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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. Tai vienintelė 

Lietuvoje universitetinė mokykla, rengianti pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą
1

 VI, VII ir VIII 

lygmens žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus. Pagrindiniai Universiteto valdymo organai – 

Universiteto taryba ir Universiteto senatas. Vienasmenis vadovas – Universiteto rektorius. Universitetas turi 

autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkinę ir finansų tvarkymo veiklas. Universitetas savo 

veikloje vadovaujasi Bolonijos deklaracija, Lietuvos Respublikos Konstitucija
2
, Lietuvos Respublikos mokslo 

ir studijų įstatymu
3
, su juo susijusiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Tarybos, 

Senato ir Rektoriaus veiklos funkcijos yra apibrėžtos LR Seimo 2012-06-28 nutarimu Nr. XI-2148 

patvirtintame Universiteto Statute
4
, Tarybos, Senato darbo reglamentuose. Visi universiteto padaliniai veikia 

vadovaudamiesi Universiteto statutu, teisynu ir padalinio veiklos nuostatais.  

Esminiai universiteto veiklos atnaujinimo pokyčiai pradėti 2011 m., kai pagal naujai priimtą 

Statutą buvo išrinkta nauja universiteto taryba ir rektorius, universitetas iš biudžetinės įstaigos 

persitvarkė į viešąją įstaigą. Pertvarkyta Universiteto struktūra, vidinis valdymas, diegiamos naujos 

veiklos stebėsenos ir valdymo kokybės užtikrinimo, išorinės komunikacijos ir atskaitomybės 

visuomenei sistemos, kuriamos kitos konkurencingumą vidinėje ir tarptautinėje mokslo bei studijų 

erdvėje užtikrinančios prielaidos. 2012 m. buvo parengta ASU strategija 2020
5
. Universitetas, veikdamas 

pagal nusistatytą strategiją ir vertindamas naujus mokslo ir studijų iššūkius šalies ir tarptautinėje erdvėje, 

nuolat tobulina savo veiklą. 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 

pada-liniai: 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.  

Pirmosios pakopos Agronomija studijų programos pagrindinis vykdymo struktūrinis padalinys – 

Agronomijos fakultetas. 2012 m. 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, racionaliau naudoti Universiteto lėšas ir personalo laiką, 

išvengti pasitaikiusių pasikartojimų buvusių katedrų veikloje.  

Pirmosios pakopos Agronomija studijų programos savianalizę atliko savianalizės rengimo pogrupė, 

sudaryta iš 6 narių (Fakulteto Tarybos sprendimas, protokolo Nr.38 (12.1)-71, 2016 11 07). Pogrupės veiklą 

koordinavo savianalizės grupės narys doc. dr. Aurimas Krasauskas (1 lentelė). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405326) 
2 (http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm  
3 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=474734 
4 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/asu_seimo_priimtas_statutas.pdf 
5 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/asu_strategija_2020_1.pdf 

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


 

5 
 

 
1 lentelė. Savianalizės suvestinės rengimo pogrupės dalyvių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Pedagoginis vardas 

(mokslo 

laipsnis),vardas, 

pavardė 

Pareigos Telefonas 

(darbo ir 

mobilusis) 

Elektroninio pašto adresas 

1. Doc. dr. Aurimas 

Krasauskas 

Agronomijos fakultetas, 

Biologijos ir augalų 

biotechnologijos instituto 

docentas 

(8-37)  752384 

+370 685 62797 

 

aurimas.krasauskas@asu.lt 

2. 
Doc. dr. Ilona 

Vagusevičienė 

Agronomijos fakultetas, 

Žemės ūkio ir maisto mokslų 

instituto docentė 

(8-37) 752336 

+370 612 87371 
Ilona.Vaguseviciene@asu.lt  

3. Doc. dr. A. 

Ramaškevičienė 

AF Žemės ūkio ir maisto 

mokslų instituto docentė 

8 37 752264 

+370 656 18796 

astaramaskeviciene@gmail.com  

4. Doc. dr. Rūta 

Dromantienė  

Agronomijos fakultetas, 

Agroekosistemų ir 

dirvožemio mokslų instituto 

docentė 

8 37 752265 

+370 698 86321 

ruta.dromantiene@asu.lt  

5. Dr. Aida 

Adamavičienė 

Agronomijos fakultetas, 

Agroekosistemų ir 

dirvožemio mokslų instituto 

lektorė 

8 37 752336 

+370 615 19936 

aida.adamaviciene@gmail.com  

6. Liveta  Budreckytė Agronomijos fakultetas, II 

kurso programos studentė 

+370 605 38062 liveta.budreckyte@gmail.com  

 

Kiekvieno grupės nario darbo apimtis ir atsakomybė pateikta  darbo grupės savianalizės etapų atlikimo 

tvarkaraštyje (2 lentelė). 
 

2 lentelė. Savianalizės etapų atlikimo tvarkaraštis 
Eil.Nr. Numatomas atlikti darbas Atsakingas pogrupės narys  Terminas 

1. Įžanga Doc. dr. Aurimas Krasauskas 2016 lapkritis 

2. Programos tikslai ir numatomi studijų 

rezultatai 

Doc. dr. Ilona Vagusevičienė, 

Doc. dr. Aurimas Krasauskas , 

Doc. dr. A. Ramaškevičienė , 

 Dr. V. Paltanavičius, 

stud. Liveta  Budreckytė 

2016 gruodis 

3. Programos sandara  Doc. dr. A. Ramaškevičienė,  

Doc. dr. Ilona Vagusevičienė,  

Doc. dr. Aurimas Krasauskas 

2016 lapkritis 

4. Akademinis personalas  Doc. dr.  Rūta Dromantienė,  

Dr. Aida Adamavičienė 

2016 gruodis 

5. Materialieji ištekliai  Doc. dr.  Rūta Dromantienė,  

Dr. Aida Adamavičienė, 

stud. Liveta  Budreckytė 

2016 gruodis 

6. Studijų eiga ir jos vertinimas Doc. dr. Aurimas Krasauskas, 

Doc. dr. Ilona Vagusevičienė, 

Doc. dr. A. Ramaškevičienė 

2016 gruodis 

7. Programos vadyba Doc. dr. Aurimas Krasauskas 2016 lapkritis 

8. Savianalizės priedų parengimas:   

1 priedas. Studijų programos planai (nuolatinės ir 

ištęstinės formos) 

Doc. dr. A. Ramaškevičienė 2016 lapkritis 

2 priedas. Programos dalykų aprašai Doc. dr. A. Ramaškevičienė, Dr. A. 

Adamavičienė, stud. Liveta 

Budreckytė 

2016 sausis 

3 priedas. Akademinis personalas Doc. dr.  Rūta Dromantienė 2016 lapkritis 

4 priedas. Dėstytojų veiklos aprašymai Doc. dr. A. Ramaškevičienė, Dr. A. 

Adamavičienė 

2016 lapkritis 

mailto:aurimas.krasauskas@asu.lt
mailto:Ilona.Vaguseviciene@asu.lt
mailto:astaramaskeviciene@gmail.com
mailto:ruta.dromantiene@asu.lt
mailto:aida.adamaviciene@gmail.com
mailto:liveta.budreckyte@gmail.com
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5 priedas. Programos absolventų baigiamųjų darbų 

sąrašas (paskutiniųjų 2 metų) 
doc. dr. Aurimas Krasauskas 2016 lapkritis 

6 priedas. Ankstesnio vertinimo išvadų santrauka Doc. dr. Aurimas Krasauskas 2016 lapkritis 
 

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

protokolo Nr. 47 (9). 

Savianalizės suvestinės medžiaga patalpinta Agronomijos fakulteto interneto svetainėje
6
. 

Parengtoje savianalizės suvestinėje pateikiami 2011-2016 studijų metų duomenys. 

Šią programą Studijų kokybės vertinimo centras vertinio 2011 metais. Programa akredituota iki 

2017-06-30, akreditavimo įsakymas SV6-1. 
 

2. PROGRAMOS ANALIZĖ 

2.1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

2.1.1. Programos poreikio pagrįstumas ir išskirtinumas 

Žemės ūkio intensyvus modernizavimas bei struktūriniai pokyčiai reikalauja iš specialistų inovacinio 

požiūrio, kūrybinio, mokslo žiniomis grindžiamo darbo, atsakingo valdymo sprendimų priėmimo ir 

įgyvendinimo. Liberalizuojant žemės ūkio produktų rinkas, vykstant klimato kaitai, didėjant konkurencijai, 

valdymo sprendimai priimami ir įgyvendinami vis didesnio neapibrėžtumo ir didėjančios rizikos sąlygomis. 

Visa tai lemia aukščiausios kvalifikacijos ir universitetinio išsilavinimo poreikį.  

Žemės ūkis ir su juo susijusios veiklos yra viena iš tradiciškiausių ir rinkos sąlygomis stabiliausių šalies 

ūkio šakų, turinčių didelį svorį bendrosios pridėtinės vertės, eksporto ir šalies užimtumo struktūroje. Šios 

šakos konkurencingumą sparčiai globalėjančioje rinkoje pirmiausiai apsprendžia užimtųjų šioje šakoje 

kompetencija, tai yra jų žinios ir gebėjimai nuolat ir efektyviai priimti sprendimus susijusius su 

technologinių procesų, biologine bei vadybine pažanga. Pagrindiniai veiksniai, kurie lemia žemės ūkio 

specialistų poreikį, yra spartus žemės ūkio šakos vystymasis, darbo našumo žemės ūkyje didėjimas, o to 

pasekoje ir dėl demografinių pokyčių, užimtųjų dalis žemės ūkyje gali mažėti
7
. Pagal ilgalaikes prognozes 

darbo našumas Lietuvos žemės ūkyje iki 2030 m. turi labai sparčiai didėti. Šiuos procesus lems žemės ūkyje 

dirbantys aukštos kvalifikacijos įmonių vadovai, ūkininkai, žemės ūkio specialistai. Lietuvos ūkiuose 

dominuoja augalininkyste užsiimantys ūkiai (pagal Statistikos departamento duomenis (2015 m.) 

augalininkystės šakos ūkiai sudaro apie 45 proc., mišrūs augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai – apie 30 

proc.). Tokia ūkių specializacija yra patraukli darbo imlumo požiūriu. 

Programos poreikis tiesiogiai siejasi ir su įsidarbinimu. Nuo 2011 m. absolventų telefoninės apklausos 

kasmet buvo vykdomos po pusės metų pasibaigus studijoms, t.y. gruodžio mėn., o nuo 2015 m. praėjus 6 ir 

12 mėnesių po studijų baigimo absolventai pildo Karjeros valdymo informacinėje sistemoje patalpintas 

anketas apie įsidarbinimą ir darbo karjeros pradžią. 2011 - 2015 m. absolventų apklausų duomenys rodo, kad 

dauguma jų įsidarbina, o įsidarbinimas susijęs su įgyta profesija, t.y. agrariniu sektoriumi, kur absolventai 

sėkmingai realizuoja programos studijų rezultatus (3 lentelė). 

Kiekvienais metais kovo-balandžio mėn. atliekama darbdavių (ž.ū. bendrovių, verslo įmonių, valstybės ir 

savivaldos institucijų ar įstaigų, ūkininkų ir kt.) apklausa patvirtino studijų programos reikalingumą. 

Apklausų duomenimis, šiuolaikinėje žemės ūkio darbo rinkoje paklausūs žemės ūkio mokslų bakalaurai, 

turintys kompetencijas, pagrįstas fundamentaliosiomis ir taikomosiomis žiniomis bei specialiaisiais 

gebėjimais ir galintys atlikti augalininkystės konsultanto, augalininkystės ūkio valdytojo ir kt. funkcijas. 

Dauguma apklaustų darbdavių mano, kad absolventams studijų metų įgytų teorinių žinių pakanka, tačiau 

trūksta praktinių įgūdžių. Darbdaviai be mokslo žinių, specialiųjų gebėjimų ir praktinių darbo įgūdžių ypač 

vertina komunikabilumą, žingeidumą ir gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, iniciatyvumą ir 

kūrybiškumą. Darbdavių manymu Agronomijos bakalaurų parengimą būtų galima tobulinti ilginant praktikų 

laiką bei griežtinant praktikų atlikimo reikalavimus, kviečiant darbdavių atstovus skaityti paskaitų ir vesti 

seminarų. 

Programos absolventų poreikį rodo firmų atstovų aktyvumas Universitete rengiamų Karjeros dienų metu 

arba nuolat atsinaujinantys darbo skelbimai Universiteto
8
 ir Agronomijos fakulteto skelbimų lentoje ir 

tinklapyje
9
, kur skelbiama specialistų paklausa. 

Studijų programos absolventai sėkmingai dirba žemės ūkio ir jį aptarnaujančiose infrastruktūros įmonėse, 

konsultavimo tarnybose, valstybės ir savivaldos institucijose, privačiose firmose, kurių veikla susijusi su 

                                                      
6 http://af.asu.lt/?page_id=638&lang=lt 
7 Žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbininkų poreikio analizė. Taikomojo tyrimo  darbo baigiamoji ataskaita. Lietuvos regioninių tyrimų 

institutas, 2012 m. 
8 http://karjera.asu.lt/naujienos/ 
9 http://af.asu.lt/?page_id=1481&lang=lt 

http://karjera.asu.lt/naujienos/
http://af.asu.lt/?page_id=1481&lang=lt
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žemės ūkiu, be to, absolventai tęsia studijas žemės ūkio mokslų krypties ir kitų krypčių magistrantūros 

studijose. 
Nagrinėjama studijų programa neturi analogų kituose Lietuvos universitetuose. Ji esmingai skiriasi ir nuo 

šiuo metu Aleksandro Stulginskio universitete akredituotų pirmosios studijų pakopos Žemės ūkio 

technologijos ir vadybos, Želdininkystės, Maisto žaliavų kokybė ir sauga studijų programų. 

Žemės ūkio krypties pirmosios pakopos studijos vykdomos daugelyje Europos plataus studijų profilio 

universitetų: The University of Kassel (Vokietija), Technical University of Madrid (Ispanija), The University 

of Pisa (Italija), The University of Warmia and Mazury (Lenkija), Swedish University of Agricultural 

Sciences (Švedija), Ege University (Turkija). Nemažai ir specializuotų žemės ūkio ar gyvybės mokslų studijų 

universitetų: Czech University of Life Sciences  Prague (seniau - Czech University of Agriculture), Vienos 

žemės ūkio universitetas (The University of Natural Resources and Life Sciences Vienna), Krokuvos žemės 

ūkio universitetas, Atėnų žemės ūkio universitetas, Švedijos žemės ūkio universitetas ir kt. Europos 

universitetuose vykdomos žemės ūkio krypties studijų pirmosios (bakalauro) pakopos programos: 

Agriculture, Agricultural science, Crop science, Crop Production, Field Crops. Išanalizavus šių šalių 

universitetų programas, galima teigti, kad šių programų studijos formuoja panašias agronominės veiklos 

kompetencijas ir dauguma dalykų yra adekvatūs ASU vykdomoms agronomijos krypties pirmos pakopos 

studijoms.  
 

2.1.2. Programos tikslų, numatomų studijų rezultatų pagrįstumas 

Studijų programos tikslai atitinka Lisabonos konvencijoje, Bolonijos proceso deklaracijoje
10

 

suformuluotus informacinės ir žinių visuomenės kūrimo tikslus bei atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir 

studijų įstatymo nuostatas
11

, ASU strategijos nuostatas
12

, suderinti su Universiteto vizija ir misija.  

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

paklausą, darbdavių interesus
13

. Programos paskirtis atsispindi Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014-

2020 metų politikos tiksluose ir strateginėse kryptyse
14

, kur  numatyta užtikrinti ekonomikos augimą, 

didinant žemės ūkio, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumą, skatinant inovacijas, 

bendradarbiavimą ir restruktūrizaciją, sudarant sąlygas ūkių sektoriuje produktyviau naudoti išteklius, 

spręsti klimato kaitos keliamas problemas žemės ūkio sektoriuje, išlaikyti žemės, kurioje ūkininkaujama, 

gamybos pajėgumą.  

Programos rezultatai susieti ir su Universiteto statute
15

 numatytais veiklos tikslais - darniai plėtoti 

mokslinį pažinimą ir studijas, reikalingas žemės ūkio ir kaimo pažangai, tausojamajam miškų, vandens ir 

kitų gamtos išteklių naudojimui, žmonių gyvenimo kokybei gerinti ir Universiteto strategijoje iškeltą tikslą 

studijų srityje – gerinti studentų verslumo, praktinės profesinės veiklos gebėjimus, ugdyti absolventus, 

gebančius kūrybingai dalyvauti darnios kaimo plėtros procesuose.  

Programos pagrindinis tikslas - rengti kompetetingus, plačios erudicijos, agronomijos bakalaurus, 

turinčius agronomijos šakos bei su ja susijusių žinių, gebančius racionaliai naudoti žemės ūkio išteklius, 

konsultuoti augalų auginimo, produktyvumo formavimo, kokybės gerinimo ir agroekologiniais klausimais. 

Tikslas aprėpia ir programos paskirtį - rengti specialistus žemės ūkio ir su juo susijusiose įmonėse, 

viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, konsultavimo 

tarnybose, imtis savo agroverslo. 

Įgijęs agronomijos bakalauro kvalifikaciją galės tęsti studijas biomedicinos mokslų srities žemės ūkio 

mokslų ar giminingų krypčių magistrantūros studijų programose. 

Pirmasis dalinis tikslas ir šiam tikslui pasiekti numatyti rezultatai realizuojami studijuojant 

bendrauniversitetinius dalykus (3 lentelė). Rezultatai apima žinių, jų taikymo bei specialiųjų gebėjimų 

lygmenis, jie skirti atviros, kūrybingos, plataus akiračio, pilietiškai aktyvios, atsakingos, gebančios laisvai 

bendrauti, asmenybės ugdymui. Tai yra prielaida asmenybės raiškai, tolesnėms studijoms ir darbui (žinias ir 

specialiuosius gebėjimus studentai įgyja Filosofijos, Visuomenės raidos, Psichologijos, Specialybės  užsienio 

kalbos, Teisės pagrindų ir kt. dalykų paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose).  

