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I. ĮŽANGA  

 

 

1.Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) - toliau Universitetas yra aukštojo mokslo ir studijų institucija, 

kuri vykdo studijas biomedicinos, technologijos ir socialinių mokslų srityse. Universiteto ištakos siekia 1924 m., 

kada Dotnuvoje buvo įkurta Žemės ūkio akademija, kuriai 1996 m. buvo suteiktas Žemės ūkio universiteto statusas, o 

2011 – suteiktas pirmojo, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją išrinkto prezidento, agronomo Aleksandro 

Stulginskio vardas1.Tai vienintelis Lietuvos universitetas, rengiantis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą2 VI, 

VII ir VIII lygmens žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus. Dabar Universitetas yra 11 regioninių, Europos bei 

pasaulio akademinių organizacijų narys: Magna Charta University (Didžioji Europos universitetų chartija, 

inicijuota Bolonijos universiteto); BOVA (Baltic Veterinary, Forestry and Agricultural University Netwoork); EUA 

(European University Association); ICA (Association for European Life Science universities); BSRUN (Baltic Sea 

Regional University Network); GCHERA (Global Consortium of Highrt Education and Research for Agriculture) ir 

kt. 

Bendraujama su daugiau kaip 120 užsienio šalių partnerių (aukštųjų mokyklų, jų padalinių, mokslo, tyrimų bei 

verslo įstaigų). Dalyvaujama Europos Sąjungos Erasmus, Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų NOVA-

BOVA tinkle, Leonardo da Vinčio, ES Šeštojoje ir septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programose, kitų 

tarptautinių fondų ir užsienio šalių remiamose programose bei tarptautiniuose moksliniuose projektuose. Pagal 

Europos Sąjungos Erasmus programą, Universitetas yra partneris su daugiau kaip 70 Europos šalių universitetų3. 

Universitete studijuoja daugiau kaip 4700 studentų, iš jų 3671 bakalauro studijose, 965 – magistrantūroje ir 81 

– doktorantūroje. 

2. Pagrindiniai Universiteto valdymo organai – Universiteto Taryba ir Senatas.Vienasmenis vadovas – 

Universiteto rektorius, patariamasis organas – rektoratas. Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, 

administracinę, finansinę ir ūkinę veiklas. Universitetas savo veiklą vykdo vadovaudamasis Bolonijos deklaracija4, 

Lietuvos Respublikos Konstitucija5, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu6, su jais susijusiais teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais. 

Universiteto valdymo organų veiklos funkcijos yra nustatytos LR Seimo patvirtintame Universiteto Statute7, Tarybos  

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

aktais ir padalinio veiklos nuostatais. 

3. Universitetą sudaro akademiniai, akademinės ir socialinės infrastruktūros ir administracijos padaliniai: 5 

fakultetai – Agronomijos, Miškų ir ekologijos, Žemės ūkio inžinerijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Ekonomikos ir 

vadybos; 8 centrai – Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų, Atviros prieigos, Karjeros, Komunikacijos ir 

technologijų perdavimo, Kūno kultūros ir sporto, Leidybos, Žemės ūkio mokslinės pažangos, Žemės ūkio mokslo, 

mokymo ir konsultavimo informacinių technologijų; kiti padaliniai – Arboretumas, Bandymų stotis, Biblioteka, 

Mokomasis ūkis, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, Tarptautinis skyrius, Mokslo skyrius, Studijų skyrius, 

Viešųjų ryšių ir rinkodaros, Informatikos skyriai; tarnybos – Pirkimų, Studentų reikalų, Techninė, Apskaitos, 

Ekonomikos ir kt. (išsamiau: https://vhost.asu.lt/struktūra/). 

4. Universitete seniausiame Agronomijos fakultete, kuris organizuoja pirmosios pakopos studijų programos 

Želdininkystė realizavimą, dar vykdomos 4 biomedicinos mokslų srities studijų pirmosios pakopos ir 5 antrosios 

studijų pakopos programos (iš jų 4 – biomedicinos mokslų studijų srities, viena – technologijos mokslų).  Fakultetas 

                                                           
1 Permainų, iššūkių ir ryžto vedini.Knyga Universiteto 90-mečiui. Akademija: 2014. ISBN 978-609-449-068-2. 
2 Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo.Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, 2010 m.gegužės 4d. Nr. 535. 
3   Aleksandro Stulginskio universiteto svetainė.  https// asu.lt/ 
4 Svarbiausi Bolonijos proceso dokumentai. EAME dokumentai, priimti Bukarešto ministrų konferencijoje 2012m. LR 

Švietimo ir mokslo ministerija. Vilnius, 2013. 
5 Lietuvos Respublikos konstitucija. Vilnius: 2013, leidykla “Judex”, ISBN 978-6094-43-0060. 
6 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.Patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandžio 30 d. Nr. 

XI-242. 
7 Aleksandro Stulginskio universiteo statutas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. spalio 26 d.nutarimo Nr. 

XI-1074 (Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d.nutarimo Nr. XI-2148 nauja redakcija) 

https://vhost.asu.lt/struktūra/
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vykdo ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas. Fakultetas tobulina savo struktūrą ir užtikrinant darnesnę 

pedagoginę ir mokslinę veiklą, 2012 m. katedros perorganizuotos į institutus, sukuriant Agroekosistemų ir 

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

institutus. Prie fakulteto prijungta Agrobiotechnologijos laboratorija. 

5. Bakalauro studijų programos Želdininkystė (valst. kodas 612D70003) savianalizę atliko savianalizės 

rengimo grupė (programos komitetas) sudarytas iš 8 narių8, pasitelkiant kitus bendruomenės narius (1 lentelė). 

 

1 lentelė. ŽSP vidinio vertinimo (savianalizės) grupė 

Vertinamoji sritis Atsakingas grupės asmuo Grupės nariai 

ŽSP tikslai ir numatomi studijų rezultatai Jonas Vaidelys Alvydas Mituzas, Arvydas Rutkauskas 

ŽSP sandara Vitalija Jurevičienė Edvinas Misiukevičius, Paulina Aleknavičienė 

Personalas Vitalija Jurevičienė Jonas Vaidelys, Paulina Aleknavičienė 

Materialieji ištekliai Mantas Pilkauskas Virginija Gurskienė, Paulina Aleknavičienė,  

Studijų eiga Darija Jodaugienė Edvinas Misiukevičius, Audronė Žebrauskienė 

ŽSP vadyba Jonas Vaidelys Alvydas Mituzas,Arvydas Rutkauskas, Edvinas 

Misiukevičius 

  

ŽSP savianalizė buvo atlikta pagal patvirtintą darbo tvarkaraštį (2 lentelė). 
 

2 lentelė. ŽSP vidinio vertinimo (savianalizės) grupės darbo tvarkaraštis 

Veikla Terminas Atsakingi 

Surinkti savianalizei reikalingus duomenis iki 2016 09 31 Darbo grupių vadovai 

Parengti savianalizės priedus: iki 2016 10 31  

Dalykų aprašai  Paulina Aleknavičienė, Mantas Pilkauskas 

CV, darbo krūvio analizė  Jonas Vaidelys, Paulina Aleknavičienė, 

Vitalija Jurevičienė 

Baigiamieji darbai, studijų  planai  Mantas Pilkauskas, Paulina Aleknavičienė 

Programos savianalizės tarpinių rezultatų aptarimas 2016 10 31 Jonas Vaidelys 

Atlikti duomenų analizę. Parengti pirminį savianalizės 

suvestinės variantą 

iki 2016 11 30 Vitalija Jurevičienė, Jonas Vaidelys, 

Alvydas Mituzas, Virginija Gurskienė, 

Alvydas Mituzas, Mantas Pilkauskas, 

Darija Jodaugienė, Arvydas Rutkauskas, 

Edvinas Misiukevičius. 

Programos savianalizės suvestinės pirmojo varianto 

aptarimas 

2016 11 10 Savianalizės darbo grupė 

Savianalizės suvestinės pirmojo varianto viešinimas 2016 12 10-20 Dekanatas 

Galutinio savianalizės suvestinės varianto lietuvių kalba 

parengimas, aptarimas ir viešinimas 

2016 12 20-30 Savianalizės darbo grupė 

Savianalizės suvestinės vertimas į anglų kalbą iki 2017 01 15 Dekanatas 

Savianalizės anglų kalba aptarimas, suvestinės formatavimas iki 2017 01 20 Savianalizės darbo grupė 

Savianalizės suvestinės pateikimas SKVC 2017 01 25 Dekanatas 

 
 

6. Želdininkystės studijų programa buvo patvirtinta 2013–01–03 LR ŠMM ministro įsakymu Nr. SV6-1. 

Universitete želdininkystės specialistai rengiami nuo 2003 m., tačiau studijų programa „Sodininkystė ir 

želdininkystė“ (iki 2010 m. - „Sodininkystė ir apželdinimas”) netenkino visuomenės ir darbo rinkos poreikių bei 

sąlygų. „Sodininkystės ir želdininkystės“ studijų programa ženkliai  atnaujinta tikslinant jos pavadinimą į 

„Želdininkystę “. Kaip rodo 2008 m. LŽŪU (dabar ASU) absolventų įsidarbinimo tyrimai9, net 29 proc. buvusios 

studijų programos absolventų  dirbo darbą, nesusijusį su įgyta profesija. Dėl šių priežasčių studijų programą 

„Sodininkystė ir želdininkystė“ buvo būtina atnaujinti iš esmės. Nauja studijų programa “Želdininkystė “ geriau 

atitiko darbo rinkos poreikius.  

Patvirtinus naują „Želdininkystės“ studijų programą, tuo metu Agronomijos fakultete vykdomos studijų 

pirmosios pakopos programos  „Sodininkystė ir želdininkystė“ (valstybinis kodas – 612D70001), II kurso studentai 

pageidavo studijas tęsti naujojoje Želdininkystės programoje ir pritarus Rektoriui10, jie buvo pervesti į Želdininkystės 

programą ir studijas užbaigė 2015 m. Todėl ŽSP savianalizė atlikta  nuo 2012-2013 s.m. 

                                                           
8 Dėl Želdininkystės studijų programos komiteto sudėties tvirtinimo. AF Tarybos posėdžio 2016 spalio 18 d. Nr.43(5). 
9 https://asu.lt/ 
10 Rektoriaus 2013 02 07 įsakymas Nr.29-NLB. 
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Želdininkystės studijų programos savianalizės suvestinė svarstyta Agronomijos fakulteto Tarybos Posėdyje, 

kuris įvyko 2017 sausio 25 d, protokolo Nr. 47(9).  

Savianalizės suvestinės medžiaga patalpinta Agronomijos fakulteto interneto svetainėje 

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

Pirmosios pakopos  studijų programos Želdininkystė išorinis vertinimas atliekamas pirmą kartą. 

 

 

2. PROGRAMOS ANALIZĖ 

 

2.1. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai 

 

2.1.1. Programos poreikio pagrįstumas ir išskirtinumas 

 

7. Želdininkystės specialistų poreikis tarptautiniuose ir Lietuvos dokumentuose..Europos kraštovaizdžio 

konvencijos11, kurią pasirašė Lietuvos Respublika 2000 m. spalio mėn. 20 d.(ratifikavo 2002 11 13), pagrindinis 

tikslas yra skatinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą bei planavimą ir organizuoti Europos bendradarbiavimą 

kraštovaizdžio klausimais. 6–ajame Konvencijos straipsnyje nurodoma kraštovaizdžio specialistų rengimo svarba, 

specialistų, gebančių vertinti, planuoti ir tvarkyti kraštovaizdį, būtinumas parengti daugiadalykes mokymo programas 

privataus ir viešojo sektoriaus profesionalams bei atitinkamoms asociacijoms, universitetuose organizuoti kursus, 

kurie atitinkamose dalykinėse srityse būtų skirti su kraštovaizdžiu siejamoms vertybėms ir klausimams, susijusiems 

su kraštovaizdžio apsauga, tvarkymu ir planavimu. 

 Pagrindinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis želdininkystės plėtojimą Lietuvoje ir nustatantis šalies 

teritorijoje esančių želdynų apsaugos, tvarkymo bei jų kūrimo teisinio reglamentavimo pagrindus, užtikrinančius 

gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas (1 

str.), yra Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas12 ir jį lydintys poįstatyminiai aktai, kuriuose nurodoma, kad 

želdynų valdymo, planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja savivaldybėse dirbantys 

kvalifikuoti specialistai (10 str.), o Švietimo ir mokslo ministerija sprendžia klausimą dėl želdynų ir želdinių teorinio 

bei praktinio pažinimo įtraukimo į formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, organizuoja želdynų įrengimo, 

tvarkymo ir priežiūros darbuotojų profesinį mokymą, kolegines bei universitetines želdininkystės ir kraštovaizdžio 

architektūros studijas, remia želdynų mokslinius tyrimus (9 str.). Remiantis LR Želdynų įstatymo V skyriaus 18 

(Želdynų inventorizavimas ir apskaita) bei 19 (Želdynų planavimas ir projektavimas) straipsniais, minėtus darbus 

atlikti arba būti projekto vadovais turi teisę tik atestuoti, aukštąjį architektūros, kraštovaizdžio architektūros, 

kraštotvarkos, želdininkystės, aplinkos dizaino, miškininkystės, biologinio, geografinio profilio išsilavinimą turintys 

specialistai. Įstatymo VI skyriaus 22 straipsnyje numatyti želdynų tvarkymo ir veisimo (įrengimo ir priežiūros) 

darbai, kuriems priskiriami iš anksto suplanuoti, t. y. specialiai parengtame projekte numatyti, agrotechniniai (dirvos 

paruošimo, želdinių įveisimo ir priežiūros) bei inžineriniai (mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių, įrenginių ir 

kitų objektų, esančių želdynuose) statybos ir eksploatavimo darbai.  

Tiesiogiai šiuos darbus turėtų atlikti kvalifikuoti profesinių mokyklų absolventai, darbų atlikimui vadovauti 

kolegijų absolventai, o strateginius želdynų planavimus atlikti -  universitetų absolventai, turintys  gamtinės aplinkos 

elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijų bei erdvių formavimo meno žinių, gebantys taikyti erdvių 

formavimo dėsnius planuojant, pritaikant arba pertvarkant kraštovaizdį ir gamtinės aplinkos elementus pagal 

visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos pusiausvyrą, kūrybiškai organizuoti 

želdininkystės mokslą ir verslą. 

8. Programos paskirties sąsajos su Universiteto misija ir raidos strategija 

ŽSP glaudžiai susijusi su Universiteto misija13 – kurti ir skleisti mokslo žinias, nuoširdžiai siekti, kad 

kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei visavertę gyvenimo aplinką ir tikslais – darniai 

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

                                                           
11 Europos kraštovaizdžio konvencija (European Landscape Convention and Explanatory Report). Vilnius: 2000. ISBN 

9955-499-01-X. 

             12  LR Želdynų įstatymas. Patvirtintas LR Seimo, 2007 06 28 Nr.1241. 
13 Aleksandro Stulginskio universiteto Statutas (https://asu.lt/). 

http://af.asu.lt/?page_id=638&lang=lt
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gamtos išteklių naudojimui, žmonių gyvenimo kokybei gerinti. Universiteto Statute iškeltas 7 uždavinys teigia, kad 

reikia nuolatos tobulinti studijų programas, kad jos atitiktų naujausias mokslo raidos tendencijas, visuomenės, 

darbdavių ir studentų poreikius. Universiteto strategijoje14iki 2020 metų, atitinkančioje Europos Komisijos 

komunikatus, išskirtos aukštųjų mokyklų vystymosi kryptys ir darbo principai: socialinis aspektas, nuolatinis 

mokymasis, tinkamų darbo rinkai specialistų rengimas, orientacija į studentus, tyrimus ir inovacijas. ŽSP tiesiogiai 

susijusi su Universiteto strateginių krypčių įgyvendinimu. 

9. Specialistų poreikis ir programos paklausa tarp darbdavių ir studentų. 

Pagal ASU Agronomijos fakulteto atliktą šios studijų programos absolventų poreikio apklausą (2011 m.), 

kurios metu buvo apklaustos kai kurios savivaldybės ir mokymo institucijos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų 

sąjungos nariai, kraštovaizdžio architektūros ir želdininkystės verslu užsiimančios įmonės, matyti, kad vieninga 

potencialių darbdavių nuomone studijų programa yra reikalinga ir perspektyvi. 52% respondentų pažymėjo, kad jų 

įmonėse jau dabar reikia želdininkystės specialistų,  o 26%  respondentų šie specialistai bus reikalingi ateityje. 78% 

respondentų minėtos srities specialistų ieškotų su universitetiniu išsilavinimu, tame tarpe 38% baigusių 

universitetines magistro studijas. Gamybinei praktikai šios studijų programos studentus priimtų 75% apklaustų 

potencialių darbdavių. Daugumos respondentų (52%) nuomone Lietuvoje kasmet reikėtų parengti 15-30 

universitetinių želdininkystės specialistų. Kad kasmet reikia parengti 30-50 specialistų nurodė 9% apklaustųjų, kad 

pakaktų 15 -  manė 39% respondentų. Apklausos rezultatai parodė, kad želdininkystės specialistai labiausiai 

pageidaujami savivaldybėse ir privačiose projektavimo bei želdininkystės įmonėse.  Stojimas į ŽSP pateiktas 3-oje 

lentelėje. 

 

3 lentelė. Pageidaujančių studijuoti ir priimtų studentų santykis 

Mokslo metai Pageidaujančių skaičius 

(1-4 prioritetu)  

Priimta studentų Pageidaujančių studijuoti ir 

priimtų studentų santykis 

2012-201315 58 5 139/5 

2013-2014 80 18 179/18 

2014-2015 52 8 133/8 

2015-2016 70 12 114/12 

2016-2017 37 10 63/10 

Tikėtina, kad studentų (Lietuvos Respublikos piliečių) skaičiaus mažėjimo tendencija išliks visą laikotarpį iki 

2020 metų, nes gimstamumas Lietuvoje 1994–2002 metais buvo sumažėjęs daugiau kaip 29 proc., ir tik nuo 2003 

metų pradėjo šiek tiek kilti, o tai tikėtina kiek padidintų norinčių studijuoti jaunuolių skaičių tik 2022–2025 metais. 

