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ĮŽANGA 

1. Laukiniai gyvūnai turi nepaprastai didelę reikšmę. Istoriškai susiklostė, jog daug rūšių, ypač 
stambesniųjų, yra naudojamos maistui ar kitiems žmonių poreikiams. Pernelyg intensyvus populiacijų 
naudojimas dalį rūšių pavertė retomis ir nykstančiomis. Šios rūšys yra saugomos, kuriami jų apsaugos 
planai, kuriuos reikia kompetentingai įgyvendinti. Ekosistemų tvarumo užtikrinimui taip pat didelę 
reikšmę turi laukiniai gyvūnai. Lietuvos Respublikos Laukinės gyvūnijos įstatyme  nurodoma, kad 
laukinė gyvūnija, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, privalo būti saugoma ir racionaliai 
naudojama. Laukinei gyvūnijai daug dėmesio skiriama tarptautiniu lygmeniu, Lietuva yra pasirašiusi 
visą eilę konvencijų (Berno, Bonos, Biologinės įvairovės CITES konvencijos), taip pat privalomos 
įgyvendinti ES paukščių ir buveinių apsaugos direktyvos. Visų šių teisės aktų sėkmingam 
įgyvendinimui reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Šiuo metu institucijose, vykdančiose 
laukinės gyvūnijos apsaugą, laukinių gyvūnų išteklių naudojimą bei kontroliuojančiose  jos naudojimą 
dirba ne tik labai įvairių sričių biologinį išsilavinimą turintys specialistai, kuriems dažnai trūksta žinių 
apie laukinę gyvūniją, jos naudojimą, bet ir visai biologinių žinių neturintys darbuotojai. 

2. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau Universitetas) šiuo metu yra vienintelis Lietuvoje 
universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, rengiantis ir suteikiantis Europoje bei 
pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro mokslinius laipsnius ir kvalifikacijas 
tokioms svarbioms sritims, kaip aprūpinimas maistu, žemės ir miškų ūkis, vandens ir žemės ištekliai ir 
jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. Universitetas yra vienintelis universitetas 
Lietuvoje vykdantis antrosios pakopos Biomedicinos mokslų studijų srities Miškininkystės krypties 
studijas, o analizuojama Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas studijų programa (toliau Programa) 
yra vienintelė1 specializuota antrosios pakopos miškininkystės krypties programa Lietuvoje, pradėta 
vykdyti atsiliepiant į laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymo, medžioklės ūkio poreikius.  

3. Universitetas, vykdydamas analizuojamą ir kitas studijų programas bei mokslinius tyrimus, 
siekia dar 2011 m. savo strategijoje apibrėžtos universiteto misijos – kurti ir skleisti mokslo žinias, 
siekiant, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei pilnavertę gyvenimo 
aplinką. Šio tikslo siekiama: ugdant lyderius ir jų gebėjimą kurti ir dalintis su kitais žmonėmis 
žiniomis, veržlumu ir troškimu nuolat tobulėti; kuriant ir skleidžiant biologines, inžinerines ir 
socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias 
žinias ir patirtį; puoselėjant ilgametes universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje 
remdamiantis svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis. Mokslo ir studijų 
stebėsenos ir analizės centras 2012 m. birželio 22 d. sprendimu Universiteto realiuosius išteklius 
įvertino teigiamai. Remiantis tarptautinių ekspertų Universiteto veiklos vertinimo teigiamomis 
išvadomis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. SV6-18 
Universitetas akredituotas 6 metams. 

4. Universitetas yra valstybinė aukštoji mokykla, turinti senas žemės ūkio mokslų ir studijų 
tradicijas. Universiteto pirmtakai yra 1920 m. įsteigti Aukštieji kursai Kaune ir 1922 m. įsteigtas 
Lietuvos universitetas. 1924 m. agronomijos ir miškininkystės studijos iš Lietuvos universiteto buvo 
perkeltos į specialiai Dotnuvoje įsteigtą Žemės ūkio akademiją. 1946 m. ji perkelta į Kauną, o 1964 m. 
– į Kauno priemiestyje specialiai pastatytą akademinį miestelį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
buvo įdiegta šiuolaikinė trijų pakopų studijų sistema, sukurta mokslo ir studijų vienovė, pasiūlytos 
atitinkančios rinkos poreikius studijų programos. 1996 m. šiai mokslo ir studijų įstaigai suteiktas 
universiteto statusas. 2011 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto pavadinimas pakeistas į Aleksandro 
Stulginskio universitetą. Esminiai Universiteto veiklos atnaujinimo pokyčiai pradėti 2011 m., kai pagal 
naujai priimtą Statutą buvo išrinkta nauja universiteto taryba ir rektorius, Universitetas iš biudžetinės 
įstaigos persitvarkė į viešąją įstaigą. Pertvarkyta Universiteto struktūra, vidinis valdymas, diegiamos iš 
esmės naujos veiklos stebėsenos ir valdymo kokybės užtikrinimo, išorinės komunikacijos ir 
atskaitomybės visuomenei sistemos, kuriamos kitos konkurencingumą vidinėje ir tarptautinėje mokslo 
bei studijų erdvėje užtikrinančios prielaidos.  