Antrasis dalinis tikslas formuoja profesinei veiklai ir antrosios pakopos studijoms reikalingus 

specialiuosius gebėjimus, pagrįstus fundamentaliosiomis ir taikomosiomis agronominėmis bei susijusių kitų 

mokslo sričių žiniomis. Agronominiai sprendimai susiję su augalų produktyvumo, išteklių, reikalingų 

gyvulininkystėje, formavimu, augalinės produkcijos kokybės ir dirvožemio išteklių racionaliu naudojimu. 

                                                      
10 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna. 
11 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/rdDQBUHRVL 
12 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/ASU-strategija-2020-patikslinta-2016-1.pdf 
13 https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-strategija-tikslai-ir-igyvendinimas 
14 https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/programa-2 
15 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/asu_seimo_priimtas_statutas.pdf 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/rdDQBUHRVL
http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/ASU-strategija-2020-patikslinta-2016-1.pdf
https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/zemes-ukio-ir-kaimo-pletros-strategija-tikslai-ir-igyvendinimas
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Šiam tikslui ir numatytiems rezultatams pasiekti programoje numatyti atitinkami dalykai (3 lentelė). 

Trečiasis dalinis tikslas ugdo papildomas, gilinamojo pobūdžio, agronomines ir žemės ūkio verslo 

organizavimo kompetencijas. Žinias ir specialiuosius gebėjimus studentai įgyja studijuodami Gėlininkystės, 

Pievininkystės, Bitininkystės, Žemės ūkio verslo projektų valdymo ir kt. studijų dalykus. 
 

3 lentelė. Pirmosios pakopos studijų programos Agronomija tikslai, rezultatai ir juos formuojantys studijų dalykai 

Programos pagrindinis tikslas - rengti kompetetingus, plačios erudicijos, agronomijos bakalaurus, turinčius 

agronomijos šakos bei su ja susijusių žinių, gebančius racionaliai naudoti žemės ūkio išteklius, konsultuoti augalų 

auginimo, produktyvumo formavimo, kokybės gerinimo ir agroekologiniais klausimais. 

Programos 

rezultatų 

rūšys 

Studijų rezultatai Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis programos tikslas – ugdyti atvirus, kūrybingus, plataus akiračio, pilietiškai aktyvius, atsakingus, 

gebančius laisvai bendrauti, atsakingai rinktis vertybes absolventus. 

Žinios, jų 

taikymas 

Apibrėžti pagrindines filosofines ir psichologines koncepcijas, 

įtakojančias visuomenės raidą, kultūrą, šalių kultūrinius 

skirtumus, mokslo pažangą bei valstybės ir teisės teorijos 

pagrindus. 

Psichologija, Filosofija, 

Visuomenės raida, 

Teisės pagrindai 

Įgijus lingvistinių, sociokultūrinių žinių, veiksmingai ir 

lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais 

Verslo užsienio kalba, 

Specialybės kalba, 

Specialybės užsienio kalba 

Specialieji 

gebėjimai  

Susieti filosofines ir psichologijos teorijas su visuomenės 

raidos dėsningumais ir demokratijos tendencijomis bei 

studijuojamos specialybės problemomis. 

Filosofija, 

Psichologija, 

Visuomenės raida 

Taikyti lietuvių/ užsienio kalbos žinias dalykiniuose 

pokalbiuose ir diskusijose bei rengiant profesinę 

korespondenciją.  

Verslo užsienio kalba, 

Specialybės kalba, 

Specialybės užsienio kalba, 

Filosofija 

Antrasis dalinis programos tikslas – suteikti fundamentaliąsias ir taikomąsias agronomines ir su jomis susijusių 

kitų mokslo sričių žinias bei ugdyti gebėjimus, užtikrinančius augalų produktyvumo, išteklių, reikalingų 

gyvulininkystėje, formavimą, augalinės produkcijos kokybės ir dirvožemio potencialo racionalaus naudojimo 

užtikrinimą bei pasirengimą antrosios pakopos studijoms. 

Žinios, jų 

taikymas 

Žino dirvožemio derlingumo vertinimo, formavimo, 

racionalaus žemės naudojimo principus ir suvokia ūkinės 

veiklos poveikį aplinkai, įvertina sistemų atitikimą teisės 

aktams bei rinkos poreikiams. 

 

Bendroji chemija, Teisės pagrindai, 

Agrofizika ir agrometeorologija, 

Agroekologija ir aplinkosauga, 

Atsinaujinantys ištekliai, 

Dirvotyra, Žemdirbystė, Agrarinė 

miškininkystė, 

Žemėtvarka ir melioracija,  

Žemės ūkio verslo vadyba, 

Žemės ūkio ekonomika  

Apibūdina augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų biologines 

savybes ir jų vystymosi ypatumus, mitybos, augalų požymių 

paveldimumo, kintamumo dėsningumus ir augalų vystymosi 

valdymo principus bei derliaus ir jo kokybės formavimo 

dėsningumus, įgytas žinias pritaiko tarpdalykinėse studijose ir 

profesinės veiklos praktikoje. 

Botanika, Augalų fiziologija, 

Mikroorganizmų biologija ir 

toksikologija, 

Žemės ūkio inžinerija, 

Žemės ūkio augalų mityba,  

Lauko augalų tręšimo 

technologijos, 

Sodininkystė, Daržininkystė, 

Augalininkystė, Herbologija, Lauko 

augalų produktyvumo formavimas,  

Gyvulininkystė, Profesinės veiklos 

praktika,  

Agrarinė miškininkystė, Genetika ir 

biotechnologija, Kompleksinė 

praktika 

Žino kultūrinių augalų žaladarių biologinius ypatumus, 

išplitimo dėsningumus, geba įgytas žinias taikyti augalų 

apsaugos metodų parinkimui 

Žemės ūkio entomologija, 

Fitopatologija, 

Herbologija, Profesinės veiklos 

praktika, Kompleksinė praktika 
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Gebėjimai 

vykdyti 

tyrimus 

Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus žodinio 

pranešimo rengimui, svarbių mokslinės profesinės veiklos 

problemų sprendimui, geba planuoti ir atlikti tyrimus, 

analizuoti ir vertinti gautus rezultatus bei pateikti išvadas.  

Įvadas į studijas,  

Matematika ir informatika, 

Mokslinio tyrimo ir statistikos 

pagrindai, 

Baigiamasis darbas 

Specialieji 

gebėjimai 

Geba panaudoti agrobiologines, agroekologines, fizinių ir 

technologinių sričių/krypčių fundamentaliąsias žinias bei 

teisės normas studijose, konsultuojant bei priimant sprendimus 

ūkinėje veikloje. 

Teisės pagrindai, Bendroji chemija, 

Agrofizika ir agrometeorologija, 

Agroekologija ir aplinkosauga, 

Atsinaujinantys ištekliai, 

Žemėtvarka ir melioracija, 

Botanika, Augalų fiziologija, 

Mikroorganizmų biologija ir 

toksikologija, 

Genetika ir biotechnologija, 

Dirvotyra, Žemės ūkio augalų 

mityba, Lauko augalų tręšimo 

technologijos, Žemės ūkio 

entomologija, Fitopatologija, 

Herbologija, Žemės ūkio inžinerija, 

Žemdirbystė, 

Agrarinė miškininkystė, 

Kompleksinė praktika 

Geba įgyvendinti (atlikti) ir apibendrinti agronominius 

tyrimus, pasitelkiant klasikines tyrimų metodikas, mokslinę 

informaciją, informacines technologijas bei matematinius 

statistinius skaičiavimo metodus, kūrybingai taikyti duomenų 

analizės rezultatus. 

Matematika ir informatika, 

Mokslinio tyrimo ir statistikos 

pagrindai, 

Įvadas į studijas, 

Baigiamasis darbas 

Įvertinus augalų potencialą, dirvožemio, aplinkos veiksnius ir 

agroekologinius aspektus, geba parinkti racionalaus žemės 

naudojimo, augalų auginimo, derliaus kokybės gerinimo bei 

augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos gamybos 

būdus, planuoti ir organizuoti žemės ūkio veiklą. 

Žemės ūkio inžinerija, 

Atsinaujinantys ištekliai, 

Žemės ūkio augalų mityba, 

Sodininkystė, Daržininkystė, 

Augalininkystė, Žemės ūkio 

entomologija, Fitopatologija, 

Herbologija, Žemdirbystė, Lauko 

augalų produktyvumo formavimas,  

Gyvulininkystė, Žemės ūkio verslo 

vadyba, Žemės ūkio ekonomika, 

Kompleksinė praktika, Profesinės 

veiklos praktika 

Trečiasis dalinis programos tikslas – išugdyti papildomas agronomines ir žemės ūkio verslo organizavimo 

kompetencijas, užtikrinančias su žemės ūkio gamyba susijusių procesų kompleksinį pažinimą ir praplečiančias 

absolventų įsidarbinimo galimybes. 

Žinios, jų 

taikymas 

Žino sumedėjusių ir dekoratyvinių augalų taksonominius 

vienetus, dauginimo bei formavimo būdus, jų privalumus ir 

trūkumus, taikymo galimybes, ūkininkavimo ypatumus 

įvairios paskirties želdynuose. 

Sodo ir dekoratyvinių augalų 

dauginimas ir formavimas, 

Gėlininkystė 

Žino augalų ir jų veislių kūrimo metodus, panaudojimo 

galimybes praktikoje 

Augalų selekcija ir sėklininkystė, 

Taikomoji biotechnologija 

 

Žino vertingus pašarinius augalus, jų savybes, suvokia 

neatsiejamą ryšį su bitininkyste, bičių svarbą žemės ūkio 

augalų derlingumui, augalininkystės produktų kokybę 

įtakojančius veiksnius augalinių produktų kokybės standartus 

bei rodiklius, parenka kontrolės metodus. 

Pievininkystė, Bitininkystė, 

Augalinių produktų kokybės 

valdymas 

 

Žino žemių rekultivacijos etapus ir kryptis pagal panaudojimo 

pobūdį, supranta tausojančiojo ūkininkavimo esmę 

Žemių rekultivacija ir tausojimas 

Žino žemės ūkio projektų rengimo metodologiją, finansavimo 

strategiją ir projektų įgyvendinimą, apibrėžia konsultavimo 

tarnybų struktūrą, veiklos sritis ir uždavinius, apžvelgia 

konsultantų veiklos principus, parenka konsultavimo metodus. 

Konsultavimo pagrindai, 

Žemės ūkio verslo projektų 

valdymas 
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Specialieji 

gebėjimai 

Geba nustatyti sumedėjusių bei dekoratyvinių augalų rūšis 

pagal morfologinius požymius, moka juos dauginti ir 

formuoti. 

Sodo ir dekoratyvinių augalų 

dauginimas ir formavimas, 

Gėlininkystė 

Geba parinkti pievų bei ganyklų įrengimo, priežiūros ir 

pagerinimo priemones, spręsti bičių saugumo problemas 

intensyviose augalininkystės technologijose, pritaikyti 

bitininkavimo metodus, analizuoti produkcijos gamybos 

rizikos veiksnius ir jų padarinius, nustatyti kiekybinius ir 

kokybinius produktų kokybės rodiklius 

Pievininkystė, Bitininkystė 

Augalinių produktų kokybės 

kontrolė 

Geba parinkti dirvosaugines priemones ir numatyti tinkamą 

pažeistų žemių panaudojimo kryptį, atlikti pirminį tausojančio 

ūkio monitoringą ir auditą 

Žemių rekultivacija ir tausojimas 

Geba planuoti ir organizuoti žemės ūkio verslą, rengti ir 

vykdyti projektus, pritaikyti konsultavimo metodą ūkininkams 

iškylančioms problemoms spręsti, įvertinti kylančių problemų 

priežastingumą bei suplanuoti jų sprendimo būdus, naudoti 

konsultavimui specializuotas kompiuterines programas. 

Konsultavimo pagrindai, 

Žemės ūkio verslo projektų 

valdymas 

 

Socialiniai 

gebėjimai 

Geba bendrauti su žemės ūkio specialistais ir visuomene 

sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, 

pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus. Imasi atsakomybės už 

savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, 

vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu. 

 

Programos studijų dalykų visuma 

 

 

Geba perteikti agronomijos studijų ir veiklos srities žinias ir 

supratimą specialistams ir kitiems besimokantiems. 

Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba savarankiškai mokytis veiklos ir studijų srityje ir 

planuoti mokymosi procesą. Suvokia moralinę atsakomybę už 

savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei 

raidai, gerovei ir aplinkai. 

Programos studijų rezultatų sudėtingumo lygis atitinka Europos ir Lietuvos kvalifikacijų sąrangoje bei 

studijų pakopų apraše
16

 apibrėžtus VI lygmens studijų rezultatus. Programos tikslai ir rezultatų visuma 

liudija, kad absolventai, sėkmingai baigę studijas, bus pasirengę antros pakopos studijoms ir/arba agronomo 

profesinei veiklai, reikalaujančiai fundamentaliųjų ir taikomųjų agronominių žinių, bei gebėjimų spręsti 

žemės ūkio ir susijusių infrastruktūrų problemas agrarinės politikos, konkurencingo, darnaus žemės ūkio 

vystymosi kontekste.  

Studijų rezultatai, konkretizuojantys I, II ir III dalinius tikslus, nedubliuoja vieni kitų, sudaro būtinų įgyti 

žinių, jų taikymo ir specialiųjų gebėjimų visumą. Programos daliniuose tiksluose apibrėžtus studijų 

rezultatus formuoja studijų dalykų rezultatai (3 lentelė ir priedas Nr.3.2). 

Programos tikslai ir rezultatai viešai skelbiami ASU internetiniame puslapyje. Agronomijos programos 

tikslų ir rezultatų santrauka pateikta Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo (AIKOS) sistemoje
17

, 

kurioje skelbiama aktuali informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje ir kuria naudojasi abiturientai. Su 

studijų programa abiturientai supažindinami susitikimų metu mokyklose ir įvairiuose renginiuose. 

Studijų programos tobulinimas atliekamas Programos Komitete įvertintus darbdavių, studentų, dėstytojų 

siūlymus integruoti mokslo naujoves ir profesinę patirtį. Per analizuojamą laikotarpį įvyko 7 Programos 

komiteto posėdžiai, kurių metu buvo tvirtinami dalykų aprašai, tobulinama studijų programa bei dalyko 

aprašo forma. 2015 m. atliktas išsamus studijų programos rezultatų tobulinimas. Suformuotas III dalinis 

tikslas, kuris orientuotas į papildomą agronominių ir žemės ūkio verslo organizavimo kompetencijų ugdymą. 

Studijų rezultatai aprašyti pagal šiuos struktūrinius elementus: žinias ir jų taikymą (vietoje žinios ir 

supratimas), specialiuosius gebėjimus (vietoje gebėjimai), gebėjimus vykdyti tyrimus (anksčiau nebuvo 

išskirta), socialinius ir asmeninius gebėjimus (vietoje bendrųjų gebėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų). 

Pagal rezultatų rūšis atitinkamai koreguoti ir studijų rezultatai. Programos komitete, kaip socialinių partnerių 

atstovas, dalyvauja UAB Agrochema Vilkaviškio agrocentro direktorius dr. V. Paltanavičius. 

Kasmet po baigiamųjų darbų gynimo Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininkas pateikia 

ataskaitą fakulteto tarybos posėdyje. Posėdyje aptariami galutiniai studijų programos rezultatai, baigiamųjų 

darbų kokybė, iškilusios problemos ir apibendrinamos problemos bei pasitaikančios klaidos, nubrėžiamos 

ateinančių metų studijų rezultatų gerinimo gairės. 

                                                      
16 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/775fbb90ac0711e6b844f0f29024f5ac 
17https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=5e22168b-0748-44bb-931a-c8563c362fe3 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/775fbb90ac0711e6b844f0f29024f5ac
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=5e22168b-0748-44bb-931a-c8563c362fe3
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Apibendrinant galima teigti, jog vykdoma studijų programa  yra vienintelė Lietuvoje, kuri atitinka 

keliamus reikalavimus žemės ūkio mokslų krypties Agronomijos bakalauro laipsniui įgyti. Ji atitinka 

Universiteto misiją, šiuolaikines mokslo tendencijas, studentų, darbdavių ir visuomenės lūkesčius. 

Programos tikslai, rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje. Studijų programos 

tobulinimo veiksmai: kasmet vykdyti studentų, dėstytojų, socialinių partnerių apklausą ir atsižvelgiant į 

pastabas tobulinti programos tikslus ir rezultatus. Studentų praktinių įgūdžių sustiprinimui kviesti darbdavių 

atstovus skaityti paskaitų ir vesti seminarų.  
 

2.2. Programos sandara 

2.2.1. Studijų planas 

Pirmosios pakopos programos Agronomija studijos vykdomos nuolatine (NL) ir ištęstine (I) formomis. 

Studijų trukmė nuolatinėse studijose 4 metai (8 semestrai), ištęstinėse – iki 6 metų (iki 12 semestrų). Studijų 

programos apimtis – 240 kreditų, įskaitant kompleksinę mokomąją praktiką, profesinės veiklos praktiką ir 

baigiamąjį darbą. Vienas kreditas sudaro 26,7 sutartinių studento darbo valandų (auditorijose, laboratorijose, 

savarankiško ir kt.), programos apimtis 6400 val. Analizuojamos studijų programos apimtis atitinka “Laipsnį 

suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo” reikalavimus 

(patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 04 09 įsakymu Nr. V-501)
18

 bei Lietuvos žemės ūkio 

universiteto studijų programų sutvarkymo pagal ECTS reikalavimus aprašą (patvirtintas rektoriaus įsakymu 

Nr. 92–Kb, 2011.04.12)
19

. Studijų planas sudarytas nuosekliai, siekiant studijų dalykų suderinamumo, kad 

darniai būtų įgyvendinama numatytus tikslus ir studijų rezultatus atitinkanti žinių ir gebėjimų sistema.  

Agronomijos programoje studijuojamų dalykų apimtis ne mažesnė nei 3 kreditai, 80 val. Iki 2016 m. 

rugsėjo 1 d. programoje tokios apimties dalykų buvo 10 ir tai sąlygojo nuolatinėse studijose nedidesnį nei 

septynių dalykų skaičių semestruose, o ištęstinėse – ne daugiau 6. Studijų apimtis, studijuojant nuolatine 

formomis, per vienerius studijų metus - 60 kreditų (1600 val.), per vieną semestrą 29–30, ištęstine forma – 

per vienerius metus 39–41 kreditas, per vieną semestrą 18 – 21 kreditas.  