Atsižvelgiant į gimstamumo rodiklius, norinčių studijuoti aukštosiose mokyklose lietuvių kilmės abiturientų 

ateityje gali sumažėti iki 30 proc, lyginant su dabartiniu lygiu. Tai dar labiau paaštrins Lietuvos aukštųjų mokyklų 

konkurenciją dėl studentų, ypač I pakopos studijų programose.  Vadovaujantis 2011 m. rugsėjo mėnesio EK 

komunikatu16, numatoma siekti, kad 2020 metais bent 40 procentų 30–34 metų asmenų turėtų aukštąjį arba jam 

lygiavertį išsilavinimą. Siekiant šio tikslo turėtų būti didinamas studentų skaičius aukštosiose mokyklose įtraukiant ir 

brandaus amžiaus piliečius17.  

Reikšmingai Želdininkystės programos reikalingumą atspindi nuolat atsinaujinantys darbo skelbimai 

Universiteto ir Agronomijos fakulteto skelbimų lentoje ir tinklapyje http://karjera.asu.lt/naujienos/ , 

http://af.asu.lt/?page_id=1481&lang=lt,  kur skelbiama specialistų paklausa. 

10. Programos vieta tarp kitų studijų programų. Želdininkystės programa realizuojama tik Aleksandro 

Stulginskio universitete, suteikiant žemės ūkio mokslų bakalauro laipsnį. Klaipėdos universitete realizuojama 

„Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas“bei „Kraštovaizdžio architektūra“ studijų programos, suteikiančios 

atitinkamai  kraštovaizdžio projektavimo ir kraštovaizdžio architektūros bakalauro laipsnį. Į pirmąją programą 2016-

2017s.m. įstojo 6 studentai, antroji – 2016 m. studentų nesulaukė. Šiaulių universitete buvusi programa 

„Dekoratyvioji želdininkystė“ uždaryta, nesurinkus studentų. Nuo koleginių želdininkystės programų, kurios 

realizuojamos Vilniaus, Kauno kolegijose, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (2016-2017 s.m. studijos nevykdomos) 

ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje skiriasi studijų tikslais, platesniu gamtos pažinimo ir 

                                                           
14 Aleksandro Stulginskio universiteto  strategija  2020  (patikslinta 2016 m.). Akademija: 2012. 
15 Į „Sodininkystės-želdininkystės“ studijų programą. 
16 EK komunikate KOM(2011) 567 
17 Aleksandro Stulginskio universiteto  strategija  2020  (patikslinta 2016 m.). Akademija: 2012. 

http://karjera.asu.lt/naujienos/
http://af.asu.lt/?page_id=1481&lang=lt
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fundamentaliųjų mokslų spektru, mokslinių tyrimų vykdymo gebėjimais. Kolegijų absolventai dažnai tęsia studijas 

Universitete. Bene artimiausia Universitete vykdoma I pakopos „Agronomijos“ studijų programa, suteikianti 

agronomijos bakalauro laipsnį, tačiau skirta suteikti žinias ir gebėjimus žemės ūkio augalų auginimo srityje. 

Daugelyje pasaulio šalių želdynų specialistai ir kraštovaizdžio architektai tradiciškai rengiami Žemės ūkio 

(dabar pasivadinusiuose Gyvybės mokslų) universitetuose. Panašaus tipo studijų programos yra Estijos (Tartu, 

Talinas), Latvijos (Jelgava), Lenkijos (Liublinas, Krokuva, Varšuva, Šcecinas, Vroclavas, Poznanė), Švedijos (SLU 

Uppsala, SLU Alnarp), Vokietijos (Erfurtas, Hanoveris ir kt.) ir daugelyje kitų Europos bei pasaulio šalių 

universitetų. Interneto puslapiai18 nurodo, kad 2016-2017 s.m. abiturentams buvo siūloma 37 pasaulio aukštosios 

mokyklos, kuriose galima buvo studijuoti, įsigyjant kraštovaizdžio architekto specialybę.Daugiausiai jų yra Europoje, 

JAV, Turkijoje. 

11. Programos tobulinimas.ŽSP tobulinama kasmet, įvertinus socialinių dalininkų atsiliepimus ir kintančius 

darbo rinkos poreikius (žr. 84  skirsnį). 

 

2.1.2. Pogramos studijų rezultatų atitiktis teisiniams ir kitiems dokumentams 

 

12. Studijų programos tikslai ir rezultatai yra iškelti, atsižvelgiant į šalies ir regionų plėtros perspektyvą, 

Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimą19, Želdynų įstatymą. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

reikalauja, kad jo įgyvendinimui savivaldybėse būtų įsteigtos atskiros želdinimo specialisto pareigybės, tačiau tik 3 

savivaldybėse yra želdynų specialistai, kitose šias pareigas atlieka  specialistai, dažniausiai neturintys specialaus 

išsilavinimo. Pagal ŽS programą parengti specialistai turėtų užpildyti šią esančią nišą. Programos rezultatai susieti ir 

su Universiteto statute 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 - ugdyti šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje 

konkurencingus absolventus, gebančius kūrybingai dalyvauti darnios kaimo plėtros procesuose (žr. 8 savianalizės 

skirsnį). 

13. Programoje numatyti studijų rezultatų turinys bei logika atitinka VI -ąjį Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

arba pirmąjį Europos aukštojo mokslo kvalifikacijų sąrangos lygmenį20, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatymo nuostatas21. suderinti su Universiteto mokslo bei studijų tikslais ir uždaviniais22. Ji aprėpia ir Bolonijos 

deklaracijoje numatytus tikslus23 (diegti aukštojo mokslo sistemas, grindžiamas dviejų pakopų studijomis, diegti 

kreditų sistemą, skatinti mobilumą ir kt.); konferencijoje Bolonijos procesas 2020 – Europos aukštojo mokslo erdvė 

naujame dešimtmetyje24 numatytus uždavinius (gerinti aukštojo mokslo kokybę ir prieinamumą; absolventų 

įsidarbinimo galimybes, studentų ir dėstytojų mobilumą ir tarptautiškumą, siekti studijų turinio ir metodų 

atnaujinimo). Tobulinant studijų programą atsižvelgta į Tuning projekto25 siekį - susieti mokymosi tikslus, 

kompetencijas ir mokymosi krūviu pagrįstus ECTS kreditus, mokymosi, mokymo ir vertinimo principus. 

14. Lietuvos eurointegraciniai procesai, besikeičianti technologinė ir gamtinė aplinka, pokyčiai Lietuvos 

kraštovaizdžio formavimo ir apsaugos srityje, leidžia optimistiškai vertinti želdininkystės specialistų poreikį ir studijų 

programos paklausą, ypatingai augant šalies ekonomikai ir gerėjant demografinei padėčiai. 

 

 

                                                           
18http://www.bachelorstudies.lt/Bakalauras/Architekt%C5%ABros-studijos/Kra%C5%A1tovaizd%C5%BEio-

architekt%C5%ABros-studijos/?page=2 
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 22 d. Nutarimo nr. 909 „Dėl Lietuvos Respublikos 

kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ pakeitimo 2009 m. birželio 25 d. nr. 667.Vilnius, 2009. 
20 European Qualifications Framework (EQF), 2008   http://ec.europa.eu/education_culture. 

           21 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242 Vilnius 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=343430&p_query=&p_tr2=). 
22 Lietuvos žemės ūkio universiteto Statutas (https://asu.lt//). 
23The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. Luxebourg: Publication Office 

of the European Union. European Comission /EACEA/ Eurydice. ISBN 978-92-9201-847-4. 

24  The Bologna Process 2020- The European Higher Education Area in the new decade. 

(http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/leuven_louvain-la-

neuve_communiqu%C3%A9_april_2009.pdf). 
25 TuninStudg projektas (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/Lithuanian_version.pdf). 
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2.1.3. Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų pagrįstumas 

 

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

paklausą, darbdavių interesus; jie atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Želdynų įstatymo26 

nuostatas, ASU strategijos nuostatas, suderinti su Universiteto vizija ir misija. 

16.  Pagrindinis programos tikslas - parengti visapusiškus aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo 

specialistus, turinčius gamtinės aplinkos elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijų bei erdvių formavimo 

meno žinių, gebančius taikyti erdvių formavimo dėsnius planuojant, pritaikant arba pertvarkant kraštovaizdį ir 

gamtinės aplinkos elementus pagal visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos 

pusiausvyrą, kūrybiškai organizuoti želdininkystės verslą, vadovauti želdynų tvarkymui.  

         Tikslas aprėpia ir programos paskirtį - rengti specialistus darbui kraštovaizdžio formavimo ir tausojimo bei 

želdynus kuriančiose įmonėse, valstybės ir savivaldos institucijose, mokslo institucijose bei kurti konkurencingą 

verslą. 

         Pagrindinį tikslą detalizuoja 3 programos daliniai tikslai, kurių pagrindu numatyti studijų rezultatai. 

          Pirmasis dalinis tikslas ir šiam tikslui pasiekti numatyti rezultatai realizuojami studijuojant 

bendrauniversitetinius ir, kai kuriuos, studijų pagrindinės krypties dalykus (4 lentelė). Rezultatai apima žinių, jų 

taikymo specialiųjų bei socialinių gebėjimų lygmenis, jie skirti suteikti visuomenės raidos žinių ir diegti profesinių 

vertybių sampratą, ugdyti socialinę atsakomybę, skiepyti darnios plėtros principus, gamtinės ir kultūrinės bei 

socialinės aplinkos vertinimo gebėjimus, tai siejant su kraštovaizdžio architektūros raidos tendencijomis.  

Tai yra prielaida asmenybės raiškai, tolesnėms studijoms ir darbui (žinias ir gebėjimus studentai įgyja 

Filosofijos, Visuomenės raidos, Psichologijos, Specialybės (lietuvių) ir Specialybės  užsienio kalbos, Agroekologijos 

ir aplinkosaugos, Kraštovaizdžio architektūros teorijos ir kt. dalykų paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose). 

Antrasis dalinis tikslas formuoja profesinei veiklai ir antrosios pakopos studijoms reikalingas žinias ir 

gebėjimus, pagrįstus gamtinės aplinkos elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijomis, racionaliu gamtos 

išteklių naudojimu, kraštovaizdžio planavimu ir tvarkymu, želdininkystės verslo organizavimu. Šiam tikslui ir 

numatytiems rezultatams pasiekti programoje numatyti atitinkami, pagrinde studijų pagrindinės krypties dalykai. 

dalykai (4 lentelė). 

Trečiasis dalinis tikslas skirtas gilinamajai specializacijai - suteikti erdvių formavimo meno, kraštovaizdžio 

architektūros istorijos ir teorijos žinių, ugdyti želdynų projektavimo gebėjimus taikant meninio darnumo dėsnius, 

kuriant skirtingos apimties ir mastelio žmonių gyvenamąsias erdves. Tai žinios ir gebėjimai išskiriantys šią studijų 

programą iš kitų panašaus profilio programų (4 lentelė). 

Studijų programų rezultatai siekiami per vertybines nuostatas, formuojančias pilnavertį, visuomenei naudingą 

specialistą, gebantį bendrauti, bendradarbiauti su kolegomis ir pavaldžiais asmenimis ir organizuoti želdininkystės 

verslą. 

17. Programos tikslai ir rezultatų visuma aiškiai ir išsamiai apibūdina absolvento pasirengimą studijoms antroje 

pakopoje arba profesinei veiklai ir liudija, kad absolventai, sėkmingai baigę studijas, bus pasirengę antros pakopos 

studijoms ir/arba želdininkystės specialisto profesinei veiklai, reikalaujančiai fundamentaliųjų ir taikomųjų 

kraštovaizdžio formavimo ir tausojimo žinių, bei gebėjimų projektuoti želdynus, keičiantis želdynų meno ir 

socialinėms aplinkos formavimo tendencijoms. 

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

ir gebėjimų visumą. Programos daliniuose tiksluose apibrėžtus studijų rezultatus formuoja studijų dalykų rezultatai (4 

lentelė ir 2 priedas). 

18. Programos pagrindinis ir daliniai tikslai dera su pirmosios pakopos universitetinėmis studijomis. Rezultatų 

sudėtingumo lygis atitinka Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI -ojo lygmens universitetinių studijų rezultatus. ŽSP 

rezultatai apima kognityvinės, psichomotorinės ir emocionaliosios sričių lygmenis ir išpildo programos tikslus. 

19. Studijų programos tikslai ir rezultatai, atsižvelgiant į naujus mokslo pasiekimus ir darbo rinkos pokyčius 

peržiūrimi kas 1 – 2 metus (žr. 2.6.2 skyriaus 82-84 skirsnius).  

 

 

 

                                                           
26 LR Želdynų įstatymas. Patvirtintas LR Seimo, 2007 06 28 Nr.1241. 
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4 lentelė. Pirmosios pakopos studijų programos Želdininkystė tikslai, rezultatai ir juos formuojantys studijų dalykai27 

Pagrindinis programos tikslas – parengti visapusiškus aukštos kvalifikacijos universitetinio išsilavinimo specialistus, 

turinčius gamtinės aplinkos elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijų bei erdvių formavimo meno žinių, gebančius 

taikyti erdvių formavimo dėsnius planuojant, pritaikant arba pertvarkant kraštovaizdį ir gamtinės aplinkos elementus pagal 

visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos pusiausvyrą, kūrybiškai organizuoti želdininkystės 

verslą, vadovauti želdynų tvarkymui.  

Studijų 

rezultatų rūšis 
Numatomi studijų rezultatai 

 

Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis tikslas – suteikti visuomenės raidos žinių ir diegti profesinių vertybių sampratą, ugdyti socialinę atsakomybę, 

skiepyti darnios plėtros principus, gamtinės ir kultūrinės bei socialinės aplinkos vertinimo gebėjimus, tai siejant su kraštovaizdžio 

architektūros raidos tendencijomis 
Žinios, jų 

taikymas 
Apibūdinti ir vertinti besikeičiančią gamtinę, 

kultūrinę ir socialinę aplinką, apibrėžti šias sritis 

transformuojančius veiksnius, suvokti visuomenės 

poreikius 

Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika, Želdininkystės 

verslo valdymas, Gamtos ir kultūros paveldas 

kraštovaizdyje, Rekreacija ir turizmas, Agroekologija ir 

aplinkosauga, Kraštovaizdžio architektūros teorija, 

Želdininkystės mokomoji praktika, Filosofija, 

Visuomenės raida 
Įgijus lingvistinių, sociokultūrinių žinių, 

veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais 

ir profesiniais tikslais 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba 

 

Specialieji 

gebėjimai 
Atskleisti etines ir profesines vertybines nuostatas 

bei visuomenės raidos ir komunikacijos sričių 

žinias profesinėje veikloje 

Kraštovaizdžio architektūros teorija, Visuomenės raida, 

Psichologija 

Taikyti lietuvių/ užsienio kalbos žinias 

dalykiniuose pokalbiuose ir diskusijose bei 

rengiant profesinę korespondenciją 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba,  

Socialiniai 

gebėjimai 
Taikyti darnios plėtros ir viešosios politikos 

principus, atskleisti socialinę atsakomybę 
Filosofija, Psichologija, Visuomenės raida,  

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, aplinkai. 

Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba 

Antrasis dalinis tikslas – suteikti gamtinės aplinkos elementų ir kraštovaizdžio formavimo technologijų žinių, ugdyti 

racionalaus gamtos išteklių naudojimo, kraštovaizdžio planavimo ir tvarkymo, želdininkystės verslo organizavimo gebėjimus 

Žinios, jų 

taikymas 
Analizuoti, vertinti ir formuoti kraštovaizdį Geodezija, Kompiuterinė grafika, Miškininkystė ir 

miškotvarka, Teritorijų planavimas, Kraštovaizdžio 

geografija, Vandentvarka, Kraštovaizdžio planavimas, 

Gamtos ir kultūros paveldas kraštovaizdyje, Želdinių 

apsauga, Urbanistika, Rekreacinė miškininkystė, 

Bakalauro baigiamasis darbas 
Pažinti ir apibūdinti želdynams tinkamus augalus, 

apžvelgti ir formuoti jų augimo sąlygas, mokėti 

juos panaudoti želdynuose 

Augalų biologijos pagrindai, Dirvotyra ir augalų 

mityba, Gėlininkystė, Dendrologija, Žemių 

rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai, Agroekologija 

ir aplinkosauga, Vejininkystė, Sodininkystė, 

Arboristika, Profesinės veiklos praktika 
Gebėjimai atlikti 

tyrimus 
Parinkti mokslinių tyrimų metodus gamtos 

procesams suprasti ir analizuoti, jų tarpusavio 

sąveikos ypatumams tirti 

Augalų biologijos pagrindai, Dirvotyra ir augalų 

mityba, Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos, Žemių 

rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai, Miškininkystė 

ir miškotvarka, Želdinių apsauga, Bakalauro 

baigiamasis darbas 
Specialieji 

gebėjimai 
Apibūdinti inžinerinius objektus, taikyti įvairias 

medžiagas, metodus, technologijas, naudotis 

projektine dokumentacija, mokėti  administruoti 

Braižyba ir braižomoji geometrija, Geodezija, 

Kompiuterinė grafika, Želdynų įrengimo ir priežiūros 

mašinos, Geografinių informacinių sistemų pagrindai, 

                                                           
27 http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/11/Zeldininkyste.pdf 
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Kraštovaizdžio statinių medžiagos ir konstrukcijos, 

Profesinės veiklos praktika, Vandentvarka, 

Želdininkystės verslo valdymas, Želdinių apsauga, 

Teritorijų administravimas ir teisė 
Gebėti taikyti gamtinės aplinkos gerinimo ir 

rekultivacijos priemones, gebėti  organizuoti 

želdininkystės verslą racionaliai naudojant gamtos 

išteklius 

Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika, Augalų 

biologijos pagrindai, Arboristika, Dirvotyra ir augalų 

mityba, Gėlininkystė, Želdininkystės mokomoji 

praktika, Vejininkystė, Želdininkystės verslo valdymas, 

Profesinės veiklos praktika, Rekreacija ir turizmas, 

Sodininkystė, Rekreacinė miškininkystė, Želdinių 

apsauga 
Socialiniai  

gebėjimai 
Derinti kultūrines ir gamtines sistemas, spręsti 

kraštovaizdžio teritorinių vienetų integracijos 

klausimus 

Braižyba ir braižomoji geometrija, Geodezija, 

Gėlininkystė, Dendrologija, Miškininkystė ir 

miškotvarka, Kraštovaizdžio geografija, Vandentvarka, 

Kraštovaizdžio planavimas, Sodybos želdyno dizainas, 

Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika Profesinės 

veiklos praktika, Gamtos ir kultūros paveldas 

kraštovaizdyje, Želdininkystės mokomoji praktika, 

Kraštovaizdžio architektūros istorija, Urbanistika, 

Rekreacinė miškininkystė 

Asmeniniai  

gebėjimai 

Taikyti informacines technologijas, analitiškai 

mąstyti, suformuoti savo ir priimti kitų nuomones, 

nuosekliai ir kryptingai lavintis 

Agroekologija ir aplinkosauga, Dendrologija, 

Kraštovaizdžio statinių medžiagos ir konstrukcijos, 

Kraštovaizdžio planavimas, Kraštovaizdžio geografija, 

Kompiuterinė grafika, Teritorijų administravimas ir 

teisė, Urbanistika, Želdininkystės verslo valdymas, 

Vandentvarka, Želdynų projektavimas II, Piešimas 
Trečiasis dalinis tikslas – suteikti erdvių formavimo meno, kraštovaizdžio architektūros istorijos ir teorijos žinių, ugdyti želdynų 

projektavimo gebėjimus taikant meninio darnumo dėsnius, kuriant skirtingos apimties ir mastelio žmonių gyvenamąsias erdves 