5. Universitetas turi klasikiniam universitetui būdingas bei LR mokslo ir studijų įstatymo 
reikalavimus atitinkančias organizacinę ir valdymo struktūras. Siekiant labiau integruoti mokslo ir 
studijų veiklą bei užtikrinti mokslu grįstas studijas vadovaujantis Universiteto Senato 2012 m. birželio 18 
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d. sprendimu Universitete įgyvendinama organizacinė struktūra, sudaryta iš 1) akademinių padalinių (5 
fakultetų, kuriuose yra 14 institutų, ir 3 akademinių centrų); 2) akademinės infrastruktūros padalinių 
(Biblioteka, Tarptautinis centras, Studijų kokybės ir inovacijų centras, Eksperimentinis ir praktinio 
mokymo centras, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, Karjeros centras ir kt.); 3) ūkinės ir 
socialinės infrastruktūros padalinių ir 4) administracijos padalinių. Iš institutų sudaryti fakultetai 
realizuoja vienos ar kelių giminingų studijų krypčių programas bei atlieka mokslinius tyrimus. 2015 m. 
pabaigoje Universitete studijavo 5500 studentų, dirbo 380 dėstytojų ir 55 mokslo darbuotojai.  

6. Analizuojamą Programą administruoja Miškų ir ekologijos fakulteto (toliau Fakultetas) 
dekanatas, koordinuoja fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės institutas, Miškotvarkos ir 
medienotyros institutas, Aplinkos ir ekologijos institutas. Vykdant Programą taip pat dalyvauja 
Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Kultūrinės komunikacijos ir edukologijos bei Matematikos, fizikos 
ir informacinių technologijų centrų dėstytojai. 

7. Studijų programų vykdymo ir tobulinimo koordinavimą ir stebėseną atlieka Studijų programos 
komitetas (toliau – Komitetas). Į Komitetą įeina 6 Universiteto darbuotojai, Fakulteto studentų tarybos 
deleguotas studentų atstovas, darbdavių atstovas. Komitete mokslininkai yra atsakingi už studijų žinių ir 
gebėjimų atitikimą naujausioms mokslo tendencijoms, jų integravimą į konkrečius studijų dalykus. 
Darbdavių atstovas atsakingas už studijų programos atitikimo kintantiems darbdavių poreikiams analizę, 
vertinimą, studentų praktinių gebėjimų koregavimą. Studentų atstovas analizuoja ir vertina studentų 
lūkesčių pokyčius, jų integraciją į studijų programą. Komiteto pirmininkas vertina studijų programos 
atitikimą bendriesiems reikalavimams studijų programoms, organizuoja ir stebi studijų dalykų aprašų 
atestavimo eigą, bendravimą su visais studijų programos socialiniais dalininkais, atlieka bendrąjį studijų 
programos vertinimo darbų koordinavimą ir pasiūlymų tobulinti studijų programą svarstymą.  

8. Programos savianalizę atliko Universiteto rektoriaus 2016 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 66-PA 
patvirtinta savianalizės rengimo grupė, sudaryta Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas antrosios 
pakopos studijų programos komiteto sudėties pagrindu. Savianalizės rengimo grupės nariai pasiskirstė 
darbo apimtis ir atsakomybę pagal veiklos vertinamąsias sritis (1 lentelė).  
 
1 lentelė. Savianalizės rengimo grupės narių indėlis atliekant Programos savianalizę 

Eil. 

Nr. 