Pirmosios pakopos programos Agronomija studijų plane bendrųjų universitetinių studijų dalykams, 

kurie apima pasaulėžiūros ir bendros erudicijos aukštojo lavinimo dalykus ir kurie nėra tiesiogiai susiję su 

krypties studijų turiniu, skirta 18 kreditų (480 val.) arba 7,5 proc. programos apimties, Šiai studijų 

programos dalykų grupei priskirta Filosofija, Visuomenės raida, Psichologija, Specialybės kalba, Verslo bei 

specialybės užsienio kalbos pagrindai. 

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susijusiems dalykams, praktikoms, baigiamiesiems atsiskaitymams 

formuojantiems žinias bei gebėjimus, būtinus agronomijos krypties (šakos) kvalifikacijai įgyti, buvo skirta 

148 kr. arba 62 proc. programos apimties.  

Gilesnės specializacijos dalykams, pasirenkamiesiems ir laisvai pasirenkamiems dalykams, praktikoms 

bei baigiamajam darbui skirta 31 proc. programos apimties ir tai yra 74 kr., t.sk.: Gilesnės specializacijos 

dalykams - 23 kr. (612 val.), Gilesnės specializacijos pasirenkamiems dalykams, skirtiems gilesnei 

specializacijai žemės ūkio mokslų kryptyje, - 8 kr. (212 val.), laisvai pasirenkamiems dalykams – 12 kr. 

(320 val.), baigiamajam darbui – 12 kr. (320 val.). Studentų profesinės veiklos praktikai numatyta 15 kr. 

(507 val.), o mokomajai kompleksinei praktikai – 4 kr. (107 val.) ir tai yra 7,9 proc. programos bendros 

apimties. Mokomųjų praktikų, įkomponuotų į studijų dalykus bendras kreditų kiekis sudaro 5,1 kredito (136 

val.). Mokomosios praktikos į dalyko sudėtį įeina šiuose studijų dalykuose: Įvadas į studijas, Dirvotyra, 

Botanika, Mokslinio tyrimo ir statistikos pagrindai, Žemdirbystė, Sodininkystė, Daržininkystė, Herbologija, 

ir Bitininkystė.  

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

kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose„ visose Universiteto studijų 

programose ir jų kursuose keitėsi kontaktinio darbo apimtys ir apimčių struktūra. Pirmosios pakopos 

nuolatinių studijų studento kontaktinio darbo apimtis sumažėjo iki 11–12 ak. val. vienam kreditui (3.1 

priedas, 2 lentelė.), o ištęstinių studijų – iki 7–8 val. vienam kreditui (3.1 priedas, 3 lentelė.). Programoje 

nuolatinėse studijose kontaktiniam darbui tenka 46–54 proc., o savarankiškam darbui – 54–59 proc., 

ištęstinėse studijose atitinkamai 30–35 proc. ir 65–70 proc. Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, laboratoriniai 

darbai, pratybos, konsultacijos, egzaminai. Auditoriniai užsiėmimai paskirstyti taip: paskaitos – 45–55 proc. 

laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai ir konsultacijos, egzaminavimas – 45–55 proc.  

Po ankstesnio išorinio vertinimo atsižvelgiant į vertinimo išvadas, socialinių partnerių pasiūlymus bei 

studentų lūkesčius programa buvo tobulinta, pertvarkoma dalykų išdėstymas studijų plane (3.1 priedas, 1 

lentelė.). Siekiant studijų dalykus pilniau susieti su numatomais studijų rezultatais, buvo pakeista kai kurių 

                                                      
18 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369937 
19 Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų programų sutvarkymo pagal ECTS reikalavimus aprašą (patvirtintas rektoriaus įsakymu Nr. 92–Kb, 
2011.04.12) 
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dalykų išdėstymo studijų plane tvarka: dalykas Augalininkystė iš šešto semestro perkeltas į trečią, nes 

pradinės augalininkystės žinios turėtų būti suteikiamos ankstesniame kurse, kad dėstant sekančius dalykus 

studentai jau pažinotų žemės ūkio augalus ir žinotų jų panaudojimo galimybes. Dalykas Žemės ūkio 

ekonomika iš trečio semestro perkeltas į šeštą. Dalykas Aplinkos inžinerijos pagrindai pakeistas nauju 

dalyku Žemėtvarka ir melioracija. Tam tikrų dalykų mokomoji praktika anksčiau įėjusi į dėstomų dalykų 

sudėtį atskirta ir suformuotas naujas dalykas Kompleksinė mokomoji praktika, kuriai skirta 4 kreditai. 

Kompleksinė mokomoji praktika dėstoma 6 semestro pabaigoje suderinus ją su augalų vegetacija. Tačiau 

vis tik dalis mokomųjų praktikų tebėra dalykų sudėtyje, žiūr. detalųjį programos planą (3.1 priedas, 2 ir 3 

lentelės). 

Įvertinus socialinių partnerių ir studentų lūkesčius iškilo būtinybė studijų gilesnės specializacijos 

pasirenkamų dalykų grupę papildyti nauju dalyku, tai: Lauko augalų tręšimo technologijos.  

Siekiant sustiprinti su gyvulininkyste siejamus dalykus, aštuntame semestre dėstomas dalykas 

Gyvulininkystė praplėstas 1,5 kredito ir šiuo metu sudaro 6 kreditus. 
 

2.2.2. Studijų turinys 
Studijų turinys ir metodai. Agronomijos programos kiekvieno studijų dalyko sąsajos su programos 

tikslais, numatytais studijų rezultatais yra atskleistos studijų dalykų aprašuose. Juose pateikiamos platesnės 

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

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

leidžia tikslinti, atnaujinti temas nekeičiant dalyko aprašo. Dėstomų dalykų turinį ir suderinamumą su 

dalyko ir programos studijų rezultatais, taikomus studijų ir vertinimo metodus vertina aprašų recenzentai ir 

Studijų programos komitetas. Dalykų aprašai paprastai kas du metus atnaujinami, o tai sudaro prielaidas 

dėstomų dalykų turinį priderinti prie šiuolaikinių aktualijų ir poreikių. Dalykų aprašai yra viešai skelbiami 

Universiteto interneto svetainėje.
20

  

Dažniausiai taikomi aktyvaus mokymo metodai yra: atvejo analizė, situacijų ir pavyzdžių analizė, 

diskusija, individualios ir komandinės užduotys, tyrimų rezultatų prezentacijos ir kiti. Atskirų dalykų 

savarankiško darbo formos konkretizuotos studijų plane (3.1 priedas, 1 lentelė). Siekiant padidinti studentų 

savarankiško darbo efektyvumą, universitete įdiegta virtuali mokymosi aplinka Moodle
21

, parengtos 

metodinės priemonės ir paskaitų konspektai pateikiami ir kitoje virtualioje aplinkoje – El. talpykloje
22

. 

Programos studijų planai su dalykais pagal semestrus pateikiami internetiniame ASU tinklalapio 

puslapyje
23

. Studijų rezultatams pasiekti taip pat pasitelkiamos ir Universitete organizuojamos parodos, 

seminarai bei konferencijos, kurių metu studentams skiriamos specialios užduotys. Tai unikali galimybė 

studentams lavinti ne tik specialiuosius, bet ir komunikacinius bei kitus socialinius gebėjimus, tiesiogiai 

susipažinti su žemės ūkio mokslo pasiekimais, įdiegtomis inovacijomis.  

Reikalavimai studentų baigiamiesiems darbams. Studijų metais atliktas tiriamasis darbas 

apibendrinamas bakalauro studijų baigiamajame darbe. Baigiamasis darbas – tai eksperimentinio ir/ar 

taikomojo pobūdžio savarankiškas darbas, pagrįstas savarankiškais moksliniais ir/ar taikomaisiais tyrimais. 

Baigiamojo darbo tematika – darbų temos turi atspindėti studijų pagrindinės krypties (agronomijos) ar 

gilesnės specializacijos dalykų turinį, praktikoje įgytas žinias ir pasirinktos specializacijos profesinius 

gebėjimus. Reikalavimai baigiamiesiems darbams (Studijų programos „Agronomija“ bakalauro baigiamojo 

darbo rengimo metodiniai nurodymai) pateikti internetiniame puslapyje
24

 ir dalyko Baigiamasis darbas 

apraše (3.2 priedas). Juose aprašyta darbo struktūra, darbo ruošimo nuoseklumas, atskirų darbo dalių 

turinys, literatūros citavimas tekste ir pateikimas literatūros sąraše bei reikalavimai darbo apipavidalinimui. 

Baigiamojo darbo apimtis – 25–30 puslapių, tai priklauso nuo pasirinktos temos, atliktų tyrimų apimties. 

Prieš viešąjį gynimą studentai privalo savo baigiamąjį darbą pristatyti darbą instituto posėdyje ir tik gavus 

teigiamą įvertinimą posėdžio protokole įrašoma instituto išvada apie leidimą ginti darbą viešajame gynime. 

Baigiamuoju darbu studentas turi parodyti, kad sugeba formuluoti žemės ūkio mokslų krypties, agronomijos 

šakos problemas, savarankiškai, atlikti nesudėtingą tyrimą, taikyti tinkamus tyrimo metodus, sisteminti 

mokslinę literatūrą, tinkamai vertinti gautus duomenis, formuluoti tyrimų išvadas. Temos bakalauro 

baigiamiesiems darbams skelbiamos Fakulteto internetiniame puslapyje. Be to studentai gali siūlyti ir savo 

temas. 

Apibendrinant galima teigti, kad programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus, apimtis yra 

pakankama, o sandara tinkama programos tikslams ir numatytiems studijų rezultatams pasiekti. Studijų 

                                                      
20 http://aprasai.asu.lt/2015-2016/Agronomijos%20fakultetas/Pirmosios%20pakopos%20programos/Agronomija/Studij%C5%B3%20dalykai/ 
21 http://moodle.asu.lt/moodle/ 
22 http://dspace.lzuu.lt/handle/1/124 
23 http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/09/Agronomija.pdf 
24 http://af.asu.lt/?page_id=2184&lang=lt 
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dalykų tikslai ir numatyti studijų rezultatai yra tinkamai suderinti su programos tikslais ir numatytais studijų 

rezultatais. Tačiau į studijų programą įtraukus naujus studijų dalykus, jų dėstymo patirtis dar nėra 

pakankama. Šiai patirčiai stiprinti tikslinga periodiškai organizuoti metodinius seminarus, skirtus 

naujausiems mokslo pasiekimams ir jų integravimo į programos turinį aspektams aptarti. 
 

2.3. Akademinis personalas 

2.3.1. Pedagoginio personalo sudėties, kaitos ir darbo krūvio įvertinimas 

Pagrindiniai kriterijai komplektuojant pedagoginį personalą – atitikimas kvalifikaciniams 

reikalavimams
25

,
26

, t.y. akademinio darbo patirtis, mokslinė, pedagoginė ir profesinė veikla (reikalavimai 

pakeisti nuo 2016 09 28). Dėstytojų pasiskirstymas pagal kvalifikaciją pateiktas 4 lentelėje. Agronomijos 

studijų programoje (2015-2016 m. m.) dėstė 52 dėstytojai: 7 profesoriai (13,46%); 29 docentai (55,76%); 14 

lektorių (26,92%), iš kurių 11 (78,57%) – mokslų daktarų ir 2 (3,8%) – asistentai. Dėstytojų dėstomi dalykai 

pateikti 3.2 priede. Kai kuriuos studijų programos dalykus dėsto du ir daugiau dėstytojų, kas leidžia išsamiau 

pristatyti studijų dalyke aptariamus klausimus, daugiau dėmesio skirti studentų konsultacijoms, panaudoti 

įvairesnius mokymo metodus. Dėstytojai pareigas užima konkurso būdu (75 proc.), su likusiais dėstytojais 

sudaromos terminuotos darbo sutartys.  

Programos Agronomija pedagoginis personalas atitinka universitetinių pirmosios pakopos studijų 

programų bendruosius reikalavimus
27

, kuriuose numatyta, kad ne mažiau kaip pusę studijų krypties dalykų 

apimties turi dėstyti mokslininkai (dėsto 90,2 %). 
 

4 lentelė. Programos dėstytojų skaičius nuo 2011 - 2016 studijų metais 

Dėstytojų pareigos 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Profesoriai 4 4 5 5 7 

Docentai 35 31 32 32 29 

Lektoriai 8 13 11 12 14 

Asistentai 2 1 1 - 2 
 

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susijusius bei gilesnės specializacijos dalykus dėsto visų ASU 

fakultetų dėstytojai: Agronomijos fakulteto – 80,39% dėstytojų; Ekonomikos ir vadybos – 7,84%, Miškų ir 

ekologijos – 3,92%; Vandens ūkio ir žemėtvarkos ir Žemės ūkio inžinerijos fakultetų po 1,96%;  

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro – 3,92%. Dėstomi dalykai priskiriami 

biomedicinos, humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos sritims ir tai rodo platų įgyjamų 

kompetencijų diapozoną – įvairias dalykines žinias, specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, 

galimybes vykdyti mokslinius tyrimus. Dėstytojų profesinės ir mokslinės veiklos laukai atitinka Agronomijos 

studijų programos numatomus rezultatus. 

Pagal pareigybes dėstytojų skaičiaus pokyčių analizė rodo (4 lentelė), kad didžiausias docentų skaičius 

buvo 2011/2012 s. m. ir jau sekančiais metais pradėjo mažėti, nes dalis docentų sulaukė pensijinio amžiaus, 

o dėstytojų kolektyvo gretas papildė buvę ir esami doktorantai. Toliau docentų skaičiaus kitimas kiekybiniu 

požiūriu buvo mažas, tačiau ryškėja profesorių skaičiaus didėjimo tendencija, nes per pastaruosius keletą 

metų keletas buvusių docentų įgijo profesoriaus vardą. Lektorių skaičius per paskutinius dvejus metus taip 

pat išaugo, kurių gretas papildė naujai apsigynę daktarai, o asistentų skaičius išliko gana stabilus. 

Dėstytojų kvalifikacinė struktūra atitinka planinės etatų sudėties reikalavimus
28

. Dėstytojų kaita yra 

nedidelė ir studijų programos kokybei įtakos neturi. Šių studijų metų akademinio personalo struktūra pagal 

amžiaus grupes pateikta 5 lentelėje. Vidutinis programos dėstytojų amžius – 45 metai. 
 

5 lentelė. Akademinio personalo struktūra pagal amžiaus grupes 2016 metais. 

Užimamos 

pareigos 

Iš 

viso 

Iš jų, amžiaus grupėse metais Vid. 

amžius m. iki 

25  

25-

29  

30-

34  

35-

39  

40-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

virš 

65  

Profesoriai 6     1 1  2 2  55 

Docentai 29    1  10 5 8 4 1 53 

Lektoriai 15  1 3 3 2 3 1 1  1 42 

                                                      
25 http://www.lzuu.lt/darbuotojams/lt/12806 
26 Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareiginių kvalifikacinių reikalavimų ir pareigų užėmimo tvarkos 

aprašas. Patvirtintas ASU Senato 2016 09 28, protokolo nr. 559. 
27 Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas. Patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro 

2010-04-09 įsakymu Nr. V-501. 
28 . LŽŪU Rektoriaus įsakymas Dėstytojų etatų ir pedagoginio darbo paskirstymo 2009/2010 studijų metais tvarkos aprašas. 2009 rugpjūčio 6 d., 
Nr.121 - Kb§ 11. 
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Asistentai 1   1        30 

    Iš viso 51           45 
 

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

etatų skaičiaus. Lietuvos valstybinių universitetų finansavimo metodikoje
29

 biomedicinos mokslų 

programoms yra nustatytas studentų ir dėstytojų santykis 12:1. 2015-2016 m. m. pirmos pakopos 

Agronomijos studijų programoje nuolatinėse studijose visuose kursuose studijavo 324 studentai, ištęstinėse 

studijose – 159 studentai. Programos etatiniam dėstytojui tenka 19,9 studento (skaičiuojant sąlyginiais 

studentais). Nepalankus santykis koreguojamas bendrų dalykų paskaitas skaitant kelių studijų programų 

studentų srautams. Paskaitos vykdomos pagal Studijų skyriaus nustatytus srautus. Pratybų atlikimui studentų 

kursai dalinami į grupes, laboratoriniams darbams - į pogrupius. Grupėse studentų skaičius yra nuo 20 iki 28, 

pogrupiuose – nuo 10 iki 14. Mokomosiose praktikose vienos grupės studentai yra skirstomi į grupeles po 5–

6 žmones. 

2015/2016 studijų metų profesorių pedagoginio darbo apimtys programoje sudarė 6,5 proc. nuo visos šios 

programos studijų apimties, docentų – 62,5 proc., lektorių ir asistentų – 31 proc. Programos dėstytojų 

kontaktinio darbo apimtys sudarė apie 40 proc. bendrojo dėstytojo metinio krūvio šioje programoje. 

Kontaktinio darbo apimtys atitinka Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo
30

 ir ASU Rektoriaus 

įsakymo Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose.
31

 Agronomijos programos 

atitinkamos kvalifikacijos dėstytojų pedagoginio darbo apimtys atitinka akademinio personalo planinės etatų 

sudėties pagal pareigybes nurodymus
32

. 

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 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 studijų programai 

2015-2016 s. m. programoje dirbantys dėstytojai pagal pedagoginio darbo stažą pasiskirsto: iki 5 metų – 

11 (21,6 proc.); 6–10 metų – 10 (19,6 proc.); 11–20 metų – (17,6 proc.); daugiau kaip 20 metų – 21 (41,2 

proc.) dėstytojas (3.4 priedas). Programoje dėstantys pedagogai turi pakankamą patirtį programos tikslams ir 

studijų rezultatams įgyvendinti.  