Žinios, jų 

taikymas 
Apibūdinti kultūrinės formos istoriją, žinoti ir 

paaiškinti želdynų tipologiją, suvokti 

projektavimą kaip socialinio meno sritį 

Kraštovaizdžio architektūros istorija, Želdininkystės 

mokomoji praktika 

Žinoti kraštovaizdžio planavimo ir projektavimo 

teoriją bei metodus 
Želdynų projektavimo pagrindai, Želdynų 

projektavimas I – III, Kraštovaizdžio planavimas, 

Teritorijų planavimas, Želdinių įrengimo ir priežiūros 

mašinos, Sodybos želdyno dizainas, Bakalauro 

baigiamasis darbas 

Specialieji 

gebėjimai 

Spręsti erdvių formavimo uždavinius planuojant, 

projektuojant  ir tvarkant kraštovaizdį, 

vadovaujantis teritorijų tvarkymą 

reglamentuojančiais  dokumentais 

Geografinių informacinių sistemų pagrindai, 

Kraštovaizdžio geografija, Želdynų projektavimo 

pagrindai, Kompozicijos pagrindai, Želdynų 

projektavimas I –III, Urbanistika, Kraštovaizdžio 

architektūros teorija, 

Teritorijų administravimas ir teisė, Teritorijų 

planavimas, Kraštovaizdžio planavimas 
Taikyti meninio darnumo dėsnius, kuriant 

skirtingos apimties ir mastelio žmonių 

gyvenamąsias erdves 

Želdynų projektavimas I –III, Urbanistika, Piešimas,  

Sodybos želdyno dizainas, Bakalauro baigiamasis 

darbas 
Socialiniai 

gebėjimai 
Kūrybiškai dirbti komandoje ir savarankiškai, 

vaizdžiai pristatyti darbo rezultatus, kritiškai ir 

savikritiškai diskutuoti 

 

 

Geografinių informacinių sistemų pagrindai, 

Kompozicijos pagrindai,  

Kraštovaizdžio architektūros istorija, Želdynų 

projektavimas I –III, Želdininkystės mokomoji praktika 

, Piešimas, Augalų biologijos pagrindai, Teritorijų 

planavimas, Želdynų projektavimo pagrindai, Sodybos 

želdyno dizainas. 
Asmeniniai 

gebėjimai 

Geba bendrauti su  žemės ūkio specialistais ir 

visuomene sprendžiant profesinės veiklos ar 

studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą 

Daugelis studijų programos dalykų. 



12 
 

ir jos rezultatus. Imasi atsakomybės už savo ir 

pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos 

vertinimą, vadovaudamasis profesine etika ir 

pilietiškumu. Geba perteikti želdininkystės studijų 

ir veiklos srities žinias ir supratimą ir kitiems 

besimokantiems. 

 

5 lentelė. ŽSP tikslų ir numatomų studijų rezultatų skyriaus įvertinimas 

Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Studijų tikslai ir numatomi rezultatai tikslingai nukreipti į realią 

ugdymo praktiką – želdininkystės specialisto veiklos profesinį 

lauką. 

Studijų programą nuolatos tobulinti, atsižvelgiant į 

kintančias išorinės aplinkos profesines, ekonomines, 

socialines sąlygas ir bendradarbiaujant su veiklos pasaulio 

atstovais. Programos tiksluose ir numatomuose rezultatuose daug dėmesio 

skiriama želdynų erdviniam modeliavimui ir projektavimui, kas 

skiria šią programą nuo kitų želdininkystės programų. 

 

2.2. Programos sandara 

 

2.2.1. Studijų planas 

 

20. Pirmosios pakopos Želdininkystės programos studijos vykdomos nuolatine (NL) forma. Studijų trukmė 

nuolatinėse studijose 4 metai (8 semestrai). Studijų programos apimtis – 240 kreditų, įskaitant mokomąsias praktikas, 

kurios įeina į studijų dalyko apimtį, želdininkystės mokomąją ir profesinės veiklos praktikas bei baigiamąjį darbą. 

Vienas kreditas sudaro 26,6 sutartinių studento darbo valandų (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.), 

programos apimtis 6400 val.(žr.1-ą priedą). 

Želdininkystės programoje studijuojamų dalykų apimtis ne mažesnė nei 3 kreditai, 80 val.. Šiuo metu 

programoje per semestrą studijuojamų dalykų skaičius nuolatinėse studijose ne daugiau 7. Studijų apimtis, 

studijuojant nuolatine forma, per vienerius studijų metus - 60 kreditų (1600 val.), per vieną semestrą 29 – 31, 

Semestro trukmė savaitėmis atitinka semestro studijų apimčiai kreditais. 

21. Pirmosios pakopos programos Želdininkystės programos studijų planas pateiktas 1-ajame  priede. Bendrųjų 

universitetinių studijų dalykams, kurie apima pasaulėžiūros ir bendros erudicijos aukštojo lavinimo dalykus ir kurie 

nėra tiesiogiai susiję su krypties studijų turiniu, skirta 15 kr. (400 val.) arba 6,25 proc. programos apimties28Šiai 

studijų programos dalykų grupei priskirta Filosofija, Visuomenės raida, Psichologija, Specialybės užsienio kalba ir 

Specialybės kalba. 

Studijų pagrindinės krypties (šakos) ir su ja susijusiems studijų dalykams, praktikoms,  formuojantiems žinias 

bei gebėjimus, būtinus žemės ūkio mokslų krypties kvalifikacijai įgyti, skirta 150 kr. (baigiamajam darbui – 15 kr.) ir 

tai sudaro 68,75 proc. programos apimties). Gilesnės specializacijos dalykams, pasirenkamiesiems dalykams ir 

praktikoms skirta 60 kr,  ir tai sudaro 25,0 proc. programos apimties.  

Želdininkystės studijų programoje studentų profesinės veiklos praktikai numatyta 12 kr. (320 val.), 

želdininkystės mokomajai praktikai – 3 kr. (80 val.), o kitoms mokomosioms praktikoms, kurios įeina į dalykų sudėtį 

– 11,7 kr. (311 val.) ir tai yra 11,1 proc. programos bendros apimties. Programoje, pagal 2016/2017 s.m. studijų 

planą29 auditoriniams užsiėmimams tenka 39,3 proc., o savarankiškam darbui – 60,7 proc. Auditoriniai užsiėmimai 

paskirstyti taip: paskaitos – 16,2 proc., laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai ir konsultacijos – 23,1 proc.Valandų 

paskirstymą kredite tarp kontaktinio ir savarankiško darbo nustato ir Rektoriaus įsakymas30 . Vienam kreditui 

skiriama 11 kontaktinio darbo valandų (jei dalyko apimtis 4 ir daugiau kreditų) arba 12 val. – kai dalykas 3 kreditų 

apimties. 

22. Studentų mokymo (si) būdai yra kontaktinis darbas ir savarankiškas darbas. Kontaktinį darbą sudaro 

paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, mokomosios praktikos, konsultacijos, egzaminai, baigiamųjų 

darbų gynimas.  

                                                           
28 Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas. Patvirtinta LR 

Švietimo ir mokslo ministro 2010-04-09 įsakymu Nr. V-501. 
29 http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/11/Zeldininkyste.pdf 
30 Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose. Rektoriaus 2015 kovo 31 d. įsakymas Nr.92 PA. 
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Studento savarankiško darbo formos – kursiniai darbai arba projektai, referatai, komandinės (grupinės) ir 

individualios užduotys, pasirengimas kontroliniams, laboratoriniams darbams, pratyboms, seminarams bei 

egzaminams. Atskirų dalykų savarankiško darbo formos konkretizuotos studijų plane ir dalykų aprašuose. Išplėsti IT 

mokymo metodai, pradėta taikyti hiperteksto ir informacinio modeliavimo mokymo metodai.   

23. Programos apimtis ir struktūra atitinka Aleksandro Stulginskio  universiteto studijų sandaros, būdų ir 

formų aprašo (http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/), http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/11/Zeldininkyste.pdf bei 

Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų nuostatas. Bendrųjų 

universitetinių studijų dalykų ir dalies pagrindinių studijų krypties dalykų apimtis yra tinkama studentams sėkmingai 

pasiekti studijų rezultatus pagal programos I dalinį tikslą, o studijų krypties dalykai ir gilesnės specializacijos 

dalykai, skirti II ir III daliniams tikslams pasiekti. 

  24.  Studijų programos nuolatinių studijų planas su dalykais pagal semestrus pateikiamas internetiniame ASU  

tinklalapyje, studijų skyriuje, studijų programų puslapyje -http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/11/Zeldininkyste.pdf  

ir  Agronomijos fakulteto  puslapyje, informacijos studentams skyrelyje  http://af.asu.lt/?page_id=2598&lang=lt. 

Šiuose tinklapių puslapiuose galima susipažinti ir su dalykų bei dėstytojų gyvenimo aprašais.  

  25.  Studijų planas nuolatos tobulinamas31. Studentų pageidavimu į studijų plano studijų krypties alternatyviai 

pasirenkamų dalykų grupę  įtrauktas naujas dalykas - Sodybos želdyno dizainas, norint sustiprinti, bene dažniausiai 

praktinėje veikloje pasitaikančius veiklos objektus – sodybų želdynų kūrimą. 

 

2.2.2. Programos sudarymo logika 

 

26. Želdininkystės programoje numatytų dalykų nuoseklumas studijų plane pagrįstas programos rezultatų 

logine seka. Pirmiausiai dėstomi tie dalykai, kurių žinios ir gebėjimai padeda geriau įsisavinti vėliau studijuojamų 

dalykų turinį. Pirmame kurse numatyti bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (Filosofija, Psichologija, 

Visuomenės raida, Specialybės užsienio kalba ir kt.), ugdantys atsakingą, kūrybišką, aktyvią, pilietišką asmenybę, 

gebančią komunikuoti ir argumentuotai reikšti mintis (4 lentelė ir 1 priedas). Pirmame kurse taip pat studijuojami 

pagrindinės studijų krypties bendrieji profesiniai dalykai, teikiantys pagrindą tolimesnėms studijoms: Braižyba ir 

braižomoji geometrija, Piešimas, Augalų biologijos pagrindai, Kraštovaizdžio architektūros istorija, Kompozicijos 

pagrindai, Dirvotyra ir augalų mityba ir kt.. Pvz.: studijuojant Želdynų projektavimo I,II ir III dalykus būtina žinoti 

kompozicijos pagrindus, turėti braižymo ir piešimo įgūdžius. Suformuoti gebėjimai Augalų biologijos dalyko studijų 

metu, būtini studijuojant sumedėjusių ir žolinių dekoratyviųjų ir sodo augalų  technologinius procesus, kurie 

analizuojami Dendrologijos, Gėlininkystės, Vejininkystės, Sodininkystės dalykų studijose.  

Antrame kurse studijuojami kamieniniai profesiniai pagrindinės studijų krypties dalykai: Želdynų 

projektavimas I ir II, Dendrologija, Gėlininkystė, Žemių rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai, atliekama 

Želdininkystės mokomoji praktika. Jie realizuoja II dalinio tikslo rezultatus ir sudaro sąlygas tolimesnėms kitos 

studijų krypties gilinamosioms studijoms, kurios pagrindžia III dalinio tikslo rezultatus ir suteikia kompetencijas 

aplinkos erdvių komponavimo pagrindams, natūralios aplinkos išsaugojimui. Trečiame ir ketvirtame kursuose 

studijuojami šie dalykai: Agroekologija ir aplinkosauga, Kraštovaizdžio geografija, Teritorijų planavimas, 

Vandentvarka, Urbanistika, Kraštovaizdžio planavimas, Miškininkystė ir miškotvarka, Gamtos ir kultūros paveldas 

kraštovaizdyje, Arboristika ir kt. Ruošiamas baigiamasis darbas. Gilinamosios specializacijos dalykai skirti studijų 

pagrindinės krypties dalykų išugdytų gebėjimų gilinimui. Studijų dalykai išdėstyti laikantis prieinamumo, 

nuoseklumo, vientisumo ir perimamumo principų. Tarp dalykų turinio yra loginiai ryšiai (žr. 2-ą priedą). 

27. Programoje numatytų studijų dalykų tarpusavio sąsajos aiškiausiai atsispindi dalykų aprašuose (2 

priedas), kuriuose nurodytas reikalingas pasirengimas konkretaus dalyko studijoms. Dalykų aprašuose atsispindi ir 

studijų temų suderinamumas su studijų rezultatais bei naudojami mokymo (-si) metodai atitinkantys kiekvieno 

dalyko specifiką. Studijose taikomi aktyvaus mokymo/mokymosi metodai: atvejo analizė, problemų nagrinėjimas, 

komandos darbas, individualios užduotys ir jų pristatymas bei aptarimas pratybų, seminarų, laboratorinių darbų metu 

ar individualiai.Vis dažnesni hiperteksto ir internetinio modeliavimo metodai.  

Dalykų studijose taikomas atvejo analizės metodas studentams suteikia naujų žinių, skatina mokytis iš realios 

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

                                                           
31 Žiūrėti Programos vadybos skyrių. 

http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/),%20http:/asu.lt/wp-content/uploads/2016/11/Zeldininkyste.pdf
http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/11/Zeldininkyste.pdf
http://af.asu.lt/?page_id=2598&lang=lt
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priėmimo želdynų projektavimo veikloje gebėjimus, motyvuoja, kadangi vėliau visa tai studentai gali pritaikyti 

praktikoje.  

Komandos darbas sudaro prielaidas studijų programos Želdininkystė studentams įgyti dalykinių ir bendrųjų 

kompetencijų (gebėti spręsti problemas, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, valdyti informaciją.) 

Komandiniame darbe yra akivaizdi komandinė ir individuali atsakomybė. Studentų santykiai grindžiami 

bendradarbiavimu, tarpusavio pagalba, pasitikėjimu, mokymusi iš savo ir kitų patirties.  

Individuali užduotis leidžia studentui įvertinti savo žinias ir gebėjimus situacijos/problemos sprendimui. 

Gausiame elektroninės informacijos laikotarpyje tenka pasinaudoti hiperteksto ir internetinio modeliavimo 

metodais, kurie skatina medžiagos paiešką, palyginimą ir panaudojimą įvairioms profesinėms problemoms spręsti, 

tarptautinėse duomenų bazėse referuojamų mokslinių straipsnių  tyrimų rezultatų palyginimui. 

         Temų detalusis turinys aprašytas dalykų detaliosiose programose.. Studijų metu įgytoms žinioms ir pasiektiems 

rezultatams įvertinti dalyko aprašuose numatytas dalyko pasiekimų vertinimas ir tvarka. Visa tai sudaro sąlygas 

studijų rezultatams pasiekti.  

 

2.2.3. Reikalavimai studentų baigiamiesiems darbams32 

 

  28. Želdininkystės studijų baigiamasis darbas - tai eksperimentinio ir/ar taikomojo pobūdžio savarankiškas 

darbas, pagrįstas savarankiškais moksliniais ir/ar taikomaisiais tyrimais, kraštovaizdžio  formavimo sprendimais, 

kurių išraiška dažniausiai būna įvairių želdynų  projektas. Baigiamajame darbe atsispindi kaip studentas geba  atlikti 

informacijos šaltinių paiešką, analizuoti gautus tyrimų ir esamos želdinamos teritorijos situacijos analizės rezultatus, 

parinkti tinkamą želdinių asortimentą, atlikti želdynų projektus  ir tinkamai formuluoti išvadas. 

            29. Darbo rengimo tikslas – įrodyti studento savarankišką gebėjimą susiekti atskirus mokymo dalykus, 

sisteminti įgytas teorines žinias, pademonstruoti tiriamojo darbo pradmenų įgūdžius ir pritaikyti juos konkrečių 

sąlygų sprendime. Pasiektais studijų programos tikslais ir rezultatais, absolventas įgyvendina ne tik įgytas žinias ir jų 

pritaikymą baigiamojo darbo medžiagoje, tačiau demonstruoja specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus. 

Nemažas  dėmesys skiriamas gebėjimams vykdyti tyrimus, ypatingai pasirinkusiems augalų tyrimo krypties 

baigiamąjį darbą (30 skirsnis). Bakalauro studijas baigęs absolventas geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus 

svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, naudojant fundamentinių ir taikomųjų mokslinių 

tyrimų pasiekimus ir metodus.  Įgytas bakalauro laipsnis suteikia įvairiapusį teorinį studijuojamos srities ir profesinės 

veiklos pažinimą, suteikiamos naujų  fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų profesinės 

veiklos ir studijų srities žinių, kurias gebama taikyti plačiose tarpdalykinės studijų ar profesinės veiklos srityse. 

Bakalauras geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti veiklas profesijų ir studijų kontekste, savarankiškai 

pasirinkdamas kompleksines, technologines, organizacines ir metodines priemones. Geba bendrauti su specialistais ir 

plačiąja  visuomene, sprendžiant profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą, jos 

rezultatus.  Imasi atsakomybės už savo pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą, vadovaudamasis 

profesine etika ir  pilietiškumu. Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų  srityje ir planuoti 

mokymosi procesą. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, 

kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai33 . 

Baigiamojo darbo temos ir tikslai turi atitikti studijų programoje siekiamus rezultatus, sudaryti studentui 

galimybę atlikti įvairiapusę situacijos analizę ir tyrimus, apibendrinti analizės ir tyrimų rezultatus bei padaryti 

išvadas. 