Mokslo laipsnis, vardas, 
pavardė 

Vertinimo sritis 

1 Dr. Kęstutis Pėtelis* Įvadas. Programos tikslai ir rezultatai 

2 Dr. Edmundas Bartkevičius Programos vadyba 

3 Dr. Gediminas Brazaitis Personalas, savianalizės ir jos suvestinės rengimo organizavimas. 

4 Dr. Jolanta Stankevičiūtė Materialieji ištekliai 

5 Dr. Renata Špinkytė-Bačkaitienė Studijų eiga 

6 Dr. Rimantas Prūsaitis Programos sandara. Programos tikslas ir rezultatai 

7 Sigitas Kinderis Programos sandara. Programos tikslas ir rezultatai 

8 Studentų atstovas Dovydas 
Talijūnas 

Grįžtamojo ryšio analizė: studentų apklausa 

9. Savianalizės suvestinė parengta vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 
2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo 
metodika bei Savianalizės grupės darbo grafiku (2 lentelė). Po kiekvieno etapo buvo rengiami teminių 
grupių bendri pasitarimai rezultatams ir iškilusioms problemoms aptarti. Savianalizei reikalingi 
duomenys buvo renkami pagal pasirengtas duomenų rinkimo schemas iš Universiteto ir jo padalinių 
ataskaitų, veikiančių duomenų bazių, atliekamų sociologinių tyrimų, Universiteto teisės aktų, 
Universiteto veiklos savianalizės suvestinės2. 
                                                           
2 Aleksandro Stulginskio universiteto institucinio vertinimo savianalizės suvestinė ir jos priedai (http://asu.lt/darbuotojams/teises-aktai/aleksandro-
stulginskio-universiteto-institucinio-vertinimo-savianalizes-suvestine-ir-jos-priedai/) 

http://mef.asu.lt/padaliniai/misko-biologijos-ir-miskininkystes-institutas/lekt-dr-renata-spinkyte-backaitiene/
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2 lentelė. Savianalizės rengimo grupės darbo tvarkaraštis 

Eil. Nr. Darbo pavadinimas Terminas 

1 Savianalizės rengimo grupės sudarymas 2016 02 20 

2 Darbo tvarkaraščio sudarymas, reikalingų atlikti darbų identifikavimas ir atsakomybės 
pasiskirstymas 

2016 02 24 

3 Reikalingų duomenų surinkimas, sisteminimas ir analizė 2016 03 16 

4 Pradinių savianalizės rezultatų aptarimas 2016 03 24 

5 Savianalizės rezultatų apibendrinimo parengimas 2016 04 12 

6 Savianalizės rezultatų pristatymas atvirame Fakulteto tarybos posėdyje 2016 04 22 

7 Savianalizės suvestinės parengimas 2016 04 29 

8 Savianalizės suvestinės ir priedų išvertimas į anglų kalbą 2016 05 25 

9 Savianalizės suvestinės ir priedų pateikimas SKVC 2016 05 27 

 

10. Studijų programa dar tik skinasi kelią į „pripažinimą“. Studijų kokybės vertinimo centro 
direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. SV2-184 įsakymu buvo suteikta teisė vykdyti šią 
programą, o 2012 m.  į rudens semestrą buvo priimti pirmieji studentai. Anksčiau analizuojamos 
programos išorinis vertinimas nebuvo atliktas. Šia Programos savianalize siekta įsivertinti šios dar 
pakankamai naujos programos stipriąsias ir silpnąsias puses, numatyti iššūkius ir tobulinimo veiksmus. 
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1. PROGRAMOS ANALIZĖ 
 

1.1. Programos tikslas ir studijų rezultatai 
 

1.1.1 Studijų programos poreikio pagrindimas 
 

11.Aplinkos apsaugos sistemoje didelę reikšmę turi laukinių gyvūnų apsauga ir jų racionalus 
naudojimas. Laukinės gyvūnijos įstatyme (priimtame 1997 bei papildytame 2001, 2002, 2003, 2005 
metais)  nurodoma, kad laukinė gyvūnija, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei, privalo būti 
saugoma ir racionaliai naudojama. Laukinei gyvūnijai daug dėmesio skiriama tarptautiniu lygmeniu, 
Lietuva yra pasirašiusi visą eilę konvencijų (Berno, Bonos, Biologinės įvairovės CITES konvencijos). 
Visų šių teisės aktų sėkmingam įgyvendinimui reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai. Šiuo metu 
institucijose, vykdančiose laukinės gyvūnijos apsaugą, laukinių gyvūnų išteklių naudojimą bei 
kontroliuojančiose  jos naudojimą dirba ne tik labai įvairių sričių biologinį išsilavinimą turintys 
specialistai, kuriems dažnai trūksta žinių apie laukinę gyvūniją, jos naudojimą, bet ir visai biologinių 
žinių neturintys darbuotojai. 