Per analizuojamą laikotarpį Agronomijos programos dėstytojai kartu su kitų Lietuvos agrarinių ir miškų 

mokslų centro mokslininkais parengė monografiją „Energy and environment friendly soil tillage and 

sowing“(2016), vadovėlius: „Žemdirbystė” (2013), „Augalų genetika ir selekcija (2015)„Основы 

биотехнологии растениий“ (2013), daugiau kaip 30 įvairių mokomųjų ir metodinių priemonių (Mokslinių 

tyrimų metodika (2012), Žemių rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai (2012), Energetinių žolinių ir 

sumedėjusių augalų auginimo technologijos (2013), Vienaskilčiai augalai (2013), Mikrobiologija (2013), 

Vaismedžių formavimo ir genėjimo tyrimo metodika (2013), Sodo ir uogyno dirvos bei augalų priežiūros 

tyrimo metodika (2013), Vaismedžių poskiepių tyrimo metodika (2013) Bitininkystės pagrindai (2014); 

Lauko augalų apsauga (2014), Agrofitocenologija (2014), Bičių ganyklos (2015), „Pašarai – tradiciniai ir 

ekologiški“ (2016), Aplinkosauga ir tręšimo planavimas (2016), Žemdirbystės laboratorinių darbų aprašas 

(2016), Žolinių pašarų gamybos optimizavimas panaudojant ankštines žoles (2016), Tausojamasis 

ūkininkavimas (2016)) ir kt. 2016 m. buvo patobulinti ir atnaujinti studijų programos Agronomija bakalauro 

baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. 2015-2016 m. m. buvo atnaujinti visų programos dalykų 

aprašai, daugiau išryškinant dalykų ir programos rezultatų sąsajas ir studijų būdus rezultatams pasiekti. 

Dauguma dėstytojų aktyviai dirba ir kitus metodinio pobūdžio darbus, kurie siejasi su studijų programa, jos 

nuolatiniu tobulinimu: dalyvauja įvairių komisijų (AF Studijų, Metodinės, Mokslo komisijų, ASU Studijų 

                                                      
29 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  
30 Dėl Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo patvirtinimo. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2009 m. gegužės 15 d.,Nr. ISAK – 1026. 
31 Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose. Rektoriaus 2015 03 31 d. įsakymas Nr. 92-PA. 
32 LŽŪU Senato nutarimas Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo struktūros reglamentas. LŽŪU Senato posėdžio 
protokolas Nr.455, 2006 m. balandžio19 d. 
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kokybės ekspertų grupės ir pan.) veikloje, recenzuoja įvairius metodinius darbus. 

Dėstytojai profesinės veiklos patirtį įgyja dalyvaudami stažuotėse bei kvalifikacijos kėlimo kursuose. 

Profesinio tobulėjimo, kvalifikacijos kėlimo reikalavimai nustatyti ASU dėstytojų reikalavimų apraše
33

., 

dėstytojai privalo rūpintis savo kompetencijos gerinimu, atnaujinant žinias ir gebėjimus. Dėstytojo 

pasiekimai profesinio tobulėjimo srityje kas penkeri metai įvertinami atestacijos metu. Šios studijų 

programos dėstytojai palaiko aktyvius mokslinius, pedagoginius, dalykinius ryšius su daugeliu užsienio 

aukštosiomis mokyklomis. Per savianalizės laikotarpį ilgalaikėse stažuotėse (daugiau nei 14 d.) užsienyje 

savo kvalifikaciją kėlė 7 Agronomijos programos dėstytojai, kurie pabuvojo Kroatijos, Vokietijos, Kanados, 

Latvijos ir Lenkijos universitetuose ir kitose mokslo institucijose. Trumpalaikėse stažuotėse (2-14 dienų) 

užsienyje savo kvalifikaciją kėlė 29 Agronomijos fakulteto programos dėstytojai, kurie lankėsi Belgijos, 

Vokietijos, Olandijos, Ispanijos, Lenkijos, Čekijos, Latvijos, Šveicarijos, Norvegijos, Turkijos, Vengrijos, 

Prancūzijos, Danijos, Kroatijos, Baltarusijos, Rusijos, ir kt. šalių mokslo ir studijų institucijose. Pažymėtina, 

kad 2016 m. Agronomijos fakulteto dėka buvo suorganizuota 8 dienų stažuotė į kurią vyko net 15 programos 

dėstytojų ir aplankė Poznanės gyvybės mokslų universitetą (Lenkija), Gotingeno Georg-August universitetą 

(Vokietija), Bayer Crop Science kompaniją (Olandija). Beveik visi programos dėstytojai savo kvalifikaciją 

kėlė trumpalaikėse stažuotėse Lietuvoje (1-14 d.), o ilgalaikėje stažuotėje (18 mėn.) stažavosi 1 dėstytoja. 

Per šį laikotarpį programos dėstytojai dalyvavo 86 įvairiuose kursuose ir seminaruose. Profesinio tobulėjimo 

tematikos tiesiogiai siejamos su dėstomais dalykais bei moksliniais interesais todėl yra labai svarbios studijų 

programos tikslų ir rezultatų įgyvendinimui. Keldami savo kvalifikaciją, dėstytojai įsisavino naujus 

mokslinių tyrimų, inovatyvius dėstymo metodus ir metodikas, išmoko naudotis naujausiomis 

kompiuterinėmis programomis, neatitrūko nuo praktinės žemės ūkio veiklos aktualijų ir pan.  

Personalo mobilumas - ne tik dėstytojų stažuotės Europoje, bet ir jų vizitai dėstyti į kitas Europos 

aukštojo mokslo institucijas. Tai suteikia programos dėstytojams profesinio ir asmeninio tobulėjimo 

galimybes, sekti naujas studijų ir mokslo plėtros tendencijas Europoje. Pagal Sokrates/Erasmus dėstytojų ir 

studentų mainų programą 2011 – 2016 m. devyni Agronomijos fakulteto programos dėstytojai buvo išvykę 

skaityti paskaitų į Lenkijos, Vengrijos, Švedijos, Portugalijos, Estijos, Latvijos, Čekijos, Turkijos aukštąsias 

mokyklas (29 vizitai). Užsienio dėstytojai ir mokslininkai tampa svarbiu universiteto akademinės ir mokslo 

veiklos modernizavimo veiksniu. Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui pagal mainų programą į 

Agronomijos fakultetą 2011 - 2016 m. m. atvyko skaityti paskaitų programos studentams 16 užsienio 

dėstytojų iš Ukrainos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos, Turkijos, Baltarusijos, Vengrijos, šalių. Užmegzti ir 

palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Čekijos, Latvijos, Estijos, 

Švedijos, Suomijos, Danijos, Turkijos, Ispanijos, Brazilijos, Olandijos, Baltarusijos, Rusijos, Kazakstano, 

Turkmėnistano ir kt. šalių dėstytojais ir mokslininkais. Pakankamai aktyvus personalo mobilumas užtikrina 

programos dėstytojų profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes. 

Programą realizuojantys įvairių institutų dėstytojai, vykdo mokslinius tyrimus vienoje iš mokslo krypčių, 

kuri tiesiogiai yra susijusi su žemės ūkio problemų sprendimu bei poveikio aplinkai analize. Studijų 

programos dėstytojų tyrimų ir profesinių interesų sritys pateiktos 3.3 priedo lentelėje:  

- biomedicinos mokslų sritis – dirvožemio savybių kitimas ir augalų derliaus formavimosi dėsningumai 

natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikyje; agroekosistemų tvarumo didinimas, tausojamoji ir ekologinė 

žemdirbystė, tarpiniai pasėliai, augalų kaita, biologinė įvairovė, piktžolių kontrolė, augalų genetinio 

potencialo didinimas, augalų mineralinė mityba, augalų fiziologiniai ir biocheminiai procesai; saugaus 

maisto žaliavų kūrimas, augalų ligos, kenkėjai ir apsauga nuo jų; gyvulių mityba; biotechnologiniai tyrimai, 

tradicinės ir modernios genetikos metodais sukurtos bei introdukuotos selekcinės medžiagos tyrimai ir kt.;  

- socialinių mokslų sritis – žemės ūkio koncepcijos raida ir jo vertinimo teoriniai aspektai, ž. ū. verslų ir 

jų infrastruktūros organizavimo vadyba; 

- humanitarinių mokslų sritis – specialybės kalbos vartojimo erdvė ir ribos; ž. ū. terminijos problemos; 

užsienio kalbos mokymosi tyrimai; studentų kūrybingumas, kritinio mąstymo ugdymo tyrimai; 

- fizinių mokslų sritis – saulės spinduliuotės panaudojimas augalų produktyvumo didinimui; augalinės 

žaliavos kokybės optimizavimas; matematikos, statistikos ir informacinių technologijų taikymas 

moksliniuose tyrimuose ir studijose; 

- technologijos mokslų sritis – gyvulininkystės kompleksų tręšiamų laukų vandens kokybė; tausojančio 

žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių procesų poveikis dirvai ir aplinkai. 

Studijų programos dėstytojų vykdomų mokslinių tyrimų tematika susijusi su dėstomų dalykų turiniu, 

                                                      
33 Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo struktūros reglamentas. LŽŪU Senato posėdžio protokolas Nr.455, 2006 m. 

balandžio19 d. (http://www.asu.lt/darbuotojams/lt/12806). 
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todėl studentams yra perteikiamos naujausios profesinės veiklos arba mokymosi krypties žinios.  

2011-2016 m. studijų programą vykdantys dėstytojai dalyvavo keturiose tarptautinėse studijų 

programose: ERASMUS programose „LiFES – Lingua Franca for European Soils“; „General Agriculture“; 

„FACES“; FP7 programoje Researches night 2013: Researches on and off work „LT2013“. Taip pat šios 

studijų programos dėstytojai dalyvavo trijose tarptautinių, nacionalinių mokslo programų projektuose: ES 7-

tosios bendrosios programos projekte „Added value from high protein & high oil industrial by-products“ 

/“Pridėtinė vertė naudojant pramoninius šalutinius aukštos baltyminės vertės ir aliejinius produktus“ 

(APROPOS); ES 7-oji Bendrosios programos projekte „Managing the production of Food and Feedstuff, 

their Safety and Quality under Global Climatic Change“ / „Maisto ir pašarų produkcijos valdymas, jų sauga 

ir kokybė globalios klimato kaitos sąlygomis“; Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 

bendradarbiavimo programoje Eureka (4449 Aktinidia).  

Šiuo laikotarpiu programos dėstytojai suorganizavo 41 praktinę mokslinę konferenciją, 7 mokslines 

ekspedicijas po įvairius šalies regionus, 6 tarptautines mokslines konferencijas Lietuvoje: „Rural 

development 2011“, „Rural development 2013“, „19th Baltic Agronomy Forum“ (2013), „Rural 

development 2015“, Long-term Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, 

Food Security and Climate Change 2016; „Sustainable agriculture – the way to stop climate change“ 

(2016). 

Dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje ir per analizuojamą laikotarpį dalyvavo net 118 

Lietuvos ir įvairių pasaulio šalių suorganizuotose mokslinėse konferencijose, simpoziumuose, kongresuose. 

Per ataskaitinį laikotarpį programos dėstytojai publikavo  virš 400 mokslo populiarinimo straipsnių. 

Studijų programos dėstytojai per analizuojamą laikotarpį sudarė 73 sutartis su užsienio ir Lietuvos ūkio 

subjektais bei 38 sutartis su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis ir organizacijomis moksliniams tyrimams ar 

eksperimentinei plėtrai vykdyti.  

2011-2016 m. Agronomijos fakulteto studijų programos dėstytojai parašė 78 straipsnius ISI 

referuojamuose leidiniuose, 48 – tarptautinių duomenų bazių referuojamuose leidiniuose, 150 – kituose 

mokslo leidiniuose. Mokslinės veiklos rodikliai yra vienas iš svarbiausių kriterijų nustatant profesorių, 

docentų ir kitų dėstytojų atlyginimus. 

Programoje dėstantys pedagogai yra tarptautinių profesinių asociacijų (NJF - Šiaurės šalių žemės ūkio 

mokslininkų, Eucarpia - Europos selekcininkų, Europos žemės ūkio ekonomistų, WASWC - pasaulinės 

dirvožemio ir vandens apsaugos asociacijos) ir draugijų (Europos dirvožemininkų) nariai bei Lietuvos 

fitopatologų, entomologų, fiziologų, mikrobiologų, dirvožemininkų, herbologų draugijų nariai. 

Apibendrinant galima teigti, kad dėstytojai nuolat gilinasi į mokslo naujoves žemės ūkio srityje ir 

skleidžia jas visuomenei, kiekvienais metais organizuodami mokslinius – praktinius seminarus žemdirbiams, 

agrofirmų darbuotojams ASU žemės ir miškų ūkio parodų Ką pasėsi, Sprendimų ratas, Žemdirbio vasara ir 

kitų seminarų bei lauko dienų metu. Studijų programos dėstytojai, dalyvaudami konsultacinėje ir 

ekspertinėje, organizacinėse veiklose gilina praktinio darbo patirtį ir pagerina savo profesinę kompetenciją. 

Programos dėstytojų pedagoginę, mokslinę, praktinę patirtį reikėtų tobulinti plėtojant ir užmezgant naujus 

tarptautinius ryšius, pritraukiant studijų ir mokslinių tyrimų tarptautinius projektus. 
 

2.4. Materialieji ištekliai 

2.4.1. Materialioji bazė  

Patalpų studijoms tinkamumas ir pakankamumas. I-sios pakopos studijų programos Agronomija 

studijoms naudojamos Agronomijos fakultetui skirtos patalpos ASU centriniuose rūmuose (auditorijos: 325, 

505, 506, 520, 524; laboratorijos: Dirvotyros ir dirvožemio biologijos (310) Dirvožemio išteklių (312), 

Augalų fiziologijos (410), Botanikos (408), Augalų apsaugos metodų (309), Bitininkystės (322, 

Mikrobiologijos (409), fitopatologijos (301), entomologijos 321, Sodininkystės ir arboristikos 402, 

Daržininkystės 419, Maisto žaliavų 406, Maisto žaliavų perdirbimo 416, Prof. J. Bulavo selekcijos ir 

sėklininkystės 401, Augalininkystės 422, Prof. A. Petkevičiaus Žolininkystės 347, Gyvulininkystė 327, 

Žemdirbystės 526, Herbologijos 527, Žemės ūkio augalų mitybos 528 ir kt. laboratorijomis. Taip pat I kurso 

studentams užsiėmimai vyksta trečiuose rūmuose esančiose auditorijose (118, 218, 604, 608, 615; 308), 

aštuntuose rūmuose 208 auditorijoje. 

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, 



 

17 
 

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

įranga, stereo mikroskopas, autoklavas, termostatas, sterilizatorius, laminaras, spektofotometrai, Kjeldalio 

aparatas, azoto deginimo krosnis, jonometras, traukos spintos, daiginimo spintos, mufelinė krosnis, prietaisas 

dirvožemio struktūrai nustatyti, prietaisas dirvožemio patvarumui nustatyti, dirvožemio purtyklės su sietais, 

distiliatoriai, Gerberio aparatas, liofilizatorius, šaldymo įranga, džiovinimo spintos, stalinė centrifuga, 

Soxsleto aparatas, vandens dejonizatorius, liepsnos fotometras, magnetinė maišyklė, analitinės svarstyklės, 

laboratorinis pH-metras, titratorius, skaitmeninė biuretė bei įvairi smulki įranga. Studijų programos 

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

agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorijoje, Agrobiologijos laboratorijoje (JTC), Augalinių žaliavų 

kokybės laboratorijoje (JTC), Agrobiotechnologijos laboratorijoje (JTC), universiteto Bandymų stotyje. 

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

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

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

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

titratoriumi, Soxsleto aparatu, centrifuga. 

Agrobiologijos laboratorijoje (JTC) studentai gali naudotis dirvožemio pavyzdžių paruošimo ir saugojimo 

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

Microtox 500, dirvožemio agregatų patvarumo nustatymo įranga, kalcimetru, staline centrifūga Megafuge 

40R su Tx-750 rotoriumi, lazeriniu difraktometru Mastersiser 2000, prietaisu „Zetasizer Nano ZS“, augalų 

biocheminių tyrimų sistema (NIR spektrofotometru, ląstelienos analizatoriumi Fibertec M6) ir kt. 

Augalų biotechnologijos (JTC) laboratorijoje naudojama įranga: laminarai, mikroskopai, binokuliarai, 

pH-metrai, dozatoriai, analitinės svarstyklės, džiovinimo spintos, spektrofotometrai, chromatografai, DNR 

amplifikatoriai, elektroforezės įranga, gelių dokumentavimo ir vizualizavimo sistema, šaldomos ir stalinės 

centrifūgos, traukos spintos, termostatuojamos purtyklės, maišyklės, termostatai, dejonizatoriai, distiliatoriai, 

šaldikliai, klimatinės kameros. 

Augalinių maisto žaliavų perdirbimo laboratorijoje (JTC) studentai gali naudotis tekstūros analizatoriumi, 

džiovinimo spinta, spalvos analizatoriumi ColorFLEX, infraraudonųjų spindulių analizatoriumi, mufeline 

krosnimi, magnetine maišykle, ultracentrifūginiu malūnu, pilnai automatine Kjeldalio sistema, juslinių 

tyrimų kompleksu, spektrofotometrau, augalų ligų sukėlėjų kolonijų skaičiuotuvu, laminaru, ir kt. prietaisais.  

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, tikslia sėklų skaičiuokle augalų ir piktžolių 

biologiniams tyrimams, augalų lapų bei šaknų skeneriais, laboratoriniais šaldytuvais, šaldikliais.  

I-sios pakopos studijų programos Agronomija studijoms naudojama centriniuose rūmuose įrengtos dvi 

naujos kompiuterių klasės (316 ir 221) ir su 37 darbo vietomis studentams, kuriose 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: STATISTICA, 

SYSTAT 10, SELEKCIJA, SigmaPlot 8.0, SigmaStat. Šios programos reikalingos studijuojant „Mokslinio 

tyrimo planavimą ir analizę“ bei statistiniam duomenų vertinimui ruošiant baigiamuosius darbus. Studijų 

procese naudojamos kompiuterinės tręšimo programos „Tręšimas“ ir „Dirvožemio dangai įvertinti ir 

skaitmeniniai dirvožemio žemėlapiai“. Studijų programos Agronomija studijoms naudojamos įrangos turime 

pakankamai ir ji yra tinkama.  

Programos praktinių darbų įgyvendinimui ir mokslinių tiriamųjų darbų ruošimui naudojama bazė. 
Mokomųjų praktikų, skirtų programos fundamentaliųjų ir praktinių žinių įtvirtinimui, pagrindinė 

eksperimentinė – mokomoji bazė yra ASU Bandymų stotis, Mokomasis ūkis, Pomologinis sodas. 