     30. Pagrindinės kryptys Želdininkystės studijų programos  baigiamiesiems darbams rengti gali būti: 

1. Dekoratyviųjų  sumedėjusių ir žolinių augalų auginimo technologijų analizė ir tobulinimas ir 

pritaikymo galimybių želdynuose tyrimai; 

2. Dekoratyviųjų augalų sortimento analizė ir optimizavimas įvairiuose želdiniuose; 

3. Dekoratyviųjų augalų selekcinis darbas; 

4. Želdynų projektų rengimas. 

                                                           
32 Studijų programos „Želdininkystė“bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Akademija, 2016. 
33Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo. Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-2212.  
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Temos bakalauro baigiamiesiems darbams skelbiamos Agronomijos fakulteto  internetiniame puslapyje, 

http://af.asu.lt/?page_id=2184&lang=lt. Tiriamųjų-analitinių baigiamųjų darbų apimtis 30-40 A4 formato puslapių, 

projektinių darbų – 20-30 puslapių aiškinamojo rašto ir brėžiniai34 

31. Baigiamasis darbas ruošiamas pagal sudarytą darbo grafiką, jo eigą kontroliuoja darbo vadovas. Darbas 

viešai ginamas Agronomijos fakulteto Želdininkystės studijų programos studentų baigiamųjų darbų vertinimo 

komisijoje.Baigiamojo darbo vertinimo rezultatai skelbiami viešai pasibaigus komisijos posėdžiui. Komisijos 

posėdžiai protokoluojami. 

Želdininkystės studijų programos studentų pakutiniųjų dviejų metų baigiamųjų darbų temos ir įvertinimas 5-

ame priede. 

 

6 lentelė. Želdininkystės studijų programos sandaros atitiktis teisės aktams 

Programos dalis Reikalaujama teisės 

aktuose 

Numatyta programoje 

Bendrieji studijų dalykai 15 kr. 15 kr. 

Pagrindinės studijų krypties dalykai, iš jų: Ne mažiau 165 kr. 165 kr. 

praktikos  Ne mažiau 15 kr. 15 kr. 

baigiamasis darbas 12 kr. 15 kr. 

Gilinamosios specializacijos (kitos krypties) dalykai  Ne daugiau 60 kr. 60 kr. 

Studijuojamos programos dalykų skaičius per semestrą Ne didesnis kaip 7 studijų 

dalykai 

4-7 dalykai 

Mokslininkai dėstantys studijų krypties dalykus Ne mažiau 50 proc 77proc. 

Visos programos apimtis: Ne didesnė kaip 240 kr. 240 kr. 

 

2.3. Personalas 

 

2.3.1. Pedagoginio personalo sudėties, kaitos ir darbo krūvio įvertinimas 

 

32. Pagrindiniai kriterijai komplektuojant pedagoginį personalą – atitikimas kvalifikaciniams 

reikalavimams35,36, t.y. akademinio darbo patirtis, mokslinė, pedagoginė ir profesinė veikla (reikalavimai pakeisti nuo 

2016 09 28).  Dėstytojų pasiskirstymas pagal kvalifikaciją pateiktas 7 lentelėje. ŽSP studijų pogramoje dėsto (2016-

2017 s.m.) 31 dėstytojas: 3 profesoriai (9,7%); 16 docentų (51,6%); 10 lektorių (32,3%), iš jų 2 (6,4%) – mokslų 

daktarai ir 2 (6,4%) – asistentai. Dėstytojų dėstomi dalykai pateikti 3 ir 4 prieduose. Kai kuriuos studijų programos 

dalykus dėsto du dėstytojai, dažniausiai parinkti pagal mokslinės veiklos kryptį. 

Programos Želdininkystė pedagoginis personalas atitinka universitetinių pirmosios pakopos studijų programų 

bendruosius reikalavimus37, kuriuose numatyta, kad ne mažiau kaip pusę studijų krypties dalykų apimties turi dėstyti 

mokslininkai (dėsto 77 %). 

 

7 lentelė. Želdininkystės studijų programos dėstytojų skaičiaus pokyčiai 2012 - 2017 s..m. 

Dėstytojų 

pareigos 

Želdininkystės  programos dėstytojų skaičius mokslo metais 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Profesoriai 4 5 5 3 3 

Docentai 16 18 17 15 16 

Lektoriai 8 8 6 17 10 

Asistentai 1 1 0 0 2 

 

33. Želdininkystės studijų programoje dirba visų Universiteto fakultetų dėstytojai: Agronomijos fakulteto – 

28,12% dėstytojų; Miškų ir ekologijos – 18,75%; Vandens ūkio ir žemėtvarkos – 15,63%; Ekonomikos ir vadybos 

bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetų po 6,25%;  Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro – 18,75%. Kviestiniai 

                                                           
 34 Studijų programos „Želdininkystė“bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Akademija, 2016. 

35 LŽŪU senato nutarimas Priėmimo į Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas tvarkos ir 

kvalifikacinių reikalavimų aprašas. 2010 m. kovo 31 d., protokolas Nr. 493 (http://www.lzuu.lt/darbuotojams/lt/12806). 
36 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. 

            37 Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas. Patvirtinta LR 

Švietimo ir mokslo ministro 2010-04-09 įsakymu Nr. V-501. 

http://af.asu.lt/?page_id=2184&lang=lt
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dėstytojai iš VGTU ir VDA sudaro 6,45%. Dėstomi dalykai priskiriami biomedicinos, humanitarinių, socialinių, 

fizinių ir technologijos mokslų sritims ir tai rodo platų ŽSP dalykų, kartu ir studentų įgyjamų kompetencijų 

diapozoną – įvairias dalykines žinias,  specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, galimybes vykdyti 

mokslinius tyrimus. Dėstytojų profesinės ir mokslinės veiklos laukai atitinka ŽSP numatomus rezultatus. Programos 

vykdymo koordinavimas priskirtas Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų institutui, kuris anksčiau 

koordinavo Sodininkystės ir želdininkystės programos vykdymą. 

34. ŽSP dėstytojų kaita nežymi, vykstanti dėl dėstytojų išėjimo į pensiją, motinų - auginti vaikus.. Mažai kito 

dėstytojų, dėstančių studijų krypties dalykus pareigybės. Kiek daugiau keitėsi bendrųjų universitetinių dalykų 

dėstytojų pareigybės – didėjo dėstytojų be mokslinio laipsnio (asistentų, lektorių) (7 lentelė). Dėstytojų kvalifikacinė 

struktūra atitinka planinės etatų sudėties reikalavimus38. Dėstytojų kaita yra nedidelė ir studijų programos kokybei 

įtakos neturi.  

35.  2016-2017 m.m. akademinio personalo struktūra pagal amžiaus grupes pateikta 8 lentelėje. 

Vidutinis programos dėstytojų amžius – 50 metų. 

 

8 lentelė. Akademinio personalo struktūra pagal amžiaus grupes 2016/2017 s.m. 

Užimamos 

pareigos 

Iš viso Iš jų, amžiaus grupėse metais Vid. 

amži

us 

metai

s 

Iki 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Virš 

65 

Profesoriai 3      2  1   49 

Docentai 16   2  1 7 1 2 3  51 

Lektoriai 10   1 3  1 1 1 2 1 49 

Asistentai 2     1    1  50 

Iš viso    3 3 2 10 2 4 6 1 50 

             36. Studijų programos kokybė priklauso ne tik nuo dėstytojų kvalifikacijos, tačiau ir nuo jų etatų skaičiaus. 

2016/2017 m.m. ŽSP aptarnaujantis dėstytojų etatų skaičius buvo pakankamas, neviršijantis maksimalų studentų 

skaičių skirtą 1 dėstytojo etatui. Lietuvos valstybinių universitetų finansavimo metodikoje Biomedicinos  mokslų 

srityje jis turėtų būti 12 studentų 1 pedagogo etatui39. 2016-2017 s.m. ŽSP  studijuoja 46 studentai. Vienam 

dėstytojo etatui tenka 12,1 studento, tačiau fiziniam dėstytojui tenka tik 1,4 studento, nes nei vienas ŽSP dėstantis 

dėstytojas nedirba šioje studijų programoje pilnu etatu (3 priedas). Likusią jų etato dalį sudaro darbas kitose studijų 

programose. 

37. 2016/2017 s.m. profesorių pedagoginio darbo apimtys programoje sudarė 7,5 %. nuo visos šios programos 

studijų apimties, docentų – 52,92 %., lektorių ir asistentų  – 39,58 %. Programos dėstytojų kontaktinio darbo apimtys 

sudarė  apie 40 %. bendrojo dėstytojo metinio krūvio šioje programoje. Kontaktinio darbo apimtys atitinka 

Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo40 ir ASU Rektoriaus įsakymo Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų 

programų detaliuose planuose.41 Želdininkystės programos atitinkamos kvalifikacijos dėstytojų pedagoginio darbo 

apimtys atitinka akademinio personalo planinės etatų sudėties pagal pareigybes nurodymus42.  

38. Dėstytojų pedagoginio, mokslinio 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 reglamente43. Studijų programos dėstytojų darbo laiko 

struktūra, skaičiuojant 1 etatui:  profesorių kontaktinis darbas su studentais sudaro 46,3%.(rekomenduojama 42 %); 

                                                           
38 . LŽŪU Rektoriaus įsakymas Dėstytojų etatų ir pedagoginio darbo paskirstymo 2009/2010 studijų metais tvarkos 

aprašas. 2009 rugpjūčio 6 d., Nr.121 - Kb§ 11. 
39 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. 
40 Dėl Nuolatinių ir ištęstinių studijų formų aprašo patvirtinimo. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas, 2009 m. 

gegužės 15 d.,Nr. ISAK – 1026. 
41 Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose. Rektoriaus 2015 03 31 d. įsakymas Nr. 92-PA. 
42 LŽŪU Senato nutarimas Lietuvos žemės ūkio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo struktūros reglamentas. 

LŽŪU Senato posėdžio protokolas Nr.455, 2006 m. balandžio19 d. 
43 Aleksandro Stulginskio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko sandaros reglamentas. 

Patvirtintas ASU Senato posėdyje 2013 m. birželio 26 d. Protokolp Nr. 530. 
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studijoms būtinas nekontaktinis darbas – 11,2 %, (rekomenduojama 10%); mokslinių tyrimų ir MTEP44vykdymas – 

32,4% (35%); akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei ir organizacinis 

darbas bei kvalifikacijos kėlimas – 10,1%. (13%) viso darbo laiko; docentų, atitinkamai – kontaktinis darbas su 

studentais – 52,2%, (47%); studijoms būtinas nekontaktinis darbas – 12,4%; mokslinių tyrimų ir MTEP vykdymas  – 

26,4% (30%); akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei ir organizacinis 

darbas bei kvalifikacijos kėlimas – 9,0% (13%); lektorių, atitinkamai  – kontaktinis darbas su studentais – 62,1% (50 

%); studijoms būtinas nekontaktinis darbas- 11,6% (10 %); mokslinių tyrimų ir MTEP vykdymas – 12,3 % (10 %); 

akademinės ir MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei ir organizacinis darbas bei 

kvalifikacijos kėlimas – 14,0 % (10,0 %); asistentų, atitinkamai – kontaktinis darbas su studentais – 54,3% (50 %); 

studijoms būtinas nekontaktinis darbas – 28,8 % (30 %); mokslinių tyrimų ir MTEP vykdymas- 9,5 %; akademinės ir 

MTEP veiklos viešinimas, populiarinimas, pristatymas visuomenei ir organizacinis darbas bei kvalifikacijos kėlimas 

– 7,4 % (10 %). .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 kvalifikacija ir atitiktis studijų programai 

 

 39. 2016-2017 s.m. programoje dirbantys dėstytojai pagal pedagoginio darbo stažą pasiskirsto: iki 5 metų – 4 

(12,9%); 6–10 metų – 6 (19,35%); 11–20 metų –9 (29,03%); daugiau kaip 20 metų – 12 (38,72%)  dėstytojų (3-4 

priedai). ŽSP dėstantys pedagogai turi pakankamą patirtį programos tikslams ir studijų rezultatams įgyvendinti. 

40. Nuo 2012 m. ŽSP dėstytojai parengė daugiau kaip 20 įvairių mokymo ir metodinių priemonių ;  Sodas ir 

daržas (ISBN 978-609-01-0359-3); Alpinariumų ir atraminių sienučių želdinimas I dalis (ISBN 978-9955-27-444-5); 

II dalis (ISBN 978-9955-27-445-2); Lauko gėlių enciklopedija I dalis (ISBN 978-9955-27-477-3; II dalis (ISBN 978-

9955-27-478-0); Balkonų ir terasų želdinimas (ISBN 978-9955-27-236-6); Kraštovaizdžio planavimas [elektroninis 

išteklius]45:(ISBN 978-6094-4903-16); Rekreacija ir kaimo turizmas (http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2067 ); Želdynų 

įrengimo ir priežiūros mašinos[elektroninis išteklius] (ISBN 978-609-449-024-8); Kompiuterinė grafika AutoCAD 

sistemoje [elektroninis išteklius] (ISBN 978-9955-760-02-3); Aplinkos inžinerijos pagrindai:pratybų ir laboratorinių 

darbų aprašas [elektroninis išteklius], (http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2067); Vandentvarka [elektroninis išteklius], 

(ISBN 978-609-449-039-2) ir kt. 2015-2016 s.m. atnaujinti visų dalykų aprašai, daugiau išryškinant dalykų ir 

programos rezultatų sąsajas ir studijų būdus rezultatams pasiekti. Programos dėstytojai recenzuoja įvairius leidinius, 

mokslinius straipsnius, dalyvauja įvairių komisijų darbuose. 

41. Dėstytojai profesinės veiklos patirtį nuolatos atnaujina stažuotėse ir įvairiuose kursuose. Kvalifikacijos 

kėlimo ir profesinio tobulėjimo tvarka numatyta  Universiteto dėstytojų kvalifikacijos reikalavimų apraše46.Dėstytojų 

kvalifikacijos kėlimas įvertinamas kas penki metai, dėstytojų atestacijos metu. ŽSP dėstytojai dalyvavo stažuotėse ir 

kursuose Lietuvos gamybinėse ir mokslinėse įstaigose per 2012-2016 m. 42 kartus (1 dėst. tenka 1,4 karto), užsienio 

šalyse – 32 kartus (1 dėst. tenka 1,0 kartas). Stažuotės truko nuo kelių dienų iki 2 mėn., įvairiose užsienio šalyse: 

Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, JAV, Švedijoje, Olandijoje, Izraelyje, Vokietijoje, Suomijoje, Kroatijoje, Italijoje, 

Prancūzijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje, Jungtinėse Karalystėse, Čekijoje (4 priedas). Profesinio tobulėjimo tematikos 

tiesiogiai siejamos su dėstomais dalykais bei moksliniais interesais, todėl yra labai svarbios studijų programos tikslų 

ir rezultatų įgyvendinimui, dėstymo metodų ir grįžtamojo ryšio plėtotei ir įvairinimui. Išsiplėtė informacinių 

technologijų panaudojimo studijų procese inovacijos. Išvykų metu dėstytojai skaitė paskaitas užsienio šalių 

universitetuose (perskaityta 29 paskaitos), aptarė bendrus mokslinius tyrimus, pagal kurių rezultatus parašė bendrus 

mokslinius straipsnius. 

                                                           
44  MTEP – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės-kultūrinės) plėtros vykdymas, šios veiklos rezultatų 

skelbimas. 
45 Elektroniniai leidiniai talpinami Universiteto duomenų bazėje ir yra prieinami dėstytojams ir studentams 

((http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2067); kai kurie leidiniai yra laisvajame internete. 
46 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). 

 

 

http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2067
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2067
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42. ŽS programoje dirba visų 5 Universiteto fakultetų, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro 

dėstytojai, todėl jų mokslinės veiklos interesai apima visas mokslo sritis (4 priedas): 

 biomedicinos mokslų sritis – sumedėjusių augalų invazijos pavojus miestų želdynuose; augalų 

introdukcija ir aklimatizacija; 

 žemės ūkio mokslų sritis - miesto miškininkystė, fitocenologiniai retesniųjų augalų auginimo tyrimai; 

stilitų įtaka žemės ūkio ir kitiems augalams tyrimai; įvairių žemės ūkio augalų auginimo tyrimai; 

 humanitarinių mokslų sritis –  vokiečių kalbos dėstymo tobulinimas; 

 socialinių mokslų sritis – melioracijos ir kaimo vandentvarkos fondo sudarymas ir valdymas; politinių 

ir socialinių teorijų raida Lietuvoje; socialinio teisingumo principų vystymas Lietuvoje; 

 fizinių mokslų sritis – jonizuoto vandens poveikio augalams tyrimai; energijos balanso tyrimai; CO2 

apykaitos tyrimai;  mechaninių sistemų dinamikos tyrimai; 

 technologijos mokslų sritis - vietinių statybinių medžiagų nedegto molio pagrindu tyrimai; žemės ūkio 

gamybinių pastatų techninės būklės tyrimai; drenažo sistemų parametrų įtakos uždumblėjimui tyrimai, 

gyvenamųjų rajonų funkcinės planinės struktūros mokslo tiriamieji darbai, kraštovaizdžio ekologijos, 

kaimo kraštovaizdžio struktūrų naudojimo ir kaitos tyrimai; GIS duomenų bazių valdymo ir 

administravimo tyrimai. 

 Studijų programos dėstytojų vykdomų mokslinių tyrimų tematika artima dėstomų dalykų turiniui, todėl 

studentams yra perteikiamos naujausios profesinės veiklos arba studijų krypties žinios.  

43. Per 2012-2016 s.m. laikotarpį ŽSP dėstytojai parašė 137 mokslinius straipsnius (1 dėstytojui tenka 4,4 

mokslinio straipsnio), iš jų 46 straipsnius ISI referuojamuose leidiniuose, 42 - tarptautinių duomenų bazių 

referuojamuose leidiniuose, 49 – kituose mokslo leidiniuose (4 priedas). Programos dėstytojai dalyvauja įvairiuose 

kūrybiniuose projektuose: Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus aikštės rekonstrukcijos konkurso projektas 

(laimėta I premija ); teritorijos tarp Europos pr. ir Lakūnų plento, Kaune suplanavimo konkurso projektas.(laimėta  

VII vieta); Vaikutėnų parko (Utenos r.) konkursinis projektas (kartu su studente) (laimėta II premija); Birštono 

Vytauto parko sutvarkymo konkurso projektas.(laimėta III premija ) ir kt. 