12. Jau pačioje  programos  „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų naudojimas“  rengimo pradžioje 
siekiant nustatyti šios programos poreikį bei vertinimą buvo atlikta interaktyvi apklausa, anketos 
klausimus patalpinant internetiniame puslapyje www.publika.lt (http://www.publika.lt/apklausa-15-
df2e45a69c1c995a184ca777e5e75d8b.html). Apklausoje dalyvavo 42 respondentai, dauguma (59.5%) 
dirbančių miškų urėdijoje, regioninių aplinkos apsaugos departamentų atstovai (11,9%), aplinkos 
ministerijos specialistai, saugomų teritorijų  ir nepriklausomų nevyriausybinių organizacijų atstovai. 
Apklausoje dalyvavo daugiau nei pusė Lietuvos urėdijų ir regioninių aplinkos apsaugos departamentų, 
kuriuose, tikimasi ir dirbs šioje programoje parengti specialistai. 

13. Absoliuti dauguma apklausoje dalyvavusių ir atsakiusiųjų į anketos klausimus pritarė, jog 
programa „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų naudojimas“ yra reikalinga (61,9%) arba bus reikalinga 
ateityje (19,1%). Beveik visi apklausoje dalyvavę darbdaviai (90.5%) gali priimti šios programos 
studentą atlikti profesinę praktiką. Tai rodo, jog beveik visose apklaustose įmonėse šios programos 
absolventai yra pageidautini ir būtų priimti į kolektyvą. Apklausos dalyviams buvo pateiktas 
klausimas, kiek jų nuomone Lietuvoje ateityje  reikėtų magistrantūros studijų programos „Laukinių 
gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ absolventų. Daugiau nei pusė (66,7%) respondentų atsakė, jog 
poreikis yra iki 10 absolventų per metus, bet pakankamai ženkli dalis (20,8%) pareiškė, jog 10-20 
absolventų, o 7,1% apklausos dalyvių, kad 20-40 absolventų per metus. 

14. Apklausos dalyviams buvo išvardintos studijų programos dalykai bei pateiktas klausimas 
apie šios specialybės dalykinių žinių reikalingumą. Atsakiusieji svarbiausiais dalykais pripažino 
Medžioklėtvarką ir medžioklės technologijas, Laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo teisę, o taip pat 
Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymą ir medžioklės ūkio produktyvumą, Gyvūnų ekologiją ir 
etologiją bei Medžioklinę teriologiją ir ornitologiją (1 lentelė.). Mažiausiai reikalingomis šios 
specialybės magistrams laikytinos Rekreacinės miškininkystės ir parkotyros, Miško ekosistemų 
dinaminio tvarumo, Taikomoji genetika ir biotechnologijos ir Profesijos edukologijos dalykai. 
Dauguma pastarųjų dalykų yra pasirenkami, priklausomai nuo individualių magistranto poreikių. 
Tačiau reikia pažymėti, jog net ir prasčiausiai įvertintas dalykas surinko daugiau nei 50% maksimalaus 
100% įvertinimo. Visa Programa parengta remiantis Aukštojo mokslo įstatymu, Nuosekliųjų studijų 
programų nuostatais, atsižvelgiant į anksčiau minėtų programinių dokumentų nuostatas. 

 
1 lentelė. Dalykinės žinios, svarbios būsimo  magistro profesinėje veikloje. 
Studijų dalykas Respondentų 

įvertinimas, % 
Medžioklėtvarka ir medžioklės technologija 83,4 
Laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo teisė 80,7 
Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir medžioklės ūkio produktyvumas 79,7 
Gyvūnų ekologija ir etologija 79,7 
Medžioklinė teriologija ir ornitologija 78,8 
Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga 73,5 

http://www.publika.lt/
http://www.publika.lt/apklausa-15-df2e45a69c1c995a184ca777e5e75d8b.html
http://www.publika.lt/apklausa-15-df2e45a69c1c995a184ca777e5e75d8b.html
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Laukinių gyvūnų tyrimo metodologija 71,7 
Konfliktų valdymas 71,0 
Biotechnija bei laukinių gyvūnų ligos ir parazitai 70,2 
Augalų įvairovė ir apsauga 67,3 
Darnus miško ūkio vystymasis 66,5 
Gamtotvarka 66,3 
Medžioklinė kinologija 64,0 
Ichtiologija ir akvakultūra 61,7 
Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga 60,3 
Tyrimų planavimas ir organizavimas 59,9 
Konsultavimo metodologija 59,1 
Daugiamatės statistikos motodologija 58,5 
Profesijos edukologija 57,7 
Laukinių gyvūnų prekių mokslas 57,4 
Taikomoji genetika ir biotechnologijos 56,1 
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas 56,1 
Rekreacinė miškininkystė ir parkotyra 51,9 