Praktiniams studijų ir moksliniams įgūdžiams formuoti reikalinga infrastruktūra pastaraisiais metais 

gerinama įgyvendinant Slėnio NEMUNAS plėtros programos projektą. Bandymų stoties pastatas renovuotas, 

įrengtos šiuolaikiškos laboratorijos bei supirkta moderni įranga pasitarnaujanti moksliniams tyrimams 

vykdyti. Universiteto Bandymų stoties laboratorijose (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 
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komplektu sėklų bankui dirvoje ir augalų sėklinėje medžiagoje įvertinti, tikslia sėklų skaičiuokle augalų ir 

piktžolių biologiniams tyrimams, augalų lapų bei šaknų skeneriais, laboratoriniais šaldytuvais, šaldikliais.  

Studentai mokomąsias - pažintines praktikas atlieka ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (LAMMC 

Žemdirbystės institute, Sodininkystės ir daržininkystės institute, Agrocheminių tyrimų centre, Valstybinėje 

Augalininkystės tarnyboje prie ŽŪM, Kauno augalų veislių tyrimo stotyje, UAB Kauno grūdai, UAB 

Kietaviškių gausa, UAB Agrokoncernas, UAB Kustodija, UAB Linas Agro ir kt., taip pat bei ūkininkų 

ūkiuose. Agronomijos programos koordinuojamų dalykų mokomosios praktikos atliekamos, Kauno, Vilniaus, 

Prienų, Kėdainių, Šakių, Varėnos, Kaišiadorių, Šiaulių, Radviliškio rajonų apylinkėse, Kauno rajono Kamšos 

draustinyje. 

Programoje numatyta studentų profesinės veiklos praktika, užtikrina sąsajas tarp akademinių žinių ir 

realios darbo aplinkos, sudaro sąlygas integruoti teorines ir praktines žinias bei įgyti profesinių žinių ir 

gebėjimų. Dauguma studentų praktiką atlieka ASU mecenatų įmonėse ir įmonėse, su kuriomis Universitetas 

pasirašęs bendradarbiavimo sutartis: Lytagros, Arvi grupių įmonės, uždarose akcinėse bendrovėse 

Agrochema, Agrokoncernas, Kustodija, Kauno grūdai, Malsena, Agrofirma sėklos, investicinėje akcinėje 

bendrovėje Agrowill Group, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute, Žemdirbystės institute, 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, žemės ūkio bendrovėse ir privačiuose ūkiuose.  Išvykstantys į 

praktikos vietas studentai pasirašo trišales sutartis su Universitetu ir įgaliotu asmeniu ūkyje ar įmonėje. 

Profesinės veiklos praktiką pagal ERASMUS programą studentai atlieka ir užsienyje (Airijoje, Vokietijoje, 

Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir kt.), sudarant bendradarbiavimo sutartį Agreement LZUU-host institution
34

. 

Studentai į šią praktiką gali vykti tik vasaros metu ir jų apimtis 10 -15 kreditų. 
 

2.4.2. Metodiniai ištekliai 

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

sios pakopos studijų programos Agronomija studentai naudojasi naujai rekonstruotos, modernios ASU 

bibliotekos ir jos skaityklų (studentų ir dėstytojų skaitykla, periodikos skaitykla, 2 interneto skaityklomis, 

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

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

bibliotekoje
35

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

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

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

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

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

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

sistemos mokslo publikacijų duomenų bazėje (LieMSIS PDB) atsispindi Universiteto darbuotojų publikacijų 

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

atliekama pagal autorių, antraštę, raktinius žodžius ar kitus požymius. Duomenų bazė laisvai prieinama bet 

kurioje interneto darbo vietoje. Lietuvos virtualiosios bibliotekos (http://www.lvb.lt) portale galima ieškoti ir 

rasti informacijos iš įvairių išteklių (Lietuvos ir užsienio bibliotekų jungtinių katalogų, įvairių Lietuvos ir 

užsienio duomenų bazių). Naudojantis šiuo portalu, galima rasti ne tik bibliografinę informaciją, bet ir 

visateksčius elektroninius dokumentus. Be to, dėstytojai dėstomiems dalykams Moodle sistemoje yra pateikę 

papildomus elektroninius leidinius ir kt. 

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

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

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

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

Bibliotekoje saugomi įvairūs leidiniai: knygos, žurnalai, laikraščiai, normatyviniai dokumentai, disertacijos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
34 http://www.lzuu.lt/af/lt/25211 
35

 http://ebiblioteka.asu.lt 

http://www.lzuu.lt/intern/socrates/Naud_dok/Agreem_LZUU-host_institution.zip
http://asu.library.lt/
http://www.lvb.lt/
http://www.asu.lt/biblioteka/lt/7612
http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-lietuviskos-db/
http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-lietuviskos-db/
http://ebiblioteka.asu.lt/
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8 kitomis užsienio duomenų bazėmis. (http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-

uzsienio-db/).  

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

Direct, Springer LINK, Taylor&Francis ir kt.) duomenų bazių, kuriose yra prenumeruojama apie 23 000 

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

Plant Soil Sciences, Archives of Agronomy and Soil Sciences, Canadian Journal of Plant Pathology, Critical 

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

Studentai ir dėstytojai gali naudotis Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų 

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

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

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

naudotis tarpbibliotekiniu abonementu. Universiteto biblioteka yra žemės ūkio bibliotekų tinklo AGLINET 

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

Studijuodami studentai naudojasi universiteto bibliotekos fondų vadovėliais ir įvairiomis metodinėmis 

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

(3.2 priedas). Agronomijos programos studijoms rekomenduojama per 150 pavadinimų vadovėlių ir 

mokomųjų knygų, esančių Universiteto bibliotekoje. Apie pusė leidinių yra išleisti mažiau nei prieš 10 metų. 

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

egzempliorių. Tokiais atvejais studentai yra skatinami dirbti komandoje, studijuoti literatūros šaltinius 

dalimis, po to dalintis surinkta informacija.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Vertinant dalykų studijoms rekomenduojamos literatūros įvairovę bibliotekos fonduose bei prieigas prie 

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

2.4.3. Materialiųjų ir metodinių išteklių atnaujinimas 

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

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

informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ lėšomis įsigyta naujos įrangos už 188,9 

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

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

mikroskopas sėklų tyrimui ir kt. Šiame projekte taip pat skirta 56,1 tūkst. € baldų atnaujinimui ir 60,7 tūkst. € 

patalpų remontui.  

I-sios pakopos studijų programos Agronomija studijoms labai pasitarnaus ir sukurta nauja šiuolaikinė 

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

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

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

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

Microtox 500, dirvožemio agregatų patvarumo nustatymo įranga, kalcimetru, staline centrifūga Megafuge 

40R su Tx-750 rotoriumi, lazeriniu difraktometru Mastersiser 2000, prietaisu „Zetasizer Nano ZS“, augalų 

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

žaliavų kokybės laboratorijos (J208) įranga (iš viso skirta 789,8 tūkst. €): tekstūros (konsistencijos) 

nustatymo sistema produktų liofilizatoriumi, juslinių tyrimų kompleksu su specializuota kompiuterine 

programa ir kt.; Prie aštuntųjų rūmų yra pastatytas fitotroninis šiltnamis (400 m
2
), kuriame studentai gali 

atlikti vegetacinius eksperimentus. 

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

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

svėrimo ir drėgmės nustatymo sistema lauko eksperimentams paslaugomis, mažagabaritinėmis sėjamosiomis 

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

I-sios pakopos studijų programos Agronomija studentams sudarytos galimybės naudotis taip pat ir atviros 

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

http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-uzsienio-db/
http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/atviros-prieigos-uzsienio-db/
http://www.asu.lt/biblioteka/lt/12967
http://moodle.asu.lt/moodle/
http://dspace.lzuu.lt/
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skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos sistema, augalinių ląstelių frakcionavimo sistema 

molekulinės biologijos ir biochemijos analizės pavyzdžių paruošimui ir kt.  

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

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

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

elektroninę 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. 

Apibendrinant galima teigti, kad pastaraisiais metais atnaujinta ir pagerinta visa Aleksandro Stulginskio 

universiteto infrastruktūra, atlikus pastatų ir daugelio patalpų renovaciją. Visos laboratorijos ir jų įranga 

atnaujinta pasinaudojant universitete vykdytų projektų lėšomis. Moderniai ir šiuolaikiškai atnaujinta ir 

renovuota biblioteka, o įgyvendinant ASU strategijos įgyvendinimo plano priemones pagal uždavinį 

„Užtikrinti visų studijų programų kompleksinį aprūpinimą studijų literatūra“ biblioteka pasipildė naujais 

vadovėliais. Praktinis studentų paruošimas vyksta Bandymų stotyje, kurioje taip pat pastatas atrenovuotas, 

įrengtos šiuolaikiškos laboratorijos bei supirkta moderni įranga pasitarnaujanti moksliniams tyrimams 

vykdyti. Ateityje gerinant studijų kokybę reikėtų nuolat atnaujinti studijoms ir mokslui reikalingą įrangą, 

prietaisus bei priemones. 
 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

2.5.1. Studentų atranka 
Priėmimo į studijas reikalavimai. Į pirmosios pakopos studijų programas priimami asmenys, įgiję ne 

žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. 2011-2015 m. stojančiųjų priėmimas vyko pagal bendrąjį priėmimą į 

aukštąsias mokyklas, pagal konkursines eiles. Konkursinė eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus 

kriterijus, išreikštus konkursiniais balais. Pagrindiniai kriterijai yra vidurinės mokyklos programos trijų 

dalykų brandos egzaminų įvertinimai ir ketvirtojo dalyko metinis pažymys. Pagrindinių kriterijų įtaka 

konkursinei eilei sudaryti išreiškiama svertiniais koeficientais (Priėmimo į Aleksandro Stulginskio 

universiteto pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programas „N“ metais taisyklės
36

). 

2011-2012 m. konkursinis balas (Bk) buvo skaičiuojamas susumavus biologijos (sv. k. 0,4), chemijos ( sv. 

k. 0,2), lietuvių kalbos (0,2) ir vieno mokomojo dalyko – užsienio kalbos (sv. k. 0,2), perskaičiuotus 

(padaugintus iš svertinių koeficientų) pažymius. Dalykų įvertinimai perskaičiuojami pagal kasmet 

atnaujinamus ir tikslinamus šiuos dokumentus: LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą Dėl geriausiai 

vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo N  metais tvarkos aprašo patvirtinimo
37

; Bendrojo 

priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines ir vientisąsias studijas „N“ metais taisyklių bendruosius 

nuostatus (toliau – Bendrojo priėmimo taisyklės)
38

.  Jei asmuo nėra laikęs vieno iš pagrindiniuose kriterijuose 

numatytų dalykų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino įvertinimo imamas atitinkamo dalyko 

metinis pažymys (netaikoma biologijos dalykui). 

2013 m. konkursinis balas (Bk) buvo skaičiuojamas susumavus trijų dalykų brandos egzaminų 

perskaičiuotus pažymius - biologijos (sv. k. 0,4), chemijos arba matematikos (galėjo pasirinkti vieną šių 

dalykų, sv. k. 0,2), lietuvių kalbos ir literatūros (0,2) ir vieno mokomojo dalyko – matematikos arba chemijos 

(sv. k. 0,2). 

2014 – 2015 m. konkursinis balas (Bk) buvo skaičiuojamas susumavus trijų dalykų egzaminų 

perskaičiuotus pažymius - biologijos brandos egzamino (sv. k. 0,4), chemijos arba matematikos brandos 

egzamino arba metinis pažymys (galėjo pasirinkti vieną šių dalykų, sv. k. 0,2), lietuvių kalbos ir literatūros 

brandos egzamino pažymys (0,2) ir trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 

(stojantieji į programą galėjo rinktis iš 8 dalykų: istorija,  geografija, informacinės technologijos,  fizika, 

chemija,  biologija ,matematika  arba užsienio kalba,  dalykas neturėjo sutapti su aukščiau paminėtais, sv. k. 

0,2).  

Papildomi kriterijai ir jiems skiriami papildomi balai yra nurodyti  LR švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1291 patvirtinto „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės 

sudarymo „N“ metais tvarkos aprašo“ 3 ir 6 prieduose. 

Universitete yra studentų priėmimo duomenų bazė, integruota su LAMA BPO
39

 duomenų baze. Joje yra 

statistiniai duomenys pagal studijų programas apie pageidaujančiųjų studijuoti programoje skaičių, stojimo 

                                                      
36 http://asu.lt/kaip-priemimo-i-asu-tvarka/ 
37 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo įsakymas Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių eilės sudarymo 2010 metais tvarkos aprašo 

patvirtinimo, 2015 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V- 900 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25381bf045a611e5a38cd6cdb94b0c51). 
38 http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2014#445 
39 http://www.lamabpo.lt/ 

http://dspace.lzuu.lt/
http://asu.lt/kaip-priemimo-i-asu-tvarka/
http://www.lamabpo.lt/bendrasis-priemimas/2014#445
http://www.lamabpo.lt/
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konkursus, stojančiųjų geografiją ir pan.  Studentų priėmimo į studijas taisyklės rengiamos kiekvienais 

metais ir tvirtinamos Universiteto senate
40

. Informacija apie studijų programą, suteikiamą kvalifikaciją viešai 

prieinama AIKOS duomenų bazėje
41

, Universiteto tinklalapyje „Stojantiesiems“, leidiniuose „Priėmimas į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas“, „Studijos Aleksandro Stulginskio universitete“, „Karjeros gidas“, 

informacinėse skrajutėse. Informacija viešinama gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, studijų mugėse, 

universitete organizuojamose parodose (tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi...“ bei aplinkos ir 

miškų ūkio parodoje „Sprendimų ratas”), kolegijose. 

Fakultete vykdomos ir dalinės programos dalykų studijos. Dalines studijas reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
42

, o rezultatai įskaitomi Švietimo ir mokslo ministerijos
43

 ir 

Klausytojų priėmimo Aleksandro Stulginskio universiteto dalines studijas N studijų metais taisyklėse
44

  

nustatyta tvarka. 

Apeliacijas dėl studentų galimų priėmimo taisyklių galimų pažeidimų nagrinėja Studentų ir klausytojų 

priėmimo apeliacijų komisija. Šios komisijos personalinę sudėtį kasmet iki sausio 31 dienos tvirtina 

Universiteto senatas. Analizuojamu laikotarpiu apeliacijų pateikta nebuvo. 
 

2.5.2. Studentų skaičiaus kaita 

Abiturientų, pateikusių prašymus studijoms, skaičiaus pasiskirstymo 2011-2015 m. analizė rodo 

stojančiųjų  į programą didėjančią motyvaciją (6 lentelė).  
 

6 lentelė. Abiturientų, pateikusių prašymus studijoms, skaičius ir prioritetai 

Studijų metai 

Prioriteto numeris, kuriuo nurodyta programa Pageidavimų 

bendras 

skaičius 

1 – 2 

prioritetu (%) 1 2 3-4 5-7 8-12 

2015/2016 141 115 114 133 53* 556 46,0 

2014/2015 166 103 119 123 130 641 41,9 

2013/2014 101 61 97 102 86 447 36,2 

2012/2013 87 66 83 89 91 416 36,7 

2011/2012 80 66 76 77 79 378 27,6 

* 2015 m. stojantieji savo prašymuose studijuoti galėjo pateikti iš viso 9 pageidavimus 
 

2015 m. pageidavusieji 1-2 prioritetu studijuoti studijų programą sudarė 46 % nuo visų pateikusių 

prašymus ir tai buvo 1,7 karto daugiau, lyginant su 2011 m. prašymų 1-2 prioritetu vidurkiu. Norinčiųjų 

studijuoti programoje pretendentų į vieną vietą skaičius analizuojamu laikotarpiu taip pat didėjo iki pat 2015 

metų, nors buvo nepalankios ilgalaikės demografinės tendencijos (sumažėjęs gimstamumas ir emigracija), o 

tai nulėmė mažesnį bendrojo lavinimo mokyklas baigusiųjų ir stojančiųjų skaičių. 

Nuo 2009 m. įsigaliojus naujam mokslo ir studijų įstatymui
45

  ir vykdant naują konkurencinį priėmimo į 

aukštąsias mokyklas studijų finansavimo modelį, valstybės finansuojamos vietos (vf) pasiskirstė konkurso 

būdu gabiausiems studentams istojusiems studijuoti biomedicinos mokslų studijų srities gyvybės mokslų, 

žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupei. Todėl 2011 – 2012 m. laikotarpiu priimtų studentų skaičius į 

valstybės finansuojamas vietas buvo labai mažas, tačiau didėjo priimtų studentų skaičius į nuolatinių ir 

ištęstinių studijų valstybės nefinansuojamas vietas ir tai rodo didėjančią stojančiųjų norą studijuoti 

Agronomijos programoje (7 lentelė). 
 

7 lentelė. Priimtų į studijas studentų skaičius 

Studijų metai 
Valstybės finansuojama vieta Valstybės nefinansuojama vieta 

Iš viso 
Nl I* Nl I* 

2015/2016 33 5 65 26 129 

2014/2015 25 4 88 46 163 

2013/2014 14 2 49 45 110 

2012/2013 1 - 57 25 83 

2011/2012 1 - 52 20 73 

Nl-nuolatinės, I-ištęstinės 
 

                                                      
40 http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/kaip-istoti-i-asu/ 
41 https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=2c25ddb1-48cc-42b3-af28-d7d7cceee8d5 
42 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430 
43 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.221576 
44 http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-dalines-studijas 
45 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430 

http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/kaip-istoti-i-asu/
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=2c25ddb1-48cc-42b3-af28-d7d7cceee8d5
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-dalines-studijas
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2013 m. pradėjus taikyti lankstesnį finansavimo modelį
46

  ir dalį vf vietų atskyrus stojantiesiems į žemės 

ūkio, miškininkystės, maisto studijų, žemės ūkio mokslų krypčių grupės programas, kasmet didėjo ir 

stojančiųjų į programą motyvacija ir vf vietų programoje skaičius. Nuo 2011 m. studentai, nepatekę į 

valstybės finansuojamas vietas, gali gauti tikslinį finansavimą (TF).  TF buvo skiriamas konkrečioms 

aukštosioms mokykloms ir studijų programoms, atsižvelgiant į trūkstamų specialistų poreikį Lietuvoje. 