44. 2012-2016 s.m. ŽSP dėstytojai dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo ir studijų programų 

projektuose: „Europa visur – rečiau vartojamos kalbos mažiau lankomose vietovėse“ (angl. EU-EVERYPLACE: 

Less Widely Used and Taught Languages in Less Widely Known and Visited Places). Sut. Nr. 2011-4085/001-002, 

projekto registracijos nr. Universitete K-06-08/12; Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 

bendradarbiavimo programoje Eureka (4449 Aktinidia);  Žemės ūkio ministerijos remiamame projekte  “Augalinės 

biomasės (šiaudų, žolių, sumedėjusių augalų ir kt.) nuėmimo ir paruošimo biokurui dispergavimo būdu technologijos 

pagrindimas”  Sutarties Nr. MT/11-25; UAB „Vilniaus energija“ remiamame projekte “Topinambų (Helianthus 

tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir 

įvertinimas”  Sutarties Nr. I-06-27/12/214; Žemės ūkio ministerijos, remiamame projekte „Mokslinių rekomendacijų 

dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 

m.“ Sutarties Nr. MT/12-16 (02-35/12) ir kt. Programos dėstytojai padeda organizuoti Universitete vykstančias 

tarptautines ir nacionalines konferencijas, seminarus, dalyvauja tarptautinėse žemės ūkio parodose „Ką 

pasėsi...2016“; Miško, medžioklės ir aplinkos parodoje „Sprendimų ratas 2016“. Konferencijų ir seminarų metu 

skaitomi moksliniai ir taikomojo pobūdžio pranešimai, teikiamos konsultacijos plačiajai visuomenei.  

45. ŽSP dėstantys dėstytojai yra tarptautinių profesinių organizacijų nariai: German Academic Exchange 

Service (DAAD); Europos žemės ūkio inžinierių asociacijos (European Society of Agricultural 

Engineers(EurAgEng); Vokietijos inžinierių sąjungos (Verein Deutscher Ingenieure); nacionalinių profesinių 

draugijų nariai: Lietuvos mokslininkų sąjungos; Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugijos; Lietuvos 

žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos, Lietuvos fiziologų draugijos, Lietuvos dirvožemininkų draugijos; 

Lietuvos dendrologų draugijos; Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos nariai. 

Dėstytojai yra  periodinių žurnalų redkolegijų nariai ir vyr. redaktoriai: „Miškininkystė ir kraštotvarka“ (ISSN 

2345-0002); „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“ (nuo 2013 m. 

leidinio straipsniai talpinami EBSCO Publisching ir CAB Abstract bei Cabi Full duomenų bazėse), (ISSN 2029-

1906), (Online 2335-7282); mokslinio žurnalo „Žemės ūkio inžinerija“ (CAB Abstract); mokslo darbų rinkinio 

„Rural Development“ (ISI Proceedings) mokslo komiteto narys; mokslo darbų 8(1) „Inžinerija“(ISSN 1392-
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1134 / eISSN 2345-0371) redkolegijos narys; mokslo darbų rinkinio „Žmogaus ir gamtos sauga“ (ISSN 1822-1823) 

mokslo komiteto; Rumunijos tarptautinio mokslinio žurnalo „Annals of Faculty  Engineering Hunedoara – 

International Journal of Engineering“ (ISSN 1584 – 2665), mokslinio komiteto nariai. 

 

9 lentelė. ŽSP personalo skyriaus įvertinimas 

Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Programos dėstytojų pedagoginė, mokslinė, praktinė patirtis 

yra pakankama, užtikrinant studijų programos vykdymą ir 

kokybės tobulinimą. 

 

Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, tobulinant užsienio 

kalbų mokėjimą. 

 

2.4. Materialieji ištekliai 

 

2.4.1. Materialioji studijų bazė 

 

46. Patalpų studijoms pakankamumas ir tinkamumas. ŽSP įgyvendinimui pagrinde bus naudojamos 

Agronomijos fakultete esančios laboratorijos, maketinė ir auditorijos, kurių bendras plotas sudaro 1210 m2, 

laboratorijose yra 496 studentams skirtos darbo vietos, vienam studentui tenka 2,44 m2 ploto. Studijų programa taip 

pat bus realizuojama Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos, Ekonomikos ir 

vadybos  fakultetų, Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro auditorijose bei laboratorijose. Pastaraisiais metais 

Universiteto infrastruktūra atnaujinta, įsisavinus beveik 2 mln. Eurų lėšų.  

47. Teorinės studijos vyksta auditorijose, mokymo kabinetuose, kuriuose yra kompiuteriai, projektoriai, 

pagal poreikį gali būti sujungta garso bei vaizdo aparatūra. Didžioji dalis ŽSP programos dalykų paskaitų bus 

skaitoma Agronomijos fakultete, kur bendras auditorijų plotas sudaro 519,6 m2. Vienos auditorijos vidutinis dydis – 

74,2 m2, bendras visose auditorijose esantis vietų skaičius studentams – 370. Vienam studentui tenka 1,4 m2. 

Universiteto palaikoma virtuali mokymosi aplinka Moodle47. 

   48. Praktiniams studijų įgūdžiams formuoti reikalinga infrastruktūra pastaraisiais metais atnaujinama ir 

gerinama, atlikus pastatų ir daugelio patalpų renovaciją. Agronomijos fakultete yra trys specializuotos laboratorijos 

moksliniams tyrimams atlikti (su šiltnamiu) , 19 laboratorijų studijoms, kurių bendras plotas 1441 m2, laboratorijose 

yra 497 studentams skirtos darbo vietos. Jų pilnai pakanka 5 pirmos pakopos ir 5 antros pakopos studijų programoms 

vykdyti. ŽS programos studentai ir dėstytojai naudojasi Žolininkystės, Žemės ūkio augalų mitybos, Dirvožemio, 

Augalų fiziologijos ir botanikos,  Sodininkystės ir arboristikos, Augalų apsaugos (entomologijos ir fitopatologijos), 

Želdynų projektavimo ir įrengimo ir kt. laboratorijomis. Taip pat naudojasi kitų fakultetų studijų laboratorijomis: 

Vandentvarkos, Kraštovaizdžio statinių medžiagų ir konstrukcijų, Kompiuterinės grafikos, Geodezijos, Želdynų 

įrengimo ir priežiūros mašinų, Dendrologijos ir kt.  

Praktiniams studijų ir moksliniams įgūdžiams formuoti reikalinga infrastruktūra pastaraisiais metais 

gerinama įgyvendinant Slėnio NEMUNAS plėtros programos projektą. Dėstytojų ir studentų tyrimai atliekami 

Bandymų stotyje. Stotis užima daugiau kaip 100 ha plote, atliekami daugiau 70 įvairių lauko tyrimų, kurie išdėstyti 

daugiau kaip 3000 bandyminių laukelių. Studijoms, pagal ŽS programą, yra sukaupti ir naudojami žolinių ir 

sumedėjusių augalų herbarai, augalų audinių preparatai, dirvodarinių uolienų ir mineralų kolekcija, dirvožemio 

profilių pavyzdžiai, ankstesnių metų studentų rengtų želdynų (skverų ir sodybų) projektų pavyzdžiai. ASU 

universiteto miestelyje studentų mokymui naudojami natūralūs objektai: arboretumas  ( 64 ha plote auginami 68 

botaninių šeimų ir 180 genčių augalai), augalų kolekciniai augynai, pomologinis sodas, įvairių dirvožemio tipų 

profiliai natūroje. 

Prie studijų bazės kūrimo prisideda socialiniai dalininkai – rėmėjai: UAB Agrokoncernas, Agrochema, 

Dotnuva Baltici, Baltic Agro, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir kt. mecenatai. Jų paramos dėka įrengtos 

auditorijos, kompiuterių klasės. 

49.  Bolonijos proceso studijų nuostatose didelis dėmesys skiriamas savarankiškoms studijoms. ŽSP 

studentams sudarytos pakankamos sąlygos savarankiškoms studijoms. Agronomijos fakultete yra įrengtos dvi 

kompiuterių klasės (nauja klasė įrengta 2015-2016 m.m.), kuriose gali vienu metu dirbti daugiau kaip 40 studentų. 1 

studentui tenka apie 2 m2 plotas. Kompiuterizuota patalpa taip pat yra Centrinių rūmų skaitykloje. 

                                                           
47 http://moodle.asu.lt  

http://moodle.asu.lt/
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Kompiuterių klasėse yra pastovus internetinis ryšys. Universitete veikia 5 bevielio interneto zonos, interneto 

prieiga yra bendrabučio kambariuose, todėl studentai gali naudoti asmeninę kompiuterinę techniką informacijos 

paieškai ir darbui ne paskaitų metu. Fakulteto kompiuterizavimo lygis yra pakankamai geras.  

          Studentai gali naudotis bendrosios paskirties Microsoft Office paketo programine įranga, taip pat gali naudotis 

specialiosios paskirties programomis: Corel draw, Photoshop, AutoCAD 2011, Geomap 2011, ArcGis 10, Google 

Sketchup PRO, LandARCH PRO, Adobe In Design, STATISTICA, FLORES-2008 (lietuvių kalba) ir FLORES-2010 

(anglų kalba). Kai kurias programas studentai ir dėstytojai gali įsidiegti savo kompiuteriuose ir laisvai naudotis 

prisijungę prie ASU kompiuterinio tinklo. Studentai turi galimybę praktiniams darbams naudotis pagrindinėmis 

Lietuvos geografinių duomenų bazėmis GDB_10LT bei ORT_10LT. Dėstant studijų programoje numatytus dalykus  

naudojamos ir kitų Universiteto fakultetų specializuotomis kompiuterinėmis klasėmis su specialia programine įranga. 

          50. Bibliotekos fondai. ŽSP studentai naudojasi Universiteto biblioteka bei skaityklomis, kur sudarytos geros 

sąlygos studentų savarankiškoms studijoms. Bibliotekos elektroniniame kataloge (http://lzuu.library.lt) suregistruota 

visuma leidinių, išleistų nuo 1992 m. Taip pat el. kataloge suregistruota dauguma vadovėlių ir populiarių leidinių, 

išleistų anksčiau nei 1992 m. Veikia 2 erdvios skaityklos, kuriose yra 186 darbo vietos skaitytojams, iš jų 30 – 

kompiuterizuotos (20 - viešai prieigai prie interneto, 10 – paieškoms kataloge). Bibliotekos fonduose yra 448198 

egzemplioriai ir 156402 pavadinimų knygos, 141 pavadinimų spausdinti periodiniai leidiniai, 19 prenumeruojamų 

duomenų bazių, kuriose prenumeruojama apie 29000 žurnalų. ASU biblioteka siūlo naudotis ir įvairiomis visateksčių 

straipsnių ar žurnalų užsienio duomenų bazėmis. Per metus įsigyjama apie 700 pavadinimų naujų knygų, 8000 

egzempliorių spaudinių. Fondai kaupiami atsižvelgiant į universiteto mokslo ir studijų kryptis, o 22 % - mokomoji 

literatūra. Studentai gali susipažinti su naujausiais biologijos, žemės ūkio, želdinimo ir kraštovaizdžio architektūros, 

chemijos, maisto mokslo, inžinerijos bei kitų sričių moksliniais pasiekimais bei pasauline patirtimi. Skaitytojai 

aptarnaujami dviejuose Universiteto rūmuose. Trečiuose rūmuose yra atviras vadovėlių ir kitos mokomosios 

literatūros fondas. Bibliotekoje esančius leidinius galima rasti ir užsakyti bibliotekos elektroniniame kataloge 

<http://asu.library.lt> arba ASU virtualioje bibliotekoje <http://ebiblioteka.asu.lt>. Universiteto dėstytojai, 

mokslininkai ir studentai gali skaityti apie 11 000 el. knygų ir 29 000 mokslinių žurnalų iš 19 tarptautinių ir 

kelių lietuviškų prenumeruojamų duomenų bazių <http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-

istekliai/prenumeruojamos-db/>. Prenumeruojamos pasaulyje žinomiausios ir didžiausios tarptautinės įvairių mokslo 

sričių duomenų bazės (Science Direct, Springer, Taylor&Francis, Academic Search Complete) bei skirtos atskiroms 

mokslų kryptims (Emerald, Business Search Complete, Environment Complete, GreenFile ir kt.). 

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis studentai ir dėstytojai gali naudotis Universitete bei namuose prisijungę per 

VPN48. 

Vykdant skirtingus projektus buvo įsigyta kelios dešimtys knygų želdininkystės ir kraštovaizdžio 

architektūros tema. Pagrindines šių sričių lietuviškas ir užsienines knygas jau dabar galima rasti ASU bibliotekoje. 

2011 metais įsigyta apie 50 knygų užsienio kalbomis želdininkystės ir kraštovaizdžio architektūros temomis, nupirkti 

4 paskutinių metų žurnalo TOPOS rinkiniai. 2011 metams užsakytas Europos kraštovaizdžio architektūros mokyklų 

tarybos (angl. ECLAS) leidžiamas žurnalas JoLA (angl. - Journal of Landscape Architecture). Bibliotekoje galima 

skaityti laikraštį „Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos žinios“. 

51. Išteklių praktikai tinkamumas ir pakankamumas. ŽSP studentams mokomosios praktikos pravedamos 

Universiteto infrastruktūros padaliniuose: arboretume, Miškų ir ekologijos fakulteto medelyne, Pomologiniame sode, 

Bandymų stotyje, Universiteto parke; Universiteto aplinkoje esančiuose objektuose: Kamšos botaniniame-

zoologiniame draustinyje, prof. T.Ivanausko dendrariume ir kt. Mokomosios praktikos atliekamos išvykose į Vytauto 

Didžiojo Kauno botanikos sodą, šalies parkus, miestų želdynus, Latvijos želdynus.  

                   Profesinės veiklos praktika leidžia įgytas žinias ir gebėjimus patikrinti ir pagilinti realioje darbo 

aplinkoje. Praktika atliekama socialinių dalininkų objektuose: želdynus projektuojančiose įmonėse, medelynuose. 
Ryšius tarp Universiteto ir socialinių dalininkų studentų praktikų organizavimo klausimais koordinuoja Universiteto 

Karjeros centras. Centro internetinėje svetainėje sukurta duomenų bazė49, skirta darbdavių skelbimams, praktikos ir 

darbo vietų paieškai. ŽSP studentai profesinės veiklos praktikai socialinių dalininkų priimami noriai, ištekliai 

praktikoms yra pakankami ir tinkami, atitinkantys laukiamiems studijų programos rezultatams. Pagal 2016 m. 

                                                           
48 VPN (Virtualus Privatus Tinklas) naudojamas siekiant kad kompiuteris esantis už universiteto tinklo ribų dirbtų lyg būdamas ASU 

tinklo viduje. VPN sesijos metu kompiuteris gauna ASU vidinio tinklo adresą ir gali pasiekti visas tinklo viduje veikiančias paslaugas. VPN 

paslauga aktuali ASU bendruomenės nariams, kurie dirba su prenumeruojamomis duomenų bazėmis iš savo namų kompiuterio. 
49 http://karjera.asu.lt 

http://asu.library.lt/
http://ebiblioteka.asu.lt/
http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/prenumeruojamos-db/
http://biblioteka.asu.lt/lt/visi-informacijos-istekliai/prenumeruojamos-db/
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profesinės veiklos praktikos atlikimo studentų apklausos įvertinimo duomenis, praktikos atlikimo vieta, darbo 

organizavimas, naudingumas praktiniams studijų programos rezultatams pasiekti, įvertinta teigiamai50. 

   

2.4.2. Metodiniai ištekliai 

 

  52. Per analizuojamą laikotarpį bibliotekos ištekliai papildyti tiksline, su studijų programa susijusia moksline 

ir metodine literatūra (virš 30 pavadinimų leidinių) ir ŽSP dėstytojų parengtomis, daugiau kaip 20 mokymo 

priemonėmis (žr.40-ą skirsnį),  sudarytos sąlygos naudotis gausiais virtualiaisiais ištekliais, šiuo  būdu užtikrinamos 

aktualizuotos žinios nuolat besikeičiančioje aplinkoje, nereikia studentams pirkti šių priemonių. Dalyko studijų 

medžiaga nuosekliai keliama į Moodle sistemą. Tačiau, kol kas, tik nedidelė dalis studijų dalykų adaptuoti pilnai 

virtualioms studijoms Universitete ir aprobuoti nuotolinių studijų  komisijoje. Kaip parodė studentų apklausa – 

studentai nėra linkę atsisakyti studijų akivaizdiniu būdu, tačiau norėtų turėti dalyko el. medžiagą.  

 

10 lentelė. ŽSP materialiųjų išteklių skyriaus įvertinimas 

Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Programos studijų tikslams ir rezultatams išpildyti yra 

sukurta pakankama materialiųjų išteklių bazė, suteikianti 

profesines galimybes kokybiškai pravesti teorinius ir praktinius 

užsiėmimus, profesinės veiklos praktiką, atlikti baigiamuosius 

darbus, pagrįstus tyrimais ir kokybiškais želdynų projektais. 

 

Plėtoti studijas virtualioje erdvėje. 

 

2.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 

2.5.1. Studentų atranka 

 

53. Priėmimo į studijas reikalavimai. Stojančiųjų priėmimą studijuoti reglamentuoja Studentų priėmimo į ASU 

tvarka51, kurią nustato Universiteto Senatas. Bendrasis priėmimas organizuojamas pagal studentų priėmimo į 

universitetines studijas sąlygas,52nustatytas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti 

prezidento 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 16-29, vadovaujantis bendrojo priėmimo principais, geriausiųjų eilės 

sudarymo aprašu53 Į ŽSP studijų programą priimami asmenys, įgijusieji ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. ŽSP 

programa priskiriama biomedicinos mokslų studijų sričiai, kur  konkursinio balo sandarą sudaro dalykų brandos 

egzaminų vertinimas (1 dalykas - biologija – 0,4 svertinio koeficiento; 2 dalykas - matematika arba chemija – 0,2 

svertinio koef.; 3 dalykas – bet kurio mokomojo dalyko, nesutampančio su pirmuoju ir antruoju dalyku - 0,2 svertinio 

koeficiento ir 4 dalykas – lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas – 0,2.).  