 
1.1.2. Studijų programos tikslas, dalykų sąsajos ir rezultatai 

 
15. Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas magistrantūros studijų programos pagrindinis 

tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius teorines žinias laukinių gyvūnų 
biologijos ir ekologijos, populiacijų tvarkymo, racionalaus jų išteklių naudojimo bei apsaugos 
besikeičiančiomis antropogeninio poveikio sąlygomis srityje, gebančius kūrybiškai pritaikyti 
naujausias žinias, metodus bei technologijas praktikoje, galinčius savarankiškai atlikti tyrimus, 
įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą 
valstybiniame ir privačiame sektoriuje. 

16. .Programos pagrindiniam tikslui pasiekti iškelti trys daliniai studijų programos tikslai (2 
lentelė).  

 
2 lentelė. Studijų programos tikslų, numatomų studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos 
Studijų programos 
daliniai tikslai 

Siekinių 
rūšys 

Studijų rezultatai  Studijų dalykai 

Pirmasis dalinis 
tikslas: įsisavinti 
mokslo apie laukinę 
gyvūniją ir jos 
išteklius  šiuolaikines 
valdymo teorijas, 
metodus ir 
technologijas; pagilinti 
pirmosios pakopos 
biologinio profilio 
studijų metu įgytas 
kompetencijas apie 
laukinę gyvūniją; 
kūrybiškai taikyti šias 
žinias savarankiškai 
plėtojant mokslines 
idėjas, sprendžiant 
darnios aplinkos 
problemas 
 

Žinios ir jų 
taikymas 

Pažinti su naujausiomis mokslo apie 
laukinę gyvūniją  teorijomis, 
metodais ir technologijomis, jų 
taikymo ypatumais 

Laukinių gyvūnų tyrimo 
metodologija; 
Tyrimų planavimas ir 
organizavimas 

Pagilinti bakalauro studijų metu 
įgytas gyvūnų ekologijos, etologijos, 
teriologijos, ornitologijos, 
ichtiologijos, kinologijos, 
biotechnijos, technologijos žinias, 
pritaikyti šias žinias aiškinant 
laukinių gyvūnų išteklių sandarą, jos 
dinamikos dėsningumus, teikiant 
problemų sprendimo pasiūlymus 

Gyvūnų ekologija ir etologija; 
Medžioklinė teriologija ir 
ornitologija; 
Ichtiologija ir akvakultūra; 
Biotechnija bei laukinių gyvūnų 
ligos ir parazitai; 
Medžioklinė kinologija; 
Laukinių gyvūnų prekių mokslas; 
Medžioklėtvarka ir medžioklės 
technologija 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Parinkti tinkamus laukinės gyvūnijos 
tyrimo metodus problemai, tyrimų 
hipotezei ar dėsningumams pagrįsti 

Laukinių gyvūnų tyrimo 
metodologija;  
Tyrimų planavimas ir 
organizavimas; 
Laukinių gyvūnų populiacijų 
valdymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas; 
Baigiamasis darbas  

Specialieji Taikyti šiuolaikinius metodus Laukinių gyvūnų tyrimo 
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gebėjimai analitinių gebėjimų, inovacijos ir 
žinių integracijos reikalaujančioje 
laukinių gyvūnų populiacijų valdymo 
veikloje nuolat kintančios aplinkos 
kontekste 

metodologija;  
Laukinių gyvūnų populiacijų 
valdymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas; 
Laukinių gyvūnų apsaugos ir 
naudojimo teisė 

Antrasis dalinis 
tikslas:  formuoti 
pasirinktos studijų 
dalykų grupės 
kompetencijas; gilinti 
magistrui reikalingus 
specializuotos 
profesinės veiklos 
žinias ir gebėjimus 

Žinios ir jų 
taikymas 

Žinoti ir taikyti šiuolaikines teorijas, 
specialiąją metodologiją, sprendžiant 
įvairiapuses laukinių gyvūnų išteklių 
valdymo problemas. Žinoti 
įvairiapusiškas išsamias integruotas 
ekosistemų komponentų pažinimo, 
funkcionavimo žinias, kurias gebės 
taikyti plačiose tarpdalykinėse 
studijose, parenkant laukinių gyvūnų 
valdymo technologijas 