Studijų programos, kurioms yra skiriamas TF, gauna tam tikrą garantuotą studijų krepšelių skaičių
47

. 2011 - 

2015 m. 35 programos studentai (34 nuolatinių ir 1 ištęstinių studijų) gavo TF. Atranka į tikslinio 

finansavimo vietas buvo vykdomos aukštojoje mokykloje, todėl pretenduojantiems į tikslinio finansavimo 

vietas, būtina dalyvauti motyvaciniame pokalbyje. TF studentai gali gauti ne tik stodami į pirmą kursą, bet ir 

jau studijuojantys ir už mokslą mokantys studentai studijų kainos daliai kompensuoti ir studijas tęsti. 

Studentas, aukštoji mokykla ir darbdavys pasirašo trišalę sutartį. Prastai besimokantis studentas tikslinio 

finansavimo netenka ir turi valstybei kompensuoti į jo studijas investuotas lėšas, taip pat kaip ir nevykdantis 

sutarties įsipareigojimų absolventas. 

Stojančiųjų konkursinių balų skaičiavimui 2011 – 2013 m. taikyta 20 balų sistema, nuo 2014 m. – 10 balų 

sistema. 2011 – 2013 m. priimtųjų studijuoti į programos valstybės nefinansuojamas (vnf) konkursinių balų 

pasiskirstymas rodo, kad balų vidurkiai ir nuolatinėse ir ištęstinėse studijose didėjo, o 2015 metais  buvo 

nežymiai mažesni nei 2014 (8 lentelė).  
 

8 lentelė. Stojančiųjų konkursinių balų pasiskirstymas 

Studijų 

metai 

Konkursiniai balai į valstybės finansuojamas vietas 

vietas (Nl/I
*
) 

Konkursiniai balai į valstybės nefinansuojamas 

vietas (Nl/I
*
) 

aukščiausias mažiausias balų vid. aukščiausias mažiausias balų vidurkis 

2015/2016 8,02/7,21 4,78/4,76 5,95/5,58 4,78/4,00 1,00/1,00 2,86/2,04 

2014/2015 8,08/6,56 4,00/4,99 5,94/5,77 4,80/4,40 0,66/0,70 3,00/2,58 

2013/2014 20,52/18,01 16,46/16,44 17,82/17,27 16,78/16,74 2,60/1,0 10,60/7,39 

2012/2013 18,78/- 13,20/- 18,78/- 15,90/8,72 2,40/2,80 9,84/5,60 

2011/2012 19,08/- 19,08/- 19,08/- 16,56/12,68 2,40/1,60 9,67/6,09 

* Nl-nuolatinės, I-ištęstinės 
 

2014 – 2015 m. priimtųjų studijuoti į programos  vf vietas konkursinių balų vidurkiai nuolatinėse 

studijose nesiskyrė, o ištęstinėse skyrėsi nežymiai. Priimtųjų į vf vietas 2011 m. ir 2012 m.  konkursinių balų 

vidurkio neanalizavome, nes buvo tik po vieną vf vietą ir tik nuolatinėse studijose. 2015 metais Lietuvos 

universitetų rektorių konferencijos sutarimu, siekiant geresnės studijų kokybės buvo pradėtas taikyti 

minimalus 1,00 konkursinis balas stojantiems į universitetus.  Dalies stojančiųjų žemesnius konkursinius 

balus lemė chemijos chemijos arba matematikos brandos egzamino rezultatų įskaičiavimas, nes ne visi 

stojantieji šio egzaminą buvo laikę. 

Įvertinus egzaminų pažymius bakalauro nuolatinėse studijose ir palyginus su konkursiniais balais 

nustatyta, kad nuolatinių studijų pažymių vidurkiai priklauso nuo aukščiausių konkursinių balų į mokamas ir 

valstybės finansuojamas vietas. Ištęstinių/neakivaizdinių studijų egzaminų pažymių aritmetinis svertinis 

vidurkis tik vidutiniškai priklauso nuo aukščiausių konkursinių balų. Kita priklausomybė tarp minėtų balų 

nėra ryški (8 ir 9 lentelės). 
 

9 lentelė. Programos studentų studijų (nuolatinės/ištęstinės formos) pažangos ir „nubyrėjimo“ duomenys 

Studijų 

metai 

Egzaminų pažymių aritmetinis svertinis 

vidurkis 

rudens/pavasario semestrai 

Neišlaikiusių egzaminų sesijos metu 

studentų skaičius 

Išbrauktų 

studentų 

skaičius 

Nl I Nl I Nl I 

2015/2016 7,47/8,07 7,26/6,97 43 26 31 17 

2014/2015 7,14/7,56 7,47/7,37 45 31 12 13 

2013/2014 7,04/7,61 7,56/7,14 49 27 8 17 

2012/2013 6,6/6,8 7,08/7,53 37 13 12 16 

2011/2012 7,917/7,293 7,09/7,28 22 8 11 5 
 

Analizuojamuoju laikotarpiu priimtų į programą ir sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis 

nuolatinėse studijose kito nuo 64 iki 92 proc. (10 lentelė), o ištęstinėse/neakivaizdinėse nuo 70 iki 96 proc. 

(11 lentelė). Skirtumus tarp priimtų ir baigusių studentų skaičiaus daugiausia lemia šie veiksniai: akademinės 

atostogos, studijų formos keitimas, studijų nutraukimas savu noru. Skaičiaus skirtumus sumažina priėmimas 

                                                      
46 http://www.smm.lt/uploads/documents/studijos/priemimas/isakymasV-107.pdf 
47 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416297&p_query=&p_tr2=2 

http://www.smm.lt/uploads/documents/studijos/priemimas/isakymasV-107.pdf


 

23 
 

į aukstesnius kursus, grįžimas iš akademinių atostogų. 
 

10 lentelė. Į studijas priimtų ir programą sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis nuolatinėse/dieninėse 

programos studijose 

Priėmimo metai Į studijas priimtų 

studentų skaičius 

Baigimo metai Programą sėkmingai baigusių 

studentų skaičius 

Santykis, % 

2012 58 2016 37 64 

2011 53  2015 39 74 

2010 38 2014 35 92 

2009 38 2013 28 74 

2008 57 2012 43 75 

2007 45 2011 32 71 
 

11 lentelė. Į studijas priimtų ir programą sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis ištęstinėse/neakivaizdinėse 

programos studijose 

Priėmimo metai Į studijas priimtų 

studentų skaičius 

Baigimo metai Programą sėkmingai baigusių 

studentų skaičius 

Santykis, % 

2010 I 27 2016 19 70 

2009 I 26 2015 21 81 

2008 N 31 2013 24 77 

2007 N 25 2012 24 96 

2006 N 25 2011 20 80 

* 2014 m. absolventų nebuvo dėl studijų formos ir trukmės pakeitimo įstojusiems nuo 2009 m; I-ištęstinės, N – 

neakivaizdinės 
 

Pastarųjų penkerių metų studentų “nubyrėjimo” skaičiaus analizė rodo, kad daugiausiai 

nuolatinių/ištęstinių studijų studentų savo noru nutraukė studijas pirmaisiais - 28/15, mažiausiai – 9/7 

paskutiniais (ketvirtais nuolatinėse ir penktaisiais - šeštaisiais ištęstinėse) studijų metais. Nuolatinių studijų 

studentai buvo išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą taip pat pirmuosiuose kursuose, tuo tarpu 

ištęstinių studijų studentai – antraisiais ir trečiaisiais studijų metais. Per penkerių metų laikotarpį 

pirmuosiuose kursuose nuolatines studijas nutraukė 7,3 proc. studentų nuo bendro pirmų kursų studentų 

skaičiaus, 9,0 proc. – antraisiais, 6,3 proc. trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais. Pirmaisiais ištęstinių 

studijų metais 5,1 proc. studentų nutraukė studijas, antrais -10,3 proc., trečiais – 14,8 proc., ketvirtais - 5,7 

proc. ir penktais bei šeštais – 6,2 proc. nuo bendro studentų skaičiaus ( 9 ir 12 lentelės). 
 

12 lentelė. Studentų skaičius programoje pagal studijų formas ir kursus 

Studijų 

metai 

Studentų skaičius pagal kursus 

Nl I Nl I Nl I Nl I I I Nl I 

I II III IV V VI Iš viso 

2015/2016 92 24 98 35 53 30 43 21 15 26 286 151 

2014/2015 114 36 60 35 45 28 44 19 23 26 263 167 

2013/2014 60 39 58 27 42 25 43 28 30 - 203 149 

2012/2013 62 29 47 28 48 25 34 30 27 - 191 139 

2011/2012 52 28 46 29 36 34 38 25 29 - 172 145 

* Nl – nuolatinės/dieninės, I – ištęstinės/neakivaizdinės 
 

Studentų nubyrėjimo priežastys (pačių studentų prašymu) yra daugiau asmeninio pobūdžio: ribotos 

finansinės galimybės, padidėjęs darbo krūvis, emigracija  ar liga. Bakalaurai kartais tik laikinai nutraukia 

studijas, negrįžta į studijas po akademinių atostogų. Bendras studentų skaičius nuolatinėse studijose per 

analizuojamą laikotarpį kasmet didėjo ir  2015/2016 s. m. buvo 40 % proc didesnis nei 2011/2012 s. m. , o 

ištęstinėse studijose padidėjo nežymiai. Siekiant pagerinti nuolatinių studijų pirmojo kurso studentų 

pasirengimą universitetinėms studijoms, kad išvengti nubyrėjimo dėl pažangumo, pageidaujantiems 

studentams organizuojami papildomi dalykų (chemijos, matematikos, fizikos, užsienio k.) kursai
48

. Ištęstinių 

studijų studentams sudarytos salygos, esant būtinybei, dėl padidėjusio darbo krūvio, išeiti akademinių 

atostogų. 
 

2.5.3. Studijų proceso organizavimas 
Pirmosios pakopos Agronomija programos studijos organizuojamos pagal Lietuvos žemės ūkio 

universiteto studijų sandaros būdų ir formų aprašą
49

  ir Universiteto senato patvirtintus pagrindinius studijų 

                                                      
48 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/papildomi-kursai-pirmakursiams 
49 http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/361/1/formu_aprasas_0.doc 
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metų laikotarpius bei fakultetų dekanų patvirtintus kalendorinius studijų grafikus
50

.  

Visų studijų pakopų ir formų studentai ir klausytojai, priimti į Universitetą studijuoti, privalo registruotis 

studijoms. Užsiregistravimas studijoms reiškia studento apsisprendimą dalyvauti studijų procese ir naudotis 

Universiteto teikiamomis studijų paslaugomis. Studijoms studentai registruojasi personaliai, pateikiant 

asmens dokumentą ir pasirašant Studentų registracijos knygoje. Programos studentai studijoms registruojami 

fakulteto dekanate du kartus per studijų metus. Nuolatinių studijų studentai registruojasi per pirmąją 

kiekvieno semestro savaitę, o ištęstinių studijų – per mokymo sesijos pirmąsias 3 dienas. 

Studijos vyksta pagal kiekvienam semestrui fakultetų dekanų patvirtintus studijų tvarkaraščius, derinant 

kontaktinį ir savarankišką darbą. Programos tvarkaraštis sudaromas visam semestrui ir skelbiamas fakulteto 

dekanato skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje. Studijų dalykų auditoriniai užsiėmimai vyksta 

nuosekliai per visą semestrą.  

Semestro pabaigoje 4 semestro savaitės yra skiriamos egzaminų sesijai. Egzaminų laikymo tvarką 

reglamentuoja Studijų  dalykų  egzaminų  laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos 

aprašas (žr. skyrių 2.5.7.). Konkreti egzaminų sesijos trukmė nustatoma pagal savarankiško darbo 

pasirengimo egzaminams ir kontaktinio darbo egzaminų konsultacijoms bei laikymui apimtis. Viena savaitė 

prieš egzaminų sesiją skiriama studentų atsiskaitymui už savarankiškus darbus. Egzaminai laikomi egzaminų 

sesijos metu pagal Dekano patvirtintą egzaminų laikymo tvarkaraštį. Egzamino datą (mėnesį, dieną, valandą) 

derina studijų dalyko dėstytojas su grupės seniūnu. Studijų administratorė parengtame fakulteto egzaminų 

laikymo tvarkaraštyje nurodo auditoriją. Egzaminai paskirstomi tolygiai per visą sesijinį laikotarpį, tarp 

egzaminų turi būti ne trumpesnė kaip dviejų dienų pertrauka. Dėl objektyvių priežasčių egzamino laikas gali 

būti koreguojamas suderinus su dekanu. 

Mokomųjų praktikų atlikimo laikas numatytas studijų grafikuose, o tvarkaraščiai sudaromi atskirai. 

Profesinės veiklos praktika nuolatinėse studijose atliekama baigus 3 kurso, o ištęstinėse -  5 kurso pavasario 

semestro teorines studijas. Studentai pasirašo trišales sutartis su Universitetu ir įgaliotu asmeniu ūkyje ar 

įmonėje. Kiekvienam studentui skiriamas profesinės veiklos praktikos vadovas (programos dėstytojas), su 

kuriuo studentas suderina praktikos užduotis ir darbus pagal profesinės veiklos praktikos programą
51

.  

Atlikus praktiką privaloma paruošti praktikos atasakitą (iki 5 psl.) ir iki einamųjų metų rugsėjo mėn. 2 

savaitės pabaigos atsiskaityti praktikos vadovui. 

Ištęstinės studijos organizuojamos sesijiniu ir nuotoliniu būdu. Auditorinis darbas organizuojamas 

mokymo sesijomis, jos vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku. Savarankiškas 

darbas studijų tvarkaraščiuose nenumatomas. Laiką savarankiškam darbui studentai planuoja individualiai. 

Ištęstinių studijų studentai, naudodamiesi šiuolaikine mokymuisi pritaikyta priemone - „Moodle“ sistema, 

turi galimybes ne tik gauti medžiagą, išklausyti paskaitas, mokytis ar atlikti tarpinius atsiskaitymus 

nuotoliniu būdu, bet ir betarpiškai bendrauti su dėstytojais, kitais kurso studentais, organizuoti vaizdo 

konferencijas. Kiekvienam yra suteikiami asmeniniai prisijungimo kodai, todėl studentai ir dėstytojai prie 

sistemos jungiasi saugiai ir turi prieigą prie visos, jų studijoms aktualios informacijos. Mokymo sesijos 

trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus ir kontaktinio darbo apimties, bet ne ilgesnė kaip 4 

savaitės. Egzaminų laikymui organizuojamos egzaminų sesijos prieš kiekvieną mokymo sesiją (išskyrus 

pirmąją). Egzaminų laikymui fakultetų dekanai sudaro egzaminų tvarkaraščius. Egzaminų perlaikymas 

organizuojamas Studijų skyriaus numatytu laiku penktadieniais ir ketvirtadieniais pagal išankstinę 

registraciją.  
 

2.5.4. Studentų dalyvaujančių mokslo ir kt. veiklose apimtys ir formos 
Universitete skatinamas studentų mokslingumas. Dalis studentų nuo antro kurso pasirinkto baigiamojo 

darbo tematika dalyvauja moksliniuose tyrimuose, kiti, baigiamuosius darbus rengia vykdydami tyrimus 

socialinių dalininkų užsakytuose taikomojo pobūdžio projektuose. Kekvienais metais universitete 

organizuojama studentų mokslinė konferencija Jaunasis mokslininkas, kurioje programos studentai gali 

pristatyti savo darbus, vyksta diskusijos, pasidalinama patirtimi apie mokslinių pranešimų pristatymą. 

Geriausi darbai pristatomi Lietuvos mokslų akademijos skelbiamuose mokslinių darbų konkursuose. 

Programos studentai dalyvauja LMT projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ konkurse
52

. Jame 

gali dalyvauti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bei mokslo institutų tyrėjai su savo pasirinktais studentais. 

Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų 

stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų 

mokslinių darbų skatinimas“. 2011 – 2015 m.  2 programos studentai laimėjo  studentų mokslinių tyrimų 

(mokslinių praktikų) konkursus ir gavo finansavimą mokslinių tyrimų vykdymui.  

                                                      
50 http://www.asu.lt/pradzia/lt/35754 
51 http://af.asu.lt/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/pvp_uzduociu_ir_rezultatu_blankas_2-1.doc 
52 http://studentai.lmt.lt/ 
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Programos studentai kartu su dėstytojais dalyvauja įvairuose tarptautiniuose seminaruose užsienyje. 2012-

2014 m. 4 programos studentai ir 2 fakulteto dėstytojai buvo išvykę į Lenkiją ir Vengriją dalyvauti 

ERASMUS intensyvios programos projekto „LiFES – Lingua Franca for European Soils“ mokomuosiuose 

seminaruose. 2012 m. jaunimo organizacijos Youth Business Office  kvietimu, 2 programos studentai buvo 

išvykę į Rumuniją ir dalyvavo projekto My idea, our development! mokymuose verslių idėjų įgyvendinimo 

klausimais. 2015 m. rugsėjo 24 – 25 d.  2 programos studentai dalyvavo Lietuvos dirvožemininkų draugijos 

prie Lietuvos Mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus mokslinėje konferencijoje-

ekspedicijoje. 
 

2.5.5. Studentų judumas 
Universiteto studentams informaciją apie dalines studijas užsienio universitetuose, integraciją į 

tarptautinių studijų procesą suteikia ASU Tarptautinis skyrius. Apie studijų galimybes ES universitetuose, 

atrankos sistemą, studijų vertinimo sistemą, dalinių studijų programų sudarymą, studentų praktiką, patirtus 

studijų įspūdžius ir kitą svarbią informaciją studentai gali sužinoti ASU ERASMUS studijų tinklalapyje
53

. 

ERASMUS dalinės studijos (nuo 3 iki 12 mėn.) sudaro galimybes pažangiems studentams kitoje kultūrinėje 

aplinkoje susipažinti su universitetais, jų studijų forma, dėstymo ir vertinimo metodikomis, įtvirtinti užsienio 

kalbos įgūdžius ir geriau pasirengti būsimai karjerai. Studentams rekomenduojama kad jie rinktųsi tuos 

dalykus, kurie atitinka jų studijų programos formuojamas kompetencijas. ASU šiuo metu yra sudaręs 

ERASMUS dvišalės partnerystės mainų sutartis su 93 universitetais ir aukštosiomis mokyklomis Europos 

šalyse ir 13 trečiųjų šalių partnerių, kuriose fakulteto studentai gali tęsti studijas, atlikti  profesinės veiklos 

praktiką. 

2011-2016 s. m. laikotarpyje 25 agronomijos programos studentai studijavo užsienio universitetuose 

pagal ERASMUS mainų programą (13 lentelė). Profesinės veiklos praktiką užsienyje (Vokietijoje, 

Lenkijoje, Latvijoje,  Suomijoje, Olandijoje ir Anglijoje) analizuojamu laikotarpiu atliko 11 programos 

studentų. Pažymėtina tai, kad ištęstinių studijų studentai menkai dalyvauja mainų programose dėl užimtumo 

darbe. Studijas kai kuriuose užsienio universitetuose riboja dalykų studijų programose neatitikimas, mažos 

daugelio studentų finansinės galimybės, nepakankamos užsienio kalbos žinios, nepasitikėjimas savo jėgomis 

ir kt. 
 

13 lentelė. Išvykstančių studentų judumas (ERASMUS) programoje 

Studijų metai Programos 

studentų 

skaičius 

Institucija, šalis 

2015/2016 
7 Valensijos universitetas, Ispanija;, Hohenheimo universitetas, Vokietija, Debreceno 

universitetas, Vengrija; Egėjo universitetas, Turkija; Padovos universitetas, Italija. 

2014/2015 3 Huelvos universitetas, Ispanija; Kretos universitetas, Graikija. 

2013/2014 2 Štutgarto universitetas, Vokietija; Valensijos universitetas, Ispanija. 

2012/2013 

9 Akdenizo universitetas, Turkija; Kretos universitetas, Graikija; Varšuvos 

universitetas, Lenkija; Izmiro universitetas, Turkija; Pietų Čekijos universitetas Čekų 

Budejovicuose, Čekija; Huelvos universitetas, Ispanija. 

2011/2012 4 Valensijos universitetas, Ispanija; Algarvės universitetas, Portugalija;  

 

ASU numatyta studijų rezultatų įskaitymo tvarka grįžusiems iš ERASMUS studijų. Be to, studentams 

grįžus iš užsienio, suteikiamas iki 2 semestrų laikotarpis atsiradusiems studijų dalykų skirtumams likviduoti.  

2011-2016 s.  m. laikotarpyje pagal Erasmus mainų programą į Fakultetą studijoms buvo atvykę 19 

studentų iš 7 užsienio (Vokietija, Turkija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Švedija) universitetų. 

Daugiausiai studentų (8) pagal mainų programą atvyko 2014 – 2015 s. m., tai rodo didėjantį programos 

populiarumą.  

Informacija apie ERASMUS programą, užsienio universitetus, kuriuose galimos dalinės studijos, studentų 

atrankos tvarką yra platinama skelbimuose, ASU tinklalapyje, fakultetų dekanatuose, Tarptautiniame 

skyriuje, susitikimuose su studentais. Atvykstantiems užsienio studentams informacija apie studijas yra 

pateikiama kasmetiame leidinyje „Information for incoming students“ anglų kalba. 
 

2.5.6. Paramos studentams formos 

Akademinė parama. Universitete kasmet atnaujinamas ir išleidžiamas informacinis leidinys ASU 

pirmakursiui, kuriame pateikiama išsami informacija apie studijų sistemą, studentų savivaldą, studijų 

organizavimą, studentų teises, atsakomybę ir galimybes, darbą užsienyje, paramą studijoms, studijų 

programas ir kt.  
                                                      
53 http://intern.asu.lt/lt/erasmus/ 



 

26 
 

Fakulteto vykdomų programų, jų formų ir vykdymo, studijų dalykų aprašų duomenys talpinami Fakulteto 

ir Universiteto internetinės svetainės Studentams skirtuose puslapiuose. Universiteto tinklapyje pateikiami 

dokumentai, reglamentuojantys studijas, bendrą studijų Universitete tvarką, aprašomos studijų formos, 

vykdomos studijų programos ir jų planai, einamųjų metų vykdymas, dėstomų dalykų aprašai. Su programos 

tikslais ir rezultatais, studijų universitete sistema ir bei studentų informavimo ir instruktavimo būdais saugos 

ir sveikatos klausimais supažindinama dalyko Įvadas į  studijas studijavimo metu. Kita informacija apie 

studijų eigą, stipendijas, rektoriaus įsakymus ir dekano potvarkius, dėstytojų priėmimo (studentų 

konsultavimo) valandas pateikiama fakulteto tinklapyje arba skelbimų lentose. Pirmojo kurso studentams, 

prieš studijų pradžią organizuojami kursai supažindinimui su naudojimosi biblioteka taisyklėmis, 

elektroniniais katalogais, informacijos paieška internete ir kt. Siekiant pagerinti akademinės grupės ir 

pavienių studentų orientavimąsi universitetinio gyvenimo reikaluose bei padėti spręsti studentams iškilusias 

problemas, fakulteto dekano potvarkiu dėstytojai yra skiriami nuolatinių studijų studentams akademinių 

grupių kuratoriais. Taip pat skiriami ir jaunesnieji kuratoriai - vyresnių kursų programos studentai. Dėstytojai 

konsultuoja studentus darbo kabinetuose nurodytomis priėmimo valandomis, bendrauja internetu ir telefonu. 

Ištęstinių studijų studentai konsultuojami, priimami atsiskaityti už savarankiškus darbus ir egzaminuojami 

visais studijų metų ketvirtadieniais, išskyrus valstybės švenčių dienas ir liepos, rugpjūčio mėnesius, nuo 

14:30 iki 16:30 val  ir penktadieniais nuo 15 iki 19 val. vieną kartą per mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjūčio 

mėnesius. Visi studentai taip pat gali asmeniškai kreiptis į dėstytoją dėl konsultacijos tiesiogiai ar nuotoliniu 

būdu. Visų universiteto darbuotojų kabinetų numeriai, telefonų numeriai ir el. pašto adresai paskelbti 

fakulteto institutų tinklapiuose.  

Studentų profesinės karjeros politikos įgyvendinimą vykdo Karjeros centras
54

  su fakultetu. Jo paskirtis – 

padėti studentams rengtis karjerai, ugdyti akademinės bendruomenės palankų požiūrį į profesinę karjerą 

mokymosi visą gyvenimą kontekste, padėti plėtoti karjeros galimybes šių aukštųjų mokyklų absolventams, 

tarpininkauti tarp darbdavių ir studentų darbo paieškos ir karjeros klausimais. Centras organizuoja ir 

praktinius mokymus savęs pažinimo, pasitikėjimo savimi klausimais, rengia susitikimus su darbdavių 

atstovais. Periodiškai studentams organizuojamos Karjeros dienos. Centro internetinėje svetainėje sukurtos 

duomenų bazės, skirtos darbdavių skelbimams bei laisvų darbo ir praktikos vietų paieškai. Virtualioje darbo 

paieškos bazėje studentai gali parengti savo gyvenimo aprašymą (CV). Fakultete pažangiems studentams 

auginantiems mažamečius vaikus, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje veikloje, neįgaliems, sudarytos 

studijavimo pagal individualią programą galimybės. Studijuojantiems pagal individualią programą 

numatoma konsultacijų forma ir laikas, individualių užduočių atlikimas. Individualios studijos baigiamos 

egzaminu, kurį studentai laiko kartu su visa grupe. Analizuojamu laikotarpiu pageidavusių studijuoti pagal 

šią programą nebuvo. 

Socialinė parama. Karjeros centre studentams teikiama nemokama psichologo pagalba, pagalba 

sprendžiant individualias problemas, su kuriomis susiduriama karjeros galimybių pasirinkimo ir sprendimų 

priėmimo, karjeros projektavimo kompetencijų ugdymo procese, čia taip pat organizuojami psichologijos 

,,Savęs pažinimo“ seminarai. Iškylančias problemas padeda spręsti akademinių grupių kuratoriai, dekanato 

darbuotojai. 

Universitetas priklauso sveikatą stiprinančių universitetų grupei (Mokyklų pripažinimo sveikatą 

stiprinančiomis mokyklomis komisijos 2009 m. lapkričio 11 d. protokolas Nr. KP-05). ASU Kūno kultūros ir 

sporto centras plėtoja sportinę veiklą, propaguoja sveiką gyvenseną, sudaro studentams sąlygas fiziškai 

lavintis
55

.  

Universiteto Dvasinio ugdymo centre didelis dėmesys skiriamas studentų doros, dvasingumo ugdymui, 

jame organizuojami kameriniai kultūriniai, dažniausiai su studentų sielovada susiję renginiai. Studentams 

sudarytos geros sąlygos dalyvauti kultūrinėje ir meno veikloje. Vertinamuoju laikotarpiu universiteto 

studentų tautinių šokių kolektyvo “Sėja“ veikloje dalyvavo 6, kapelos „Ūkininkas“ veikloje - 1, teatro 

„Jovaras“ veikloje - 4, choro „Daina“ veikloje – 10 programos studentų.  

Stipendijos už mokymosi rezultatus skiriamos konkurso tvarka geriausiai besimokantiems pažangiems 

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

Stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja Aleksandro Stulginskio universiteto studentų skatinamųjų stipendi-

jų nuostatai (patvirtinta ASU senato posėdyje 2014 m. vasario 5 d. Protokolas Nr. 534)
56

. Minimali stipendija 

už mokymosi rezultatus – 1,0 BSI, maksimali – 4,0 BSI (BSI - bazinė socialinė išmoka, jos dydis - 38 Eur).  

Vardinės prezidentų ir rėmėjų stipendijos
57

, skiriamos už išskirtinius ir reikšmingus akademinius 

laimėjimus studijose, moksliniuose tyrimuose, visuomeninėje veikloje. Vertinamuoju laikotarpiu 4 

                                                      
54 https://karjera.asu.lt/ 
55 http://sportas.asu.lt/ 
56 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/stipendiju_nuostatai_2014.pdf 
57 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-remimas/finansine-parama/stipendijos/ 
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programos studentams buvo skirtos vardinės stipendijos: Agronomo Jono Tallat-Kelpšos (100 Eur/mėn) ir 

LR Prezidento Kazio Griniaus (5 BSI/mėn.) ir rėmėjų UAB „Malsena plius“ (289,62 Eur/mėn) bei 

Socialdemokratų partijos (500 Lt). 

Nuo 2010 m. studentams skiriamos ir vienkartinės skatinamosios stipendijos iš Universiteto arba 

fakulteto stipendijų fondų už gerus studijų rezultatus, aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų ir 

visuomeninę veiklą. Šių stipendijų skyrimo tvarką taip pat reglamentuoja studentų skatinamųjų stipendijų 

nuostatai. Iš Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondo nustato ir jų skyrimą įsakymu patvirtina 

rektorius, o iš fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondų yra skiriamos iki 2,0 BSI dydžio 

vienkartinės stipendijos, kurių dydį nustato fakulteto dekanas. Vertinamuoju laikotarpiu vienkartinės įvairaus 

dydžio skatinamosios stipendijos buvo skirtos 96 programos studentams. 

Aprūpinimas bendrabučiais. Visiems nuolatinių ir ištęstinių studijų programos studentams suteikiama 

galimybė gyventi renovuotuose, geros būklės bendrabučiuose esančiuose universiteto akademiniame 

miestelyje
58

. 
 

2.5.7. Studentų pasiekimų vertinimas 

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

sugebėjimą taikyti įgytas žinias tolesnėse studijose ir praktikoje taikoma kriterinė kaupiamojo vertinimo 

sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, numatant svorio 

koeficientus. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. 

Studijų dalyko vertinimo struktūrą reglamentuoja dalyko aprašas, kurį dėstytojas komentuoja semestro pradžioje 

ir paskelbia studentams. Dalyko egzaminas laikomas raštu arba žodžiu, kaip tai numatyta Studijų dalyko 

apraše, o egzamino laikymo tvarka reglamentuota Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse 

(nuolatinėse) studijose tvarkos apraše
 59

. ir Studijų dalykų egzaminų laikymo ištęstinėse studijose tvarkos 

apraše
60

 Universitete taikoma bendra studentų žinių vertinimo tvarka 10 balų sistemoje, reglamentuota LR 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu
61

.  

Universitete sudaromos galimybės studentams perlaikyti egzaminus ir kartoti dalykų kursą. Egzaminą 

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

studentai, kurie sesijos (pratęstos sesijos) metu egzamine nedalyvavo. Egzamino pirmasis perlaikymas 

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

laiku. Egzaminą antrą kartą perlaikyti turi teisę studentai, kurie neišlaikė egzamino per pirmąjį perlaikymą 

arba prarado teisę perlaikyti egzaminą dėl Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse 

(nuolatinėse) studijose tvarkos aprašo 25 punkte nurodytų priežasčių (kai studentas dėl svarbios 

dokumentais įrodomos priežasties visiškai nepasiėmė iš dekanato egzamino perlaikymo kortelės arba, ją 

pasiėmęs, nelaikė egzamino, tai jam dekanas per tris savaites nustato kitą egzamino pirmojo perlaikymo 

datą). 

Jeigu studento netenkina egzamino pažymys, jis turi teisę susipažinti su egzamino atsakymų į klausimus 

vertinimais ir diskutuoti su dėstytoju dėl vertinimo objektyvumo. Nepasiekus susitarimo, studentas gali rašyti 

apeliaciją fakulteto dekanui. Universitete yra nustatyta tvarka, pagal kurią nagrinėjamos studentų apeliacijos 

dėl pasiekimų vertinimo ir teisių pažeidimo
62

. Analizuojamu laikotarpiu apeliacijų pateikta nebuvo. 

Studentų studijų rezultatų vertinimo apskaitą ir kontrolę atlieka fakulteto dekanatas. Duomenys kaupiami 

kompiuterinėje duomenų bazėje, nuo 2011 m. įvesta studentų studijų rezultatų įvertinimo, duomenų 

talpinimo ir naudojimo informacinė sistema (toliau e-rezultatai)
63

. Studentai prisijungę prie e-rezultatų gali 

matyti dalyko įvertinimą (tarpinį, egzamino, galutinį). Nuo 2012 m. rezultatų vertinimo įrašai studijų 

knygelėse nedaromi. Studentų studijų rezultatų duomenys aptariami Dekano ataskaitos metu ir dekanato 

posėdžiuose. Programos studentų baigiamųjų atsiskaitymų rezultatai kasmet aptariami Fakulteto taryboje 

analizuojant Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijos pirmininko ataskaitą. 

Fakultete taikoma studijuojančiųjų pažangos stebėjimo sistema. Įpusėjus semestrui, Dekanate sudaroma 

visų to semestro dalykų studentų tarpinio žinių vertinimo suvestinė pagal 0-1-2 balų sistemą. Tarpinių 

rezultatų suvestinė apsvarstoma dekanato posėdyje, individualiuose pokalbiuose su studentais. Kritiniais 

atvejais taikomos administracinio poveikio priemonės – nutraukiama stipendija arba braukiama iš studentų 

sąrašų. 

                                                      
58 http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/bendrabuciai/bendra-informacija/ 
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60 Rektoriaus įsakymas Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo ištęstinėse studijose tvarkos aprašas 2009 m. gruodžio 29 d.Nr. 316-kb§1 
(http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/10/istestiniu_egzaminavimo_tvarka_2_0.doc) 
61 http://www.smm.lt/smt/docs/priemimas/Isak_Vert_skale.pdf. 
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Bakalauro baigiamųjų darbų vertinimas. Programos studentai, užbaigdami universitetines studijas 

Aleksandro Stulginskio universitete, parengia baigiamuosius darbus. Baigiamasis darbas – tai 

eksperimentinio ir/ar taikomojo pobūdžio savarankiškas darbas, pagrįstas savarankiškais moksliniais ir/ar 

taikomaisiais tyrimais. Rengdami baigiamąjį darbą studentai turi suprasti pasirinktos tyrimo temos svarbą, 

gebėti atlikti literatūros šaltinių paiešką, analizuoti gautus tyrimų rezultatus ir tinkamai suformuluoti 

išvadas. Reikalavimai programos baigiamiesiems darbams nurodyti 2.2.2. skyriuje. Reikalavimai 

atnaujinami kas 2-3 metus (paskutinį kartą atnaujinti 2016 m.), keičiantis baigiamųjų ar kitų rašto darbų 

turinio, bendriesiems rašto darbų įforminimo reikalavimams, juos tvirtina Fakulteto taryba. Baigiamųjų 

darbų gynimas vyksta Rektoriaus įsakymu patvirtintoje bakalauro studijų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje. Komisiją sudaro 5-6 nariai, komisijos pirmininku tvirtinamas kitos institucijos atstovas. 2011  - 

2015 m. komisijos pirmininku buvo Lietuvos Sodininkystės ir Daržininkystės Instituto Augalų fiziologijos 

laboratorijos vedėjas prof. habil.dr. P. Duchovskis. Komisijoje yra  socialinių partnerių atstovas – UAB 

„Arvi“ grupės viceprezidentas prof.  dr. A. S. Tamošiūnas. Kiti komisijos nariai atskirais metais keitėsi, į ją 

įtraukiant mokslininkus iš įvairių Agronomijos fakulteto institutų. Tokia vertinimo komisijos sudėtis 

tikslinga, nes jai atstovauja ir studijų programą kuruojantys bei studijų procesą programoje vykdantys 

mokslininkai - praktikai, ir kitų institucijų mokslininkai. 

Baigiamieji darbai vertinami pagal mokslinio tyrimo problemos, tikslų ir uždavinių formulavimą, tyrimo 

metodų pasirinkimą, problemos teorinio nagrinėjimo išsamumą, nuoseklumą; tyrimo duomenų  pateikimą ir 

interpretavimą, išvadų atitikimą aiškumą, išbaigtumą, pagrįstumą, darbo apipavidalinimo reikalavimus, 

gebėjimą pristatyti darbo rezultatus ir argumentuotai diskutuoti. 

Per paskutiniuosius 2 metus bakalauro baigiamuosius darbus apgynė 76 nuolatinių ir 36 ištęstinių studijų 

studentai (5 priedo lentelės). Baigiamiesiems darbams vadovavo 3 profesoriai, 18 docentai, 8 lektoriai ir 

asistentai. 2015 ir 2016 metais nuolatinėse programos studijose 14 baigiamųjų darbų įvertinti puikiai (10), 21 

– labai gerai (9), 20 – gerai (8), 10 – vidutiniškai (7), 7 – patenkinamai (6) ir 4 silpnai (5). Ištęstinėse 

programos studijose 4 baigiamieji darbai įvertinti puikiai (10), 13 – labai gerai (9), 13 – gerai (8), 5 – 

vidutiniškai (7), 1 – patenkinamai (6), o silpnai (5) įvertintų darbų nebuvo. Vidutinis bakalauro baigiamųjų 

darbų vertinimo vidurkis nuolatinėse studijose - 8,17 balo, o ištęstinėse – 8,38. 

Studentų sąžiningo studijavimo užtikrinimo būdai. Siekiant studentų sąžiningo studijavimo užtikrinimo 

dėstytojai kontroliuoja tarpinių užduočių atlikimo sąžiningumą. Studentas prieš laikydamas egzaminą, 

egzamino lape pasirašo pasižadėjimą elgtis sąžiningai egzamino metu. Sesijos egzamino metu, nustačius 

nusirašinėjimo faktą, dėstytojas nutraukia nusirašinėjusio studento egzamino laikymą ir tai prilygsta 

akademinei skolai. Nusirašinėjęs nuolatinių studijų studentas egzaminą gali perlaikyti pasibaigus 

egzaminų sesijai tik vieną kartą dekano įsakymu sudarytoje komisijoje, tai reglamentuoja Studijų dalykų 

egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) ir ištęstinėse studijose tvarkos aprašai. Universitete 

yra parengtas ir 2016 m. balandžio mėn. 27 d. (protokolo Nr. 557), patvirtintas Plagiato prevencijos 

priemonių aprašas
64

, 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. Visų 

studentų rašto darbų tikrinimui universitete diegiama plagiato patikros sistema
65

. 
 

2.5.8. Absolventų įsidarbinimo stebėsena 
Universitete ir fakultete vykdoma darbo jėgos pasiūlos ir paklausos žemės ūkyje prognozių ir absolventų 

įsidarbinimo stebėsena. Apklausos tikslas - išanalizuoti absolventų bendrąją įsidarbinimo būklę bei jų padėtį 

darbo rinkoje bei įvertinti absolventų požiūrį į profesinės kvalifikacijos atitikimą darbo rinkoje. Ši 

informacija iki 2015 m. buvo renkama fakultete telefoninės apklausos ir anoniminių anketų darbdaviams 

pildymo būdu pagal sudarytus klausimyus. Telefoninė apklausa buvo atliekama praėjus 6 mėnesiams po 

studijų baigimo, apklausiama ne mažiau nei pusė visų absolventų.  Absolventų įsidarbinimo kasmetinės 

telefoninės apklausos tyrimo duomenys pateikti 14 lentelėje. 

Apklausų metu nustatyta, kad 87,0 proc. absolventų dirbo darbą tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su 

įgyta profesija, t.y. su žemės ūkiu ar jo infrastruktūra. 13 proc. respondentų nurodė, kad jų darbas nesusijęs 

su įgyta profesija. Dauguma absolventų įsidarbino Lietuvoje. Darbdavių apklausos (anoniminio anketavimo) 

duomenimis nuo 6 iki 50 proc. įmonių ar bendrovių  darbo vietų daliai reikalingi specialistai su Agronomijos 

bakalauro universitetiniu išsilavinimu. Respondentai nurodė, kad jų atstovaujamose imonėse, kuriose 

darbuotojų skaičius nuo 10 iki 1000 dirba nuo 5 iki 35 programos absolventų.  Programos absolventų 

profesinės veiklos atitikimas programos vykdytojų ir darbdavių lūkesčius aptartas 2.1.1. skyriuje. 
 

                                                      
64 http://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/4570/1/Plagiato%20prevencijos%20priemoni%c5%b3%20apra%c5%a1as.pdf 
65 http://rastodarbai.asu.lt/ 

http://rastodarbai.asu.lt/
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14 lentelė. Absolventų įsidarbinimo tyrimo duomenys 

Studijų 

baigimo 

metai 

Apklaustųjų 

skaičius 

Apklaustųjų 

nuo baigusių 

studentų 

proc. dalis 

Įsidarbinusių 

skaičius 

 

Studijuojančių 

ir dirbančių 

skaičius 

Nerįsidarbinusių 

skaičius 

Darbas 

susijęs 

su įgyta 

profesija 

Darbas 

nesusijęs 

su įgyta 

profesija 

2015 41 68,3 37 14 4 32 5 

2014 34 97,1 34 15 0 31 3 

2013 37 71,2 34 9 3 28 6 

2012 48 71,6 41 8 7 34 7 

2011 33 63,5 31 2 2 29 2 
 

Apibendrinant galima teigti, kad priėmimo i programos studijas reikalavimai pagrįsti, tačiau Švietimo ir 

mokslo ministerijos sprendimu dažnai keičiami. Studijų programai skiriamas tikslinis finansavimas, didėja ir 

stojančiųjų į programą motyvacija, studentų skaičius ir  vf vietų programoje skaičius. Universitete sukurta ir 

veikia pažangos stebėjimo sistema, taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kuri motyvuoja studentus 

mokytis viso semestro metu.  Dėl studentų “nubyrėjimo” pirmaisiais nuolatinėse ir antrais - trečiais 

ištęstinėse studijose studijų metais, tikslinga intensyvinti nuotolinį mokymą Moodle aplinkoje ne tik 

ištestinėse, bet ir nuolatinese studijose, daugiau dėmesio skirti papildomiems kai kurių dalykų kursams. 

Studentams teikiama tinkama akademinė ir socialinė parama, sudarytos labai geros sąlygos dalyvauti judumo 

programose, tačiau dalyvavimas judumo programose nepakankamai aktyvus, ypač ištęstinėse studijose. 

Programos absolventai sėkmingai įsidarbina su programos tikslais susijusiose veiklos srityse, bet reikia 

nuolat tobulinti programos absolventų kompetencijų atitikima ir kintančiai Lietuvos ir užsienio darbo rinkai. 
Aktyviau įtraukti socialinius partnerius, vedančiuosius Lietuvos ir užsienio mokslininkus į programos dalykų 

paskaitas, skatinti studentus aktyviau rengti baigiamuosius darbus socialinių partnerių siūloma tematika, 

dalyvauti dėstytojų vykdomuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimų projektuose. 
 

 

2.6. Programos vadyba 

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

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

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

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

pagalbą akademiniams padaliniams teikia Studijų skyrius kokybės grupė (iki 2016 m. - Studijų kokybės ir 

inovacijų centras). 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. 

 Pirmosios pakopos studijų programos Agronomija įgyvendinimu ir kokybe rūpinasi Agronomijos 

fakulteto dekanas bei prodekanai studijoms ir studijų programoms. Agronomijos fakulteto dekanato 

darbuotojai vykdo pakviestųjų studijuoti į programą dokumentų priėmimą, studentų registraciją į studijas, 

mokomųjų užsiėmimų, konsultacijų ir egzaminų tvarkaraščių sudarymą, tarpinių studijų rezultatų duomenų 

kaupimą ir analizę, studentų judumo dokumentavimą, studijų rezultatų apskaitą ir studijų baigimo 

įforminimą. Prodekanas studijų programoms kartu su dekanu koordinuoja programos kokybės užtikrinimo 

veiklas. 

Sistemingą programos vertinimą vykdo ir jos tobulinimą organizuoja programos komitetas, kurio 

funkcijos, nariai yra tvirtinami Agronomijos fakulteto taryboje. Programos komitetas organizuoja programos 

rezultatų peržiūrą, programoje nustatytoms kompetencijoms suformuoti būtinų studijų dalykų sąrašo, šių 

dalykų aprašų ir detalaus turinio peržiūrą. Programos komitete dirbantys mokslininkai yra atsakingi už 

studijų žinių ir gebėjimų atitikimą naujausioms mokslo tendencijoms, jų integravimą į konkrečius programos 

studijų dalykus. Darbdavių atstovas yra atsakingas už programos atitikimo kintantiems darbdavių poreikiams 

analizę, vertinimą, siūlymus dėl studentų praktinių gebėjimų koregavimo. 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. Vertinamu  laikotarpiu buvo suorganizuoti 7 programos komiteto 

susirinkimai. 2 susirinkimai buvo suorganizuoti prasidėjus 2014/15 ir 2015/16 studijų metams, 

2 susirinkimai – 2014 ir 2015 metais kovo mėn. programos komiteto narių atliktų vertinimų ir parengtų 
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pasiūlymų aptarimui, 2 susirinkimai – 2015/16 studijų metais dėl programos studijų dalykų atestavimo ir 1 

susirinkimas – dėl programos išsamaus vertinimo atlikimo prieš programos akreditavimo procedūrą. 

Pagal sprendimų priėmimo įgaliojimus programos komiteto aprobuoti pasiūlymai teikiami:  

- Institutų direktoriams, kai pasiūlymai yra susiję su programos studijų dalykų atnaujinimu, juose tikslinant 

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

programos studijų dalykų aprašai aprobuojami institutų susirinkimuose ir programos komitete;  

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

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

- Agronomijos fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra susiję su programos tikslų ir numatomų studijų 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 atsakomybės 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
66

, 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
67

, 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
68

.  

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 

įsidarbinimo rezultatai ir darbdavių atsiliepimai; (e) programos studentų grįžtamasis ryšys (lūkesčių 

patenkinimas); (f) programos paklausa pagal studentų priėmimo į programą konkurso rodiklius.  

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

dalininkų apklausų) duomenys apie programos įgyvendinimą. Programos komitetas, atlikdamas dalinį 

vertinimą, remiasi: (a) Studentų priėmimo duomenų bazės, integruotos su LAMA BPO duomenų baze, 

duomenimis; (b) Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos (E-rezultatai) duomenimis; (c) 

Agronomijos fakulteto dekanato ir Tarptautinio skyriaus duomenimis apie studentų ir dėstytojų tarptautinį 

judumą; (d) baigiamųjų darbų gynimo pirmininkų ataskaitomis ir baigiamųjų darbų temų sąrašais; (e) 

Karjeros valdymo informaci-nės sistemos (Karjera.lt) duomenimis apie Programos absolventų 

įsidarbinamumą; (f) Studijų kokybės ir inovacijų centro sudaryta ataskaita, apibendrinančia praeitų studijų 

metų pavasario semestro ir einamųjų studijų metų rudens semestro metu atliktų su programa susijusių 

apklausų rezultatus.  

Programos įgyvendinimas kasmet taip pat yra aptariamas Agronomijos fakulteto dekanato posėdžiuose 

fakulteto taryboje rengiant ir tvirtinant metinės veiklos ataskaitas.  

                                                      
66 https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/studiju-kokybes-uztikrinimo-sistema/ 
67 http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/07/asu_kokybes_vadovas-2.pdf 
68 http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/04/16_Akademines_etikos_kodeksas_2012.pdf 

http://dspace.lzuu.lt/
http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/
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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). Laikotarpiu nuo 2015 m. kovo mėn. 1 d. iki 2016 m. kovo 1 d. 

vykusios detalios peržiūros metu buvo atestuoti visi programos studijų dalykų aprašai.  

Programai skirtų metodinių leidinių kokybė užtikrinama jas recenzuojant ir aprobuojant institutų 

posėdžiuose bei Agronomijos fakulteto metodinėje komisijoje. Studijų knygos ir vadovėliai yra papildomai 

aprobuojami Universiteto centrinėje metodinėje komisijoje. 
 

2.6.3. Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant programą 
Programos vidinio vertinimo rezultatai, gauti analizuojant studentų, absolventų, darbdavių apklausų 

duomenis, naudojami tobulinant programą. Diskusijose su darbdaviais išdėstyti jų pageidavimai taip pat 

padeda tobulinti programą.  

Atsižvelgiant į apibendrintus vidinio vertinimo rezultatus ir jų aptarimą, galima išskirti šias programos 

įgyvendinimo tobulinimo kryptis:  

- Studijų tvarkaraščio sudarymas, jį derinant su programos studentų poreikiais;  

- Studijų metu dar didesnio dėmesio skyrimas praktiniams užsiėmimams. Visi programos dalykai turi 

praktinius arba laboratorinius darbus; praktinių darbų laiką dėstytojai derina su galimybėmis taikyti atvejo 

analizę (case study) lauke – bandymų laukeliuose, Mokymo centro laukuose ir kituose gamybiniuose objek-

tuose. Praktinių užsiėmimų poreikį ir reikšmę pabrėžė visi socialiniai dalininkai.  

- Nuspręsta daugiau dėmesio studijų baigiamojo darbo rengimo praktiniams aspektams skirti studijų dalyko 

„Mokslinio tyrimo ir statistikos pagrindai“ metu, taip pat sutarta, kad studentai aktyviai sieks išsiaiškinti 

kylančius klausimus su savo baigiamųjų darbų vadovais. Atlikdami dalyko „Mokslinio tyrimo ir statistikos 

pagrindai“ individualią užduotį studentai parengia tyrimų metodiką pagal baigiamojo darbo temą 

- Įvertinus socialinių partnerių ir studentų lūkesčius iškilo būtinybė studijų gilesnės specializacijos 

pasirenkamų dalykų grupę papildyti nauju dalyku, tai: Lauko augalų tręšimo technologijos. Siekiant 

sustiprinti su gyvulininkyste siejamus dalykus, aštuntame semestre dėstomas dalykas Gyvulininkystė 

praplėstas 1,5 kredito ir šiuo metu sudaro 6 kreditus. 

- Kasmet atnaujinti ir papildyti baigiamųjų darbų tematikų sąrašą, atsižvelgiant į aktualias žemės ūkio 

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 baigiamų 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 

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

Per programos įgyvendinimo laikotarpį joje studijuojantys studentai nėra pateikę apeliacijų ar skundų.  

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

dalyvaudami apklausoje „Studijų dalykas studento akimis“, kuri nuo 2013 m. antros pusės yra vykdoma 

elektroniniu būdu per studijų rezultatų elektroninę apskaitos sistemą (E-rezultatai). Šioje apklausoje 

įvertinami studijų dalykų naudingumas profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymui, studijų dalykų realizavimo 

ypatumai ir dėstytojų pedagoginis darbas. Pagal šios apklausos rezultatus nustatomi dėstytojų pedagoginės 

veiklos vidutiniai įvertinimai, kurie nagrinėjami dėstytojų atestacijos metu. Iki 2016 m. gruodžio 30 d. 

duomenų bazėje buvo užpildytos 374 anketos apie programos dalykus. 5 balų skalėje vidutinis programos 

dėstytojų pedagoginės veiklos įvertinimas svyruoja nuo 2,75 iki 5,00 balų, o studijų dalykų realizavimo 

vidutiniai balai – nuo 3,13 iki 4,85.  
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Siekiant įsigilinti ir susidaryti pilnesnį vaizdą apie programos studentų požiūrį į jų studijas, kiekvienų 

studijų metų pabaigoje studijų kokybės grupė atlieka studentų apklausą apie įvairius studijų kokybės 

aspektus.  

Absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Universiteto Studijų kokybės grupės darbuotojai, iš karto po 

studijų baigimo apklausiami programos absolventai, 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 susijungė 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 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, instituto posėdžių, ar kasmetinės Agronomijos fakulteto veiklos ataskaitos rengimo ir pristatymo 

metu. Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja programos komiteto veikloje. Fakulteto tarybos nariai ir 

dėstytojai supažindinami su Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininko ataskaita ir pasiūlymais. 

Studijų proceso stebėsenai ir tobulinimui Universitete vykdoma dėstytojų apklausa. atsakymai apie 

studentų motyvaciją, studijų programų ir studijų proceso kokybę, Universiteto veiklos administravimą labai 

svarbi gerinant studijų kokybę ir darbo sąlygas. Anoniminės anketos „Studijos universitete dėstytojo 

akimis“ klausimus elektroniniu būdu. 
Darbdavių grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Darbdavių atstovai yra įtraukti į Agronomijos fakulteto 

tarybos, jos komisijų bei programos komiteto veiklą, taip pat jie įtraukti į programos studentų baigiamųjų 

darbų vertinimo komisiją. Darbdaviai dalyvauja dėstant atskiras programos studijų dalykų temas, dalyvauja 

ir programos studentų baigiamųjų darbų temų parinkime. Reikia konkrečių duomenų 

Ataskaitiniu laikotarpiu programa buvo aptarta ir darbdavių grįžtamasis ryšys gautas susitikimo metu 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, Lietuvos herbologų draugijos susirinkimuose, tradicinių žemės 

ūkio parodų ASU bei tiesioginių kontaktų su potencialiais darbdaviais metu. Taip pat programos tobulinimui 

buvo naudingas programos dėstytojų dalyvavimas seminaruose konsultantams, seminaruose ir lauko dienose 

ūkininkams.  
 

2.6.5. Naudojamų vidinio kokybės užtikrinimo priemonių veiksmingumas 
Universitete sistemiškai peržiūrimos ir tobulinamos vidinio studijų kokybės užtikrinimo priemonės. Tuo 

rūpinasi prorektorius, atsakingas už studijas, bei Studijų kokybės grupė. 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 grupė, Studijų skyriaus, Tarptautinio skyriaus, Karjeros centro, 

Universiteto senato. Į programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukti programos dėstytojai, studentai ir 

darbdaviai.  

Tobulinant Universiteto studijų programų vadybą parengtas Grįžtamojo ryšio studijų kokybės užtikrinimui 

ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašas Šiuo metu vykdomi elektroninės apklausų sistemos atnaujinimo 

ir elektroninių ataskaitų apie studijų programų įgyvendinimą sistemos sukūrimo darbai. Šios priemonės leis 

palengvinti informacijos apie Programos įgyvendinimą gavimą, pagerinti informacijos sklaidos 

operatyvumą, šią informaciją bus galima plačiau panaudoti visuomenės informavimui. 

Apibendrinti pagrindiniai grįžtamojo ryšio rezultatai nuo 2016 m. yra viešai skelbiami universiteto 

tinklalapyje http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/griztamojo-rysio-rezultatai/2016-m-

apklausu-rezultatai/. 
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