Papildomi kriterijai ir balai: a) stojant į valstybės finansuojamas vietas papildomi balai suteikiami 

vadovaujantis „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-743; b) stojant į 

valstybės nefinansuojamas vietas papildomi balai pridedami (skiriama ne daugiau kaip už du atvejus):  

 – asmenims, kurie Universiteto organizuoto motyvacinio testo metu įrodė motyvaciją studijuoti pagal 

Universiteto studijų programų profilį  (susijusį su gamtos ištekliais, jų tvarkymu bei naudojimu, maisto ir gyvenimo 

kokybės užtikrinimu, kitomis, su žemės ūkiu susijusiomis sritimis). Pridedama 0,5 balo. 

 – asmenims, atitinkantiems vieną iš toliau pateiktų kriterijų, pridedama 0,5 balo:  

                                                           
50 Apklausą atliko ASU studijų skyrius. http://asu.lt/universitetas-2/struktura/administracijos-padaliniai/studiju-skyrius/ 
51 Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto pirmosios pakopos (bakalauro)  studijų programas 2016 

metais taisyklės, patvirtintos ASU senato posėdyje  2016 m. balandžio 27 d.,  protokolo Nr. 557 . 
52 Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2016 metų tvarkos aprašas. 

Patvirtintas Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu 

Nr. 16-29 

            53 Papildomi kriterijai ir jiems skiriami papildomi balai yra nurodyti  LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 

20 d. įsakymu Nr. V-743 patvirtinto „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos 

aprašo“ 5 priede. 
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o vardu, kurių veiklos (pagal ekonominės veiklos klasifikatorių) yra 

susijusios su ASU suteikiamu kvalifikacijos laipsniu;   

 

 – asmenims, atlikusiems Lietuvos Respublikos piliečio nuolatinę privalomąją karinę tarnybą ar baigusiems 

karinius mokymus. Pridedama – 0,5 balo.   

Dėl papildomų balų skyrimo valstybės nefinansuojamoms vietoms, stojant į ASU tos pačios programos 

valstybės finansuojamas vietas ir valstybės nefinansuojamas vietas, konkursinis balas gali būti skirtingas.   

   54. Informacija apie ŽSP programą, suteikiamą kvalifikacinį laipsnį skelbiama AIKOS duomenų bazėje. 

Daugiau informacijos apie studijų programą pateikiama leidiniuose Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, 

Studijos Aleksandro Stulginskio universitete, Universiteto internetiniame puslapyje 

http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/kaip-istoti-i-asu/, specialiose reklaminėse - 

informacinėse skrajutėse, organizuojamų studijų parodų, mugių ir atvirų durų dienų metu, organizuojamų 

paskaitų/praktinių užsiėmimų mokiniams metu bei išvykų į miestų ir rajonų mokyklas. 

  55. Studentų skaičiaus kaita. Pagal 11 lentelės duomenis galima teigti, kad susidomėjimas ŽSP kiek didėja, 

nes didėja procentas stojančiųjų 1-4 prioritetu, nors bendras stojančiųjų skaičius išlieka nedidelis. Manoma, kad dėl 

demografinės padėties Lietuvoje (gimstamumo sumažėjimo), bendras stojančiųjų skaičius į aukštąsias mokyklas 

mažės iki 2020 m. Be to vis didesnė dalis gimnazijų absolventų tęsia tolimesnes studijas užsienio aukštosiose 

mokyklose. Kiek pagerino padėtį pasikeitęs valstybinis studijų finansavimas, įvedus tikslinį studijų finansavimą.54 

Tikslinę studijų vietą gavęs studentas, baigęs mokslus, turės trejus metus atidirbti pagal baigtą studijų programa.. 

Studijų programos, kurioms yra skiriamas tikslinis finansavimas, gauna tam tikrą garantuotą studijų krepšelių skaičių. 

Universitetas 2016 m. gavo 98 tikslinio finansavimo vietas, tačiau ŽSP jų nebuvo skirta, o didėjantis Valstybės 

finansuojamų vietų skaičius rodo, kad  sudaromos vis geresnės Valstybės paramos studijoms sąlygos (12 lentelė, 13 

lentelė). 

 

11 lentelė. Abiturientų, pateikusių prašymus studijoms, skaičius 

Studijų  metai Pageidaujančių 

studijuoti skaičius (1-4 

prioritetu) 

Iš viso pageidavo 

studijuoti 

1-4 prioritetu 

pageidaujančių % nuo 

visų pateikusių 

prašymus 

Priimtų studentų 

skaičius 

2012-2013 58 139 41,7 5 

2013-2014 80 179 44,7 18 

2014-2015 52 133 39,1 8 

2015-2016 70 114 61,4 12 

2016-2017 37 63 58,7 10 

 

12 lentelė. ŽSP studentų studijų finansavimo  rūšis 

Studijų 

metai 
Valstybės finansuojama vieta Valstybės nefinansuojama vieta 

Iš viso studentų 

ŽSP 

2012/2013 1 4 5 

2013/2014 7 11 18 

2014/2015 5 3 8 

2015/2016 5 7 12 

2016/2017 8 2 10 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Dėl Valstybės tikslinio finansavimo studijų programoms. LR ŠMM įsakymas 2011 gruodžio 20d. Nr.V-2487. 

http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/kaip-istoti-i-asu/
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13 lentelė. Stojančiųjų Į  ŽSP konkursinių balų pasiskirstymas 

Metai Konkursiniai balai į valstybės finansuojamas vietas Konkursiniai balai į mokamas vietas 

aukščiausias mažiausias balų vidurkis. aukščiausias mažiausias balų vidurkis 

2012 17,78 17,78 17,78 15,3 4,4 9,85 

2013 18,52 16,86 17,69 15,54 2,8 9,17 

2014 7,8 4,2 6,0 3,4 2,06 2,73 

2015 8,28 5,02 6,65 4,56 1,56 3,06 

2016 8,02 3,08 5,55 3,22 2,64 2.93 

    

          Stojančiųjų į ŽSP konkursinių balų sumažėjimas galėjo būti susijęs su chemijos ir matematikos dalykų 

įtraukimu į konkursinio balo skaičiavimą, nes dalis stojančiųjų šių dalykų egzamino nelaiko. Iš dalies konkursinių 

balų sumažėjimas gali būti ir dėl stojančiųjų skaičiaus sumažėjimo, mažėjant absolventų skaičiui bendrojo lavinimo 

mokyklose į aukštąsias mokyklas priimami stojantieji su mažesniais konkursiniais balais. Į Valstybės finansuojamas 

vietas atrenkami geriausi absolventai, todėl jų konkursiniai balai aukštesni už stojančiųjų į mokamas vietas. 

        56. Analizuojamuoju laikotarpiu priimtų į programą ir sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis kito nuo 

64,5%  iki 40,0 % (14 lentelė).Nors želdininkystės programos bakalaurai iš dalies Universitete rengiami nuo 2003 m., 

tačiau pagrindinė jų specializacija buvo sodininkystė ir tik 2013 m. patvirtinus ŽSP, to meto Sodininkystės ir 

želdininkystės studijų programos II kurso studentams, pareiškus norą pereiti į Želdininkystės studijų programą, galima 

laikyti, kad tikri pirmieji ŽSP absolventai baigė 2015 m. 

 

14 lentelė. Į studijas priimtų ir sėkmingai programą baigusių studentų skaičių santykis 

Priėmimo 

metai 

Baigimo 

metai 

Į studijas priimtų studentų 

skaičius, vnt. 

Sėkmingai programą baigusių 

studentų skaičius, vnt. 
Santykis (proc.) 

200855 2012 31 20 64,5 

2009 2013 - 1  

2010 2014 6 3 50,0 

201156 2015 10 4 40 

2012           2016 5 2 40 

201357           2017    

 

                ŽSP absolventai kartais  nespėja tinkamai paruošti baigiamojo darbo reikiamiems gynimo metams 

(želdynų brėžiniai, maketai), todėl  jų gynimą atideda kitiems metams ir sėkmingai apgina, tačiau studijų baigimo 

rodikliai tampa žemesni. Paruošti ŽSP baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai58leis geriau planuoti baigiamojo 

darbo ruošimą, tolygiau paskirstyti jam skirtą laiką. Nemažus skirtumus tarp priimtų ir baigusių studentų skaičiaus 

daugiausia lemia šie veiksniai: akademinės atostogos, studijų nutraukimas savu noru. Skaičiaus skirtumus sumažina 

priėmimas į aukštesnius kursus, grįžimas iš akademinių atostogų. 

       57. Įvertinus egzaminų pažymius ŽSP bakalauro studijose ir palyginus su konkursiniais stojimo balais 

nustatyta, kad didesnės priklausomybės nėra. ŽSP egzaminų pažymių vidurkis atskirais studijų metais buvo 7,9 – 

8,37 (vidurkis – 8,135), skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio egzaminų pažymio vidurkio atskirais metais, tik 0,47 

balo.Tai pakankamai aukštas studijų rodiklis, rodantis, kad  daugelis įstojusių studentų studijuoja atsakingai ir 

sėkmingai, tačiau gausu ir išbrauktų studentų. Kadangi ŽSP studijuoja, palyginus, nedaug studentų, tai kiekvienas, 

studijas nutraukęs studentas sudaro nemažą procentą, bendras studijas nutraukusių studentų procentas, analizuojamu 

                                                           
55 „Sodininkystės ir apželdinimo“ studijų programa 
56 „Sodininkystės ir želdininkystės“ studijų programa, pervedant studentus į „Želdininkystės“ studijų programą 
57 „Želdininkystės“ studijų programa 

           58 Studijų programos „Želdininkystė“bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodiniai nurodymai. Akademija, 2016. 
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laikotarpiu, svyruoja nuo 4,34 iki 13,64%. Pastebima nedidelė tendencija studijas nutraukiančių studentų skaičiui 

mažėti. Nubyrėjimo priežastys pačių studentų prašymu yra daugiau asmeninio pobūdžio: šeiminės aplinkybės, 

įsidarbinimas, padidėjęs darbo krūvis, ligos, dėl to bakalaurai laikinai nutraukia studijas, negrįžta į studijas po 

akademinių atostogų.. Bendras ŽSP studentų skaičius visuose kursuose linkęs didėti, nuo 22 (2011/2012 m. iki 46 

(2016/2017 m.) (16 lentelė). 

 

15 lentelė. ŽSP studentų studijų pažanga 

Studijų metai 
Egzaminų pažymių 

aritmetinis svertinis vidurkis 

Neišlaikiusių egzaminų studentų 

procentai 

Išbrauktų studentų 

skaičius/ procentais nuo 

bendro studentų skaičiaus 

2011/2012 7,9 7,62 4/10,0 

2012/2013 7,9 - 3/13,6 

2013/2014 8,4 - 3/8,8 

2014/2015 8,2 4,4 4/11,1 

2015/2016 8,2 1,0 2/4,3 

 

16 lentelė. Studentų skaičius pagal  kursus 

Studijų metai 
Studentų skaičius pagal kursus 

I II III IV Iš viso: 

2012/2013 5 10 5 2 22 

2013/2014 19 4 7 4 34 

2014/2015 9 15 5 7 36 

2015/2016 13 9 12 7 41 

2016/2017 12 10 8 16 46 

 

    58. Studentų dalyvaujančių mokslo ir kt. veiklose įvertinimas. . Universitete skatinamas studentų 

mokslingumas. Dalis studentų antrame kurse pasirenka baigiamojo darbo temą, dažniausiai kraštovaizdžio erdvių 

formavimo ar želdyno kūrimo projektą. Gali vykdyti dekoratyviųjų augalų auginimo technologijų optimizavimo 

eksperimentinius darbus.  Parengtus darbus studentai turi galimybę pristatyti Lietuvos mokslų akademijos 

skelbiamuose mokslinių darbų konkursuose, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungoje, dalyvauti Universitete ir 

kitose aukštosiose mokyklose rengiamose mokslinėse konferencijose. Populiari kasmetinė Jaunojo mokslininko 

konferencija, organizuojama Universitete.  ŽSP IV kurso studentas Edvinas Misiukevičius laimėjo Europos Sąjungos 

jaunųjų mokslininkų konkurse specialų prizą už viendienių selekcinį darbą. Jo išvesta viendienių veislė ‘Mitsu’ 

pripažinta Amerikos viendienių asociacijoje (American Hemerocallis Society), studentas yra šios asociacijos narys, 

prieš porą metų išrinktas Lietuvos gėlių selekcininkų draugijos pirmininku (http://gelininkai.lt/). Jam paskirta 

Lietuvos prezidento K.Griniaus vardinė stipendija. Studentė Gabrielė Antanavičienė yra laimėjusi Lietuvos mokslo 

tarybos vasaros studentų praktikos stipendiją, dalyvavo LMT jaunųjų mokslininkų konferencijoje su pranešimu ir yra 

paskelbtas straipsnis "Žemės ūkio mokslai" žurnale. Studentė Vilma Vebeliūnienė vykdo  želdininkystės verslą, 

kuriame gali praktiškai įgyvendinti studijų paskaitose ir pratybose įgytas žinias. Ji taip pat dalyvauja įvairiose 

parodose, eksponuodama savo pieštus paveikslus. 

  59. Studentų judumas. Universiteto studentai ir dėstytojai vyksta į įvairios trukmės studijas ir stažuotes 

užsienio universitetuose. Glaudžiausiai šia linkme išvystyti ryšiai su Vienos žemės ūkio universitetu Austrijoje, 

Gento universitetu Belgijoje, Hohenheimo universitetu Vokietijoje, Vageningeno universitetu Olandijoje, 

Kopenhagos universitetu Danijoje, Norvegijos gyvybės mokslų universitetu, Švedijos žemės ūkio mokslų 

universitetu, Helsinkio universiteto Žemės ūkio ir miškų  fakultetu, o taip pat Baltijos šalių žemės ūkio universitetais 

(BOVA universitetų tinklu) – Latvijos žemės ūkio universitetu (Jelgavoje) ir Estijos gyvybės mokslų universitetu 

(Tartu).Pagal ERASMUS programą Universiteto studentams sudarytos sąlygos studijų mainams su 27 šalių 78 

aukštosiomis mokyklomis (2016/2017 s.m.). Tai daugiausia Europos Sąjungos šalys, tačiau jau užmegsti 

bendradarbiavimo ryšiai su JAV ir Kinijos universitetais. Universitete sukurta studijų rezultatų, įgytų užsienyje 

http://gelininkai.lt/).%20Jam
http://www.bova-university.org/bova/index.php?list=about
http://www.llu.lv/
http://www.emu.ee/
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įskaitymo tvarka, susidariusių akademinių studijų skolų likvidavimo palengvinti būdai. Visą šią informaciją studentai 

gali rasti Universiteto svetainės Tarptautiniame skyriuje (http://intern.asu.lt/lt/europos-universitetai-ir-galimos-

studijos/).  

60. ŽSP studentų judumas pagal ERASMUS programą pateiktas 17 lentelėje. ŽSP studijuoja nedidelis skaičius 

studentų, todėl ir išvykstančiųjų studijuoti į užsienio šalis skaičius, pagal ERASMUS programą, nėra didelis ir sudaro 

per ataskaitinį laikotarpį 15,22%, nuo visų programoje studijuojančių studentų  Šių universitetų pasirinkimą lėmė 

studijuojamų dalykų suderinamumas. Studijas užsienio universitetuose riboja dalykų studijų programose 

neatitikimas, mažos daugelio studentų finansinės galimybės, nepakankamos užsienio kalbos žinios, nepasitikėjimas 

savo jėgomis ir kt.  

Verta pažymėti ŽSP studento Edvino Misiukevičiaus tarptautinę veiklą: 

2014 m., kaip Europos Sąjungos  Jaunojo mokslininko konkurso laureatas - studentas lankėsi savaitės trukmės 

išvykoje – stažuotėje Šiaurės Italijos mieste Isproje, kur susipažino su invazinių augalų problema Europoje, 

naujausiais augalų genomo tyrimais. 

2015 m., kaip Amerikos viendienių asociacijos narys dalyvavo 2 savaičių stažuotėje AHS 4-to regiono 

tarptautinėje viendienių parodoje Masačusetso valstijoje,  kur teisėjavo, įvertinant viendienių veisles, dalijosi 

viendienių auginimo patirtimi. 

 Per ataskaitinį laikotarpį, pagal ŽSP  studijuoti iš užsienio nebuvo atvykusių studentų. Tai gal būt galima 

paaiškinti tuo, kad ŽSP realizavimas prasidėjęs dar neseniai.  

 

17 lentelė. ŽSP išvykstančių studentų judumas (ERASMUS) programoje 

Studijų 

metai 

Studentų 

skaičius 

Institucija, šalis 

2012/2013 1 EGE UNIVERSITESI (Egėjo universitetas Izmyre – EU) – TR IZMIR02 /Turkija, 

1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA (Fodžijos universitetas – UNIFG) –    

I  FOGGIA03 /Italija 

2013/2014 -  

2014/2015 -  

2015/2016 2 

 

2 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA (Perudžijos universitetas – UPE) – 

I  PERUGIA01/ Italija 

UNIVERSIDAD DE HUELVA / Ispanija 

2016/2017 1 CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (Čekijos žemės ūkio universitetas 

Prahoje – CZU) – CZ PRAHA02 /Čekija 

 

2.5.2. Paramos studentams formos 

 

61. Akademinė parama. Pradėję studijuoti pirmojo kurso studentai grupės kuratoriaus supažindinami su 

teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais studijų procesą: Universiteto struktūra, Agronomijos fakulteto struktūra, 

studijų organizavimo tvarka, studijų grafiku, egzaminų sesijos organizavimo tvarka, vidaus taisyklėmis, stipendijų 

skyrimo nuostatais, bibliotekų ir skaityklų darbu bei galimybe pasinaudoti jų paslaugomis, pasirinktos studijų 

programos tikslais ir rezultatais, programos struktūra, apimtimi, studijų planu ir mokymosi pasiekimų vertinimo 

sistema, privalomais ir laisvai pasirenkamais dalykais, galimybe gauti paskolas bei socialines stipendijas ir kt. 

Kiekvienais metais atnaujinamas ir išleidžiamas informacinis leidinys LŽŪU pirmakursiui, kuriame pateikiama 

išsami informacija apie studijų sistemą, studentų savivaldą, studijų organizavimą, studentų teises, atsakomybę ir 

galimybes, darbą užsienyje, paramą studijoms ir kt. Vykdomų programų ir studijų dalykų aprašų duomenys talpinami 

Fakulteto ir Universiteto internetinės svetainės Studentams skirtame puslapyje: http://af.asu.lt/lt/; 

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/asu-studiju-sistema/.  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. Tam, kad pagerinti akademinės grupės ir 

pavienių studentų orientavimąsi universitetinio gyvenimo reikaluose bei padėti spręsti studentams iškilusias 

http://intern.asu.lt/lt/europos-universitetai-ir-galimos-studijos/
http://intern.asu.lt/lt/europos-universitetai-ir-galimos-studijos/
http://af.asu.lt/lt/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/asu-studiju-sistema/
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problemas, fakulteto dekano potvarkiu iš dėstytojų ir vyresnių kurso studentų tarpo yra skiriami nuolatinių studijų 

studentams akademinių grupių kuratoriai.  

62. Studentai taip pat turi galimybę asmeniškai kreiptis į dėstytoją dėl konsultacijos. Konsultacijų laikas 

skelbiamas informacijoje ant dėstytojo kabineto durų, tačiau studentai turi galimybę susitarti su dėstytoju dėl jiems 

abiems konsultacijai patogaus laiko.  Visų universiteto darbuotojų kabinetų numeriai, telefonų numeriai ir el. pašto 

adresai paskelbti fakulteto institutų tinklapiuose. Dėstytojai konsultuoja studentus virtualioje aplinkoje, naudojant 

Moodle aplinką ar el. paštą. Kasmet organizuojama Jaunojo mokslininko  konferencija, kurios tikslas – sudaryti 

sąlygas studentams pristatyti bendruomenei įvairių projektų rezultatus, tiriamuosius darbus, dalintis gerąja patirtimi, 

užmegzti naudingas pažintis ir formuoti įvairias profesines kompetencijas. 

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 Tarptautinio skyriaus tinklapyje (http://intern.asu.lt/lt/europos-

universitetai-ir-galimos-studijos/).  

Studentų profesinės karjeros politikos įgyvendinimą vykdo Karjeros centras59 su Fakultetu. Jo paskirtis – padėti 

ASU 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 formuoti 

savo gyvenimo aprašymą (CV).  

63. Studentams sudarytos sąlygos individualioms studijoms, jie gali keisti studijų programą, studijų formą, 

išeiti akademinių atostogų, jiems gali būti užskaitomi kitose aukštosiose mokyklose  arba neformalaus išsilavinimo 

metu įgyti studijų rezultatai pagal tam tikrus nuostatus, skelbiamus universiteto tinklapyje 

(http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/). 

64. 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. Iškylančias problemas padeda spręsti akademinių 

grupių kuratoriai, institutų direktoriai, dekanato darbuotojai. Tiesiogiai daugelį studentų problemų sprendžia ir jų 

interesus atstovauja Studentų atstovybė. ASU SA taip pat tapo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) nare. Būdama LSS 

narė ASU SA sprendžia nacionalines ir tarptautines studentų gyvenimo, studijų kokybės problemas. Taip pat ASU 

SA studentams atstovauja ASU Senate, Rektorate, Taryboje, Fakultetuose, Fakultetinėse atstovybėse ir 

nenutrūkstamai bendrauja su kitomis aukštosiomis mokyklomis, dalijasi patirtimi, vykdo bendrus projektus. SA 

nariai nuolatos dalyvauja įvairiuose mokymuose ir seminaruose, konferencijose, kuriuose įgauna vis daugiau naujų 

žinių ir geba jas pritaikyti SA veikloje. O iškilusias problemas išsprendžia greitai ir efektyviai (http://sa.asu.lt/).  

65. Universiteto Kūno kultūros ir sporto centro klubas Pilėnai plėtoja sportinę veiklą, propaguoja sveiką 

gyvenseną, sudaro studentams sąlygas fiziškai lavintis: žaisti krepšinį, tinklinį, rankinį, futbolą, stalo tenisą, 

badmintoną, šachmatais ir kt. Studentai gali sportuoti sporto salėje, aerobikos ir sunkiosios atletikos specializuotoje 

salėje, futbolo aikštėje, dviračių ir bėgiojimo trasose. 

Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Aleksandro Stulginskio universitetas 

(ASU) dar 2015 metų vasarą pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo puoselėti Pasaulio sveikatos 

organizacijos (PSO) Sveikatą Stiprinančių Universitetų (SSU) judėjimo idėjas Lietuvoje ir tokiu būdu buvo įkurtas 

Lietuvos SSU tinklas, vienijantis tris šalies universitetus. LSSU Tarybai vadovauja ASU rektorius prof. dr. A. 

Maziliauskas..  

66. Didelis dėmesys skiriamas studentų dorai, dvasingumui ugdyti.  

Dvasinio ugdymo centras skirtas Universiteto bendruomenės sielovadai, krikščioniškosioms, žmogiškosioms ir 

tautinėms vertybėms ugdyti, jame organizuojami kameriniai kultūriniai renginiai. 

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

„Sėja“, kapela „Ūkininkas", teatras „Jovaras“, choras „Daina“. Universitete meno saviveiklos kolektyvų veiklą 

                                                           
59 http://karjera.asu.lt/ 

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/
http://sa.asu.lt/
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koordinuoja Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius http://asu.lt/universitetas-2/struktura/administracijos-

padaliniai/viesuju-rysiu-ir-rinkodaros-skyrius/.  

67. Stipendijos. Stipendijų skyrimą studentams reglamentuoja įvairūs teisiniai dokumentai60,61,62. Universitete 

skiriamos skatinamosios stipendijos už studijų rezultatus, vienkartinės skatinamosios stipendijos už gerus studijų 

rezultatus ir aktyvią veiklą, socialinės stipendijos - Valstybės numatytai socialiai remtinų studentų grupei ir vardinės 

stipendijos – už ypatingą veiklą ir studijų rezultatus, atitinkančius stipendijos steigėjo reikalavimus. Aleksandro 

Stulginskio universitete skatinamosios stipendijos yra dvejopo pobūdžio: už mokymosi rezultatus ir vienkartinės. 

Stipendijos pagal mokymosi rezultatus skiriamos konkurso tvarka geriausiai besimokantiems pažangiems 

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

eilė sudaroma dalykų studijų galutinių įvertinimų pažymių aritmetinio svertinio vidurkio mažėjimo tvarka.Stipendijų 

dydžius nustato fakulteto stipendijų skirstymo komisija. Minimali stipendija už mokymosi rezultatus – 1,0 BSI, 

maksimali – 4,0 BSI (BSI ─ bazinės socialinės išmokos dydis šiuo metu yra 38 Eur). 

Vienkartinė skatinamoji stipendija skiriama už gerus studijų rezultatus, aktyvią mokslo, sporto, kultūros, 

studentų projektų ir visuomeninę veiklą. Vienkartinių skatinamųjų stipendijų dydžius skiriamus iš Universiteto 

vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondo nustato ir jų skyrimą įsakymu patvirtina rektorius63. 

Universitete įvesta „TOP 2020“  Proveržio fondo Ateities lyderių programos stipendija, kuri skiriama I kurso 

studentams, pagal mokymosi vidurinėje mokykloje rezultatus ir sėkmingas studijas ir veiklą Universitete64. 

Iš fakultetų vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondų yra skiriamos iki 2,0 BSI dydžio vienkartinės stipendijos 

– atitinkamo padalinio ar organizacijos vadovo teikimu reikšmingų akademinių laimėjimų studijose, moksliniuose 

tyrimuose, visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje atvejais. Vienkartinių stipendijų dydį nustato 

fakulteto dekanas. Metų pabaigoje sistemingai studijuojantiems studentams už mokymosi rezultatus gali būti 

išmokėtos papildomos vienkartinės skatinamosios stipendijos, kurių maksimalus dydis 2,5 BSI. Šios stipendijos 

įforminamos rektoriaus įsakymu pagal fakultetų stipendijų skirstymo protokolus. 

Socialinės stipendijos skiriamos studentams, kurie yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, 

turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymą; turintys teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį 

darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės 

įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. 

Universitete skiriamos dvejopos vardinės stipendijos: rėmėjų vardinės stipendijos ir Lietuvos prezidentų 

vardinės stipendijos65. 2016 m. prezidento K. Griniaus vardinė stipendija paskirta ŽSP studentui E.Misiukevičiui. 

ŽSP studentams mokamos skatinamosios iš Valstybės skiriamo „studijų krepšelio“ stipendijos. Jas gauna 

52,17% studentų. 8,70% programos studentų gauna tikslinį finansavimą, o 39,13% studentų už studijas moka patys. 

68. Aprūpinimas bendrabučiais. Visiems nuolatinių ir ištęstinių studijų programos studentams suteikiama 

galimybė gyventi renovuotuose, geros būklės ASU bendrabučiuose universiteto teritorijoje. 

 

 

 

 

 
                                                           
60 Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2016 metų tvarkos aprašas. 

Patvirtinta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidento  2016 m . gegužės 16 

d. įsakymu Nr. 16-29. 
61 Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2010 metais tvarkos aprašas. Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2010 m. sausio 28 d., Nr.V-138. 
62 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimo nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės 

remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimas  2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1001. 
63 Aleksandro Stulginskio universiteto  studentų skatinamųjų stipendijų nuostatai. Patvirtinta  ASU Senato posėdyje  2014 

m. vasario 5 d. Protokolas Nr. 534 
64 ASU Proveržio fondo „TOP 2020“ 100 Ateities lyderių programos stipendijų nuostatai“ Patvirtinti Rektoriaus 2012 m. 

rugsėjo 27, Įsakymo nr. 273-a/10. 
65 Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo nr. 241 „Dėl Lietuvos Respublikos prezidentų 

Antano Smetonos, Kazio Griniaus ir Aleksandro Stulginskio vardinių stipendijų įsteigimo“ pakeitimo. 2012 m. kovo 21 d. Nr. 

310 Vilnius. 

http://asu.lt/universitetas-2/struktura/administracijos-padaliniai/viesuju-rysiu-ir-rinkodaros-skyrius/
http://asu.lt/universitetas-2/struktura/administracijos-padaliniai/viesuju-rysiu-ir-rinkodaros-skyrius/
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415160
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415160
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2.5.3. Studentų pasiekimų vertinimas 

 
69. Studento mokymo ir mokymosi pasiekimai nustatomi taikant kaupiamojo vertinimo sistemą.  Žinių ir 

gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų 

studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, praktiniai darbai, savarankiški darbai ir egzaminas). Priklausomai nuo dalyko 

sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų svorio 

koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas, kurios pateiktos ŽSP programos aprašuose (2 priedas). Kiekvieno 

studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, 

darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus, 

vadovaudamiesi Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimais66, Universiteto nustatytais egzaminų laikymo ir 

perlaikymo nuostatais67. Vertinimo kriterijai tiesiogiai siejasi su norimais pasiekti studijų rezultatais. Egzaminai 

laikomi raštu, specialiuose egzaminų lapuose. Ši vertinimo sistema leidžia visapusiškai ir objektyviai įvertinti 

studentų pasiekimus. 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. 

70. Studentų studijų rezultatų vertinimo apskaitą ir kontrolę atlieka fakulteto dekanatas. Duomenys kaupiami 

kompiuterinėje duomenų bazėje (http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/e-rezultatai/), o 

pradiniai duomenys, egzaminų žiniaraščiuose. Fakultete taikoma studijuojančiųjų pažangos stebėjimo sistema. 

Įpusėjus semestrui, rezultatų elektroninėje apskaitos sistemoje „E-rezultatai“ dėstytojai suveda visų to semestro 

dalykų studentų tarpinio žinių vertinimus, vadovaujantis  0-1-2 balų sistema. Tarpinių rezultatų suvestinė 

apsvarstoma dekanato posėdyje, individualiuose pokalbiuose su studentais, kurių vertinimai nepakankamai geri. 

Pagal rezultatus numatomos operatyvios priemonės studijų procesui gerinti, studentų atsakomybei už studijų 

rezultatus padidinti. Kritiniais atvejais taikomos administracinio poveikio priemonės – nutraukiama stipendija arba 

braukiama iš studentų sąrašų.  

71. Baigiamieji darbai. ŽSP baigiamieji darbai yra dvejopo pobūdžio: tiriamasis- analitinis arba želdyno 

projektas. Tiriamieji-analitiniai 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. 

Želdynų projektavimo baigiamieji darbai vertinami pagal atliktų želdynų projektų racionalų sprendimą, 

funkcionalumą, tinkamą augalų sortimento parinkimą, jų derinimą, meninės raiškos priemonių panaudojimą, techninį 

projektų atlikimą. 

72. Baigiamieji darbai ginami Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijoje, kurią Rektorius patvirtina 

vieniems kalendoriniams metams. Komisiją sudaro kompetentingi programos dėstytojai ir socialiniai partneriai. Jai 

vadovauja kitos mokymo arba mokslo institucijos mokslininkas. Baigiamojo darbo vertinimo balas apskaičiuojamas 

kaip visų komisijos narių ir recenzento vertinimų aritmetinis vidurkis. Komisijos nariai baigiamąjį darbą vertina 

pagal kriterijus, nurodytus baigiamojo darbo apraše http://af.asu.lt/?page_id=839&lang=lt. Naudojami baigiamųjų 

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

atsiskaitymų rezultatai kasmet aptariami Fakulteto taryboje analizuojant Baigiamųjų darbų ir egzaminų komisijų 

pirmininkų ataskaitas. Fakulteto tarybos posėdžiai yra atviri ir juose dalyvauja Programą vykdantys dėstytojai. 

73. Per paskutiniuosius 2 metus bakalauro baigiamuosius darbus apgynė 6 studentai (5 priedas). 

Baigiamiesiems darbams vadovavo 2 docentai ir  1 lektorius.  2015 ir 2016 metais 1 baigiamasis darbas įvertintas 

puikiai, 2 – labai gerai, 3 – gerai. Vidutinis bakalauro baigiamųjų darbų vertinimo vidurkis – 8,67 balo.  

74. Absolventų įsidarbinimo stebėsena.Universitetą baigę želdininkystės specialistai paklausūs, lengvai 

įsidarbina (18 lentelė). 

                                                           
           66 Rekomendacijos studijų rezultatų vertinimui tobulinti. Parengtos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

2009-01-05 įsakymu Nr. ISAK-16 sudarytos darbo grupės. 
67 Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas. Patvirtinta rektoriaus 

įsakymu Nr. 38-kb § 7, 2009 m. vasario 18 d.  

 

 

http://af.asu.lt/?page_id=839&lang=lt
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18 lentelė. Absolventų įsidarbinimo tyrimo duomenys 

Studijų 

baigimo metai 

Apklaustųjų 

skaičius 

Apklaustųjų 

nuo baigusių 

studentų 

proc. dalis 

Įsidarbinusių 

skaičius 

 

Studijuoja 

ir dirba 

Augina 

vaikus 

Darbas 

susijęs su 

įgyta 

profesija 

Darbas 

visiškai 

nesusijęs 

su įgyta 

profesija 

2015 4 100 4 1 - 3 - 

2016 2 100 2 - - 1 - 

 

2.5.4. Studijų proceso organizavimas 

 

75. ŽSP vykdoma pagal Universitete nustatytą Studijų formų ir mokymo bei mokymosi būdų  aprašą, kuris 

skelbiamas Universiteto tinklalapyje (https://asu.lt/stojantiesiems/studiju-formos-ir-budai/). Universitete studijų 

formos pagal studijų intensyvumą yra nuolatinė ir ištęstinė. ŽSP yra realizuojama pagal nuolatinę formą. Studijų 

dalykų auditoriniai užsiėmimai vyksta nuosekliai per visą semestrą.  

             Studijos Universitete vyksta sistemingai derinant kontaktinį darbą su studentų savarankišku mokymusi. 

Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, pratybos, mokomosios praktikos, konsultacijos, 

savarankiškų darbų gynimas, egzaminų (įskaitant ir baigiamųjų) ir įskaitų laikymas, mokslinio tyrimo rezultatų, 

baigiamųjų darbų gynimas68. Studentų dalyvavimas pratybose, seminaruose, laboratoriniuose darbuose, 

mokomosiose praktikose yra privalomas, dalyvavimas paskaitose yra pageidaujamas. Studentas, vertindamas savo 

gebėjimus ir galimybes, vidinius motyvus ir dalyko studijų galutinių atsiskaitymų riziką, gali mokymąsi paskaitų 

metu keisti į privalomos naujausios literatūros savarankiškas studijas. Studijų dalyko kontaktinis darbas nuolatinėse 

studijose dažniausiai atliekamas tik akivaizdiniu (nenuotoliniu) būdu. 

           76.  Studijų dalykų mokymosi medžiaga talpinama, mokymo bei mokymosi procesas palaikomas, kontrolė bei 

mokymosi parama, dėstytojo, studento ir studentų tarpusavyje interaktyvus ryšys užtikrinamas populiariausios 

pasaulyje virtualios mokymosi aplinkos Moodle69 priemonėmis.  Konkretūs mokymo ir studentų savarankiško darbo 

būdai bei jų apimtys yra nurodomi studijų programos apraše ir studijų dalykų aprašuose (2 priedas ir 

http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/asu-studiju-sistema/.  

             77. Semestro pabaigoje 4 semestro savaitės yra skiriamos egzaminų sesijai.70 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 mažesnis kaip dviejų dienų laikotarpis. Dėl objektyvių priežasčių egzamino 

laikas gali būti koreguojamas suderinus su dekanu. Apie pakeitimus pranešama grupės seniūnui, informacija 

talpinama ir skelbimų lentoje. 

    78. ASU studentų konsultacijoms studijuojant dalykus skiriama 0,5 akademinės valandos skaičiuojant 

kiekvienam kreditui; baigiamiesiems atsiskaitymams 3 akademinės valandos kiekvienam kreditui. Konsultacijos gali 

būti individualios ir grupinės, jos organizuojamos pagal sudarytus konsultacijų grafikus. Konsultacijos studentams 

nėra privalomos, studentai konsultuojasi pagal mokymosi, ypač savarankiškų darbų rengimo bei atsiskaitymų eigoje 

iškilusius, poreikius. Kai akademinėje grupėje studijuoja 12 ir mažiau pirmosios pakopos studentų, paskaitos, 

seminarai ir pratybos yra keičiamos į konsultacijas. Skaičiuojant nuo studijų dalyko paskaitų, seminarų ir pratybų 

apimties, konsultacijoms skiriama 30 procentų. 