Pasirinktos studijų dalykų grupės 
studijų dalykai.   
a) Darnioji miškininkystė:  
Taikomoji genetika ir 
biotechnologijos;  
Darnus miško ūkio vystymasis; 
Rekreacinė miškininkystė ir 
parkotyra; 
Miško ekosistemų dinaminis 
tvarumas. 
b) Biologinė įvairovė: 
Sausumos ekosistemų įvairovė ir 
apsauga; 
Stuburinių gyvūnų įvairovė ir 
apsauga; 
Augalų įvairovė ir apsauga; 
Gamtotvarka. 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Sisteminti, apibendrinti ir analizuoti 
laukinių gyvūnų tyrimo rezultatus,  
parinkti specializuotos srities 
mokslinių tyrimų interpretavimo 
metodus, pristatyti rezultatus mokslo 
visuomenei  

Pasirenkami dalykai: Tyrimų 
planavimas ir organizavimas; 
Daugiamatės statistikos 
metodologija;  
Profesijos edukologija; 
Konsultavimo metodologija; 

Specialieji 
gebėjimai 

Kritiškai vertinti pasirinktos srities 
(Darniosios miškininkystės ar 
Biologinės įvairovės) teorijas nuolat 
kintančios aplinkos sąlygomis.  
Vadovauti privačių bei valstybės 
įmonių laukinių gyvūnų naudojimo 
veiklai urbanizuotame, kaimiškame, 
gamtiniame kraštovaizdyje nuolat 
kintančiomis miško politikos, 
socialinių interesų, aplinkosaugos ir 
verslo sąlygomis 

Pasirinktos studijų dalykų grupės 
studijų dalykai. 
a) Darnioji miškininkystė: 
Taikomoji genetika ir 
biotechnologijos;  
Darnus miško ūkio vystymasis; 
Rekreacinė miškininkystė ir 
parkotyra; 
Miško ekosistemų dinaminis 
tvarumas. 
b) Biologinė įvairovė: 
Sausumos ekosistemų įvairovė ir 
apsauga; 
Stuburinių gyvūnų įvairovė ir 
apsauga; 
Augalų įvairovė ir apsauga 
Gamtotvarka; 
Profesijos edukologija; 
Konsultavimo metodologija;  
Konfliktų valdymas 

Socialiniai ir asmeniniai gebėjimai Kritiškai vertinti teorines ir praktines 
naujoves, efektyviai veikti tokiomis 
aplinkybėmis, kai stokojama 
išsamios informacijos bei instrukcijų, 
gebėti pagrįsti daromas išvadas ir jas 
deramai pateikti įvairaus išsilavinimo 
suinteresuotiems asmenims 

Visi studijų dalykai 
 

Vertybinės nuostatos Siekti nuolatos mokytis, rengtis 
gyventi informacinės visuomenės 
sąlygomis 

Visi studijų dalykai 

Pasitikėti savo jėgomis, ryžtas 
prisiimti atsakomybę už savo 
veiksmus ir sprendimus 
Turėti teigiamą požiūrį į kūrybingą, 
rūpestingai planuojamą, kokybiškai 
atliekamą darbą 
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Laikytis mokslinės etikos normų  
Trečiasis dalinis 
tikslas – formuoti 
kitas studento 
specifinius poreikius 
atitinkančias, tiesiogiai 
su pagrindinės krypties 
studijų turiniu 
nesusijusias, 
kompetencijas, 
plečiant pasaulėžiūrą ir 
bendrąją erudiciją. 
 

Žinios, jų 
taikymas 

Taikyti kasdieninėje ar specifinėje 
aplinkoje studento specifinius 
poreikius atitinkančias bendrosios 
erudicijos žinias. 

Pasirenkami dalykai, skirti 
pasirengti doktorantūros studijoms 
arba profesinei veiklai 

Specialieji 
gebėjimai 

Gebėti savarankiškai parinkti  
kompleksines technologines, 
organizacines ir metodines 
priemones sprendžiant specifines 
problemas, tiesiogiai nesusijusias su 
studijų kryptimi 

Socialiniai  
ir asmeniniai 
gebėjimai 

Gebėti atsakingai bendrauti su 
specialistais ir visuomene 
sprendžiant specifinius uždavinius, 
tiesiogiai nