiniai dalininkai įtraukti į studijų kokybės valdymo 
procesus 

Aktyvinti absolventų įsitraukimą į studijų programų 
kokybės valdymo procesus. 
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