 

                                                           
68 Dėl kontaktinio darbo planavimo studijų program detaliuose planuose. Rektoriaus įsakymas, 2015 m. kovo 31d. Nr. 92-

PA. 
69 Dėl mišraus nuotolinio mokymo ir studijų medžiagos talpinimo virtualioje mokymo aplinkoje. Rektoriaus įsakymas, 

2015 m. kovo  31 d. Nr. 90-PA.  
70 Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas. Patvirtinta  

Rektoriaus įsakymu Nr. 38-kb§7 2009 m. vasario 18 d.  

 

https://asu.lt/stojantiesiems/studiju-formos-ir-budai/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/asu-studiju-sistema/
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19 lentelė. ŽSP studijų eigos skyriaus įvertinimas 

Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Studijos vykdomos remiantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Universiteto Rektoriaus įsakymais, kitais teisiniais 

aktais. Vykdomų ŽSP studijų eigos kokybė atitinka  Pirmos 

pakopos studijų tikslams ir siekiamiems rezultatams, jų 

įgyvendinimo eigai. 

Plėtoti studijas virtualioje erdvėje. 

Siekti, kad kurse nuolat studijuotų ne mažiau kaip 15 

studentų ir paskaitos nebūtų keičiamos į konsultacijas. 

Plėtoti tarptautiškumą. 

 

2.6. Programos vadyba 

 

2.6.1. Programos valdymo ir sprendimų priėmimo struktūra 

 

79. ŽSP administravimą ir vykdymo organizavimą atlieka Agronomijos fakulteto dekanatas ir fakultetinis 

institutas (Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas), kurie tiesiogiai organizuoja studijų procesą. Fakulteto 

administracija atsako už studijų organizavimą, studentų darbo ir jų pasiekimų administravimą, vykdo pakviestųjų 

studijuoti moksleivių dokumentų priėmimą, studentų registraciją į studijas, mokomųjų užsiėmimų, konsultacijų ir 

egzaminų tvarkaraščių sudarymą, tarpinių studijų rezultatų duomenų kaupimą ir analizę, studentų mainų 

dokumentavimą, studijų rezultatų apskaitą ir užskaitymą, studijų baigimo įforminimą. ŽSP vykdymui metodiškai 

vadovauja Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas, kurio paskirtis vykdyti ilgalaikius mokslinius tyrimus, 

eksperimentinę plėtrą ir apibrėžtos tematikos studijas studentams, svarstyti  studijų kokybės ir studijų paslaugų 

gerinimo studentams galimybes, dalyvauti naujų programų kūrimo ir esamų programų atnaujinimo darbuose. 

80. Sprendžiamosios Fakulteto institucijos yra Fakulteto akademinės bendruomenės susirinkimas ir Fakulteto 

taryba. Fakulteto taryba svarsto ir tvirtina studijų programų komitetus ir jų nuostatus, studijų pasiekimų kaupiamojo 

vertinimo sistemas, baigiamųjų darbų aprašus, baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijų ataskaitas. Taryba 

svarsto studijų programų pakeitimus ir teikia tvirtinti Universiteto senatui bei studentų priėmimo, baigiamųjų darbų 

vertinimo komisijų sudėtį ir tai teikia tvirtinti Universiteto rektoriui. 

81.  ŽSP tobulinimu ir vertinimu rūpinasi Studijų programos komitetas, sudarytas iš programoje dėstančių ir 

mokslinius tyrimus želdininkystės kryptyje bei želdynų kūrimą vykdančių dėstytojų, darbdavių ir studentų atstovų. Jų 

vykdoma ir planuojama vykdyti veikla atsispindi 20-oje lentelėje 

 

20 lentelė. Socialinių dalininkų dalyvavimas ŽSP valdyme ir tobulinime 

Studijų programos poreikio, 

valdymo ir tobulinimo procesai 

Socialiniai dalininkai Socialinių dalininkų vaidmuo ir veiklos rezultatas 

1. Želdininkystės studijų 

programos poreikio tyrimai 

Įvairios priklausomybės 

želdininkystės  įmonių ir įstaigų 

vadovai ir specialistai 

Nuomonės dėl planuojamų rengti specialistų 

reikalingumo ir jų kompetencijų tikslingumo (kartu 

ir dėl studijų programos reikalingumo) 

2. Studijų programos rengimas Studijų programos komitetas Parengiama studijų programa 

3. Studijų programos 

tobulinimas: 

Studijų programos komitetas, 

darbdaviai, buvę absolventai, 

dėstytojai, studentai 

Kasmetinė vykdomos studijų programos analizė, 

specialios apklausos - patobulinta studijų programa 

 3.1.Programos struktūros 

pokyčiai, programos studijų 

plano pokyčiai 

Studijų programos komitetas, 

Instituto darbuotojai ir studentai 

Svarstomas studijų programos struktūros pakeitimo 

reikalingumas dėl išorinių ir vidinių priežasčių, 

rezultatas - patobulinta studijų programa. 

 3.2. Studijų rezultatų atitikimo 

naujoms mokslo tendencijoms 

koregavimas 

Studijų programos komitetas, 

dėstytojai, studentai 

Studijų programos komitetas inicijuoja studijų 

rezultatų pokyčius, dėstytojai juos integruoja į 

dalykų programas- patobulinta, laikmetį atitinkanti 

programa. 

 3.3. Personalo atranka ir 

kasmetinis vertinimas 

Iinstituto administracija, studentai Instituto  administracija formuoja personalą ir jo 

darbo krūvį, studentai – dėstymo kokybę. 

 3.4. Studijų proceso vertinimas 

ir organizavimas 

Fakulteto, instituto administracija, 

studentai, socialiniai partneriai 

Fakulteto, instituto administracija – mokymo ir 

metodinių priemonių vertinimas, paskaitų vedimo 

stebėsena, studentai – studijų proceso 

organizavimo vertinimas, paskaitų vedimo 

vertinimas, socialinių partnerių įmonėse – 

praktikos ir jų vertinimas. 

 3.5. Baigiamieji darbai Fakulteto, instituto administracija, Fakulteto, instituto administracija – baigiamųjų 
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Studijų programos komitetas, 

darbdaviai 

darbų rengimo ir gynimo organizavimas,  Studijų 

programos komitetas – baigiamųjų darbų 

metodinių nurodymų tobulinimas, darbdaviai – 

kvalifikavimo komisijos nariai. 

 3.6. Materialiųjų išteklių plėtra Studentai, Fakulteto, instituto 

administracija, Studijų programos 

komitetas, darbdaviai 

Studentai – materialiųjų išteklių kokybė ir poreikis, 

Fakulteto, instituto administracija - materialiųjų 

išteklių planavimas, panaudojimo tikslingumas, 

darbdaviai -  parama. 

 3.7. Mokslo taikomoji veikla Instituto darbuotojai, socialiniai 

partneriai, studentai 

Bendrų mokslo taikomųjų tyrimų organizavimas ir 

atlikimas bei sklaida. 

 4. Studijų programos vadyba  Fakulteto, instituto administracija, 

Studijų programos komitetas, 

darbdaviai, buvę absolventai, 

dėstytojai, studentai 

Atsakomybės pasidalinimas realizuojant ir 

tobulinant studijų programą. Kasmetinis studijų 

programos vykdymo įsivertinimas (įvertinimas) per 

viešus savianalizės svarstymus (studentų, 

dėstytojų, Instituto, Agronomijos fakulteto ir 

Universiteto). Savianalizės duomenų skelbimas 

Universiteto  tinklapyje https://asu.lt/universitetas-

2/pagrindiniai-veiklos-dokumentai/. 

 

 

2.6.2. Vidinis studijų kokybės užtikrinimas 

 

82. Vadovaujamasi tarptautiniais, šalies ir Universiteto dokumentais, apibrėžiančiais reikalavimus 

studijų kokybei. Universitete funkcionuojanti vidinė kokybės užtikrinimo sistema veikia pagal įdiegtą ir nuolat 

tobulinamą kokybės vadybos modelį, grindžiamą Visuotinės kokybės vadybos  (Total Quality Management)71 ir 

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis principais (Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the European Higher Education Area)72 Šis modelis veikia cikliškai bei įgyvendinamas, 

pasirinkus tokias priemones kaip kasmetinė savianalizė ir palyginamumas. Studijų  kokybei labai svarbūs 

pagrindiniai Universiteto dokumentai: Statutas73, Universiteto strategija iki 2020 m.74 , Universiteto veiklos valdymo 

kokybės vidinio užtikrinimo politikos aprašas75 , Universiteto Kokybės vadovas76, Universiteto vidinės studijų 

kokybės užtikrinimo sistemos aprašas77 ir kiti veiklos kokybę užtikrinantys dokumentai. 

83.Svarbu užtikrinti metodinių dėstymo priemonių kokybę, todėl jų leidyba kontroliuojama jas recenzuojant ir 

aprobuojant instituto susirinkime bei Fakulteto metodinėje komisijoje, vadovaujantis Metodinių leidinių rankraščių 

aprobavimo Universitete tvarkos aprašu (https://asu.lt/stojantiesiems/studijos/). 

Studijų dalykų kompleksinis vertinimas vykdomas periodiškai pagal Studijų dalyko kompleksinio vertinimo 

nuostatus78.  

84. Siekiant studijų kokybės užtikrinimo, kiekvienais metais atliekamas programos tikslų ir rezultatų vertinimas 

pagal darbo rinkos ir studentų poreikius bei darbdavių interesus. Vertinimo paskirtis - iš studentų, dėstytojų ir 

darbdavių surinkti grįžtamąjį ryšį apie dėstymo kokybę, programos tikslingumą, o rezultatus naudoti studijų 

programų tobulinimui, dėstymo kokybei gerinti. 2014/2015 s.m. studentai pageidavo, kad vietoje alternatyviai 

pasirenkamo dalyko „Aplinkos psichologija ir sociologija“ būtų įvestas dalykas „Sodybos želdyno dizainas“, kaip 

labiau reikalingas jų profesinei veiklai, kurio užsiėmimus studentai noriai lanko. 

Universitetas organizuoja studentų diskusijas, kuriose aptariamos studijų kokybės problemos, studentai 

skatinami išsakyti savo nuomonę ir būti aktyviais dalyviais nustatant studijų kokybės tobulinimo priemones. Taip pat 

periodiškai vykdomos anoniminės studentų apklausos, apie kurias detali informacija pateikiama: Dalyvauk studentų 

apklausose.79. 

                                                           
71 http://www.efqm.org/ 
72 http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf 
73 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/asu_seimo_priimtas_statutas.pdf 
74 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/ASU-strategija-2020-patikslinta-2016-1.pdf 
75 http://asu.lt/wp-content/uploads/2014/09/kokybes_politika_0.pdf 
76 Aleksandro Stulginskio universiteto Kokybės vadovas. Patvirtinta Rektoriaus 2012 rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 246. 
77 Aleksandro Stulginskio  universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas. Patvritinta ASU Senato 

posėdyje 2012 m. birželio 18 d. protokolas nr. 521 
78 Studijų dalykų kompleksinio vertinimo nuostatai. Rektoriaus įsakymas,2009 sausio 25 d., Nr. 19 Kb§5. 
79 https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/dalyvauk-studentu-apklausosestudi/ 

https://asu.lt/stojantiesiems/studijos/
http://asu.lt/?page_id=11748
http://asu.lt/?page_id=11748
http://asu.lt/?page_id=11748
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85. Grįžtamasis ryšys užtikrinamas sistemingai atliekant visų studijų proceso dalyvių reprezentatyvias 

apklausas ir naudojant apibendrintus apklausų rezultatus studijų programų tobulinimui, studijų proceso organizavimo 

gerinimui, akademinio personalo sudėties ir gebėjimų stiprinimui. Universiteto studijų proceso dalyvių sisteminė 

apklausa aprėpia studentus, dėstytojus, absolventus ir darbdavius80. 

Grįžtamojo ryšio studijų kokybės užtikrinimo procese užtikrinamą koordinuoja Studijų skyrius81, atliekantis 

visų studijų proceso dalyvių reprezentatyvias apklausas, kurių rezultatai naudojami studijų programų tobulinimui, 

studijų proceso organizavimo gerinimui, akademinio personalo sudėties ir gebėjimų stiprinimui. 

Studijų proceso dalyvių – studentų, dėstytojų, absolventų ir darbdavių sisteminės sociologinės apklausos 

suvestiniai duomenys, apibendrintai atspindintys visų studijų proceso dalyvių subjektyvias nuomones apie studijų 

programas, jas sudarančius studijų dalykus ir šių dalykų dėstymo kokybę. Pagal šių apklausų rezultatus galima spręsti 

apie studijų proceso dalyvių pasitenkinimo lygį ir lūkesčių išsipildymą. 

Universiteto studijų proceso dalyvių apklausos dažniausiai vykdomos elektroniniu būdu. Atliekami apklausų 

rezultatų pjūviai pagal fakultetus, studijų programas ir pagal studijų formas. Pagal poreikį atliekamas pasirinktų 

kriterijų lyginimas su ankstesnių metų apklausų rezultatais. Priklausomai nuo apklausos paskirties, apklausų 

rezultatai yra pateikiami: studijų programų komitetams, studentų atstovybei, fakultetų dekanams, institutų 

direktoriams, dėstytojams, prorektoriams, studijų skyriui, kitoms suinterisuotoms šalims (pagal pagrįstą 

pageidavimą)82. 

Aktualus ŽSP studentų profesinių praktikų vertinimas, kuris parodė, kad studentai gana greitai adaptuojasi 

realioje darbo aplinkoje83. 

 86. Studijų skyrius dėstytojų apklausą organizuoja vieną kartą per 2 studijų metus, jų pabaigoje. Šios 

apklausos tikslas - įvertinti dėstytojų nuomones apie studentų motyvaciją, studijų programų ir studijų proceso 

kokybę, Universiteto administravimą, dėstytojų motyvavimą, pedagoginės ir mokslinės kompetencijos gerinimo 

galimybes. 

  87. Studentų, grįžusių iš studijų užsienio universitetuose pagal tarptautines studijų mainų programas, apklausą 

organizuoja ir apklausų rezultatus apibendrina Tarptautinis skyrius. Šios apklausos tikslas - įvertinti studentų 

nuomones apie studijų mainų organizavimą, universitetų šioms studijoms parinkimą, studijų organizavimo ir kokybės 

skirtumus ASU ir universitete, kuriame buvo studijuota pagal dalinių studijų sutartį (http://intern.asu.lt/lt/).  

88. Informacijos apie darbo rinkos poreikius rinkimu ir viešinimu užsiima Karjeros centras. Kasmet 

organizuojamos Karjeros dienos, kurių metu susitinka visos suinteresuotosios šalys: dėstytojai, administracija, 

studentai ir darbdaviai (http://karjera.asu.lt/naujienos/).    

   89. Studijų programų analizei ir vertinimui naudojamos šios Universiteto duomenų bazės: 1) studentų 

priėmimo (kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra statistiniai duomenys pagal studijų programas apie 

pageidaujančiųjų studijuoti programoje skaičių, stojimo konkursus, stojančiųjų geografiją ir pan.); 2) studentų 

judumo (kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra statistiniai duomenys pagal studijų programas apie 

studijų formas, studentų kėlimą į aukštesnius kursus, kurso kartojimą, studijų nutraukimą, įskaitant pašalinimą iš 

Universiteto, akademines atostogas, studijų nutraukimą); 3) studentų studijų rezultatų (kompiuterinė duomenų bazė 

nuo 1999 metų. Joje yra visų studentų pagal studijų programas individualūs duomenys apie pasiektus studijų 

rezultatus, taip pat studentų pažangumo suvestiniai duomenys); 4) socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, 

absolventų, darbdavių) sisteminės apklausos (kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų. Suvestiniai duomenys 

filtruojami ir pagal studijų programas); 5) absolventų įsidarbinimo stebėsenos (kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 

metų. Joje suvedami absolventų įsidarbinimo praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo duomenys, surinkti telefoninės 

apklausos būdu); 6) absolventų kontaktinių duomenų (kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų). 

 ŽSP analizei taip pat buvo naudojama statistinė informacija, pateikta fakulteto ir instituto metinėse 

ataskaitose, baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijos pirmininko ataskaitose, dėstytojų gyvenimo 

aprašymuose (CV), bakalauro baigiamųjų darbų suvestinėse, dalykų aprašuose, Tarptautinio skyriaus dokumentuose  

ir kt. 

                                                           
80 Grįžtamojo ryšio studijų kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašas. Patvirtintas Rektoriaus 2015  
81 http://skic.asu.lt/ 
82 https://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/griztamojo-rysio-organizavimas/ 
83 http://skic.asu.lt/wp-content/uploads/sites/18/2015/11/PVP-studentu-apklausa_2014_publikuoti-internete.pdf 

http://intern.asu.lt/lt/
http://karjera.asu.lt/naujienos/
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Medžiaga ŽSP analizei kaupiama kasmet tiek Universiteto duomenų bazėse, tiek pirminiuose spausdintuose 

ir elektroniniuose dokumentuose.  

90. Informacija apie programos kokybės vertinimo tikslus, metodus, tvarką ir rezultatus aptariama instituto 

susirinkimuose, Agronomijos fakulteto tarybos posėdžiuose, akademinės bendruomenės susirinkimuose, viešose 

diskusijose su fakulteto ir viso universiteto studentais, kitais socialiniais dalininkais. 

91. Su Želdininkystės studijų programos savianalizės suvestine galima susipažinti Aleksandro Stulginskio 

universiteto tinklapyje adresu: http://af.asu.lt/?page_id=638&lang=lt; http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-

kokybe/studiju-programu-vertinimo-rezultatai/biomedicinos-mokslai/.   

 

21 lentelė. ŽSP  studijų programos vadybos srities skyriaus įvertinimas 

Stiprybės Tobulinimo veiksmai 

Veiksminga studijų kokybės užtikrinimo sistema. Aktyvinti absolventų įsitraukimą į studijų programų kokybės 

valdymo procesus. Atliekama kasmetinė studijų programos vykdymo 

savianalizė ir jos rezultatų viešinimas per Instituto 

posėdžius, susitikimus su socialiniais dalininkais, 

Universiteto tinklapį  
Aktyvinti studijų programos komiteto veiklą, 

dokumentuojant veiklos rezultatus, nes nuolatos jam 

keičiantis  pritrūksta darbų  tęstinumo. Į studijų kokybės valdymo procesus įtraukti visi socialiniai 

dalininkai. 

 

http://af.asu.lt/?page_id=638&lang=lt
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/studiju-programu-vertinimo-rezultatai/biomedicinos-mokslai/
http://asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-kokybe/studiju-programu-vertinimo-rezultatai/biomedicinos-mokslai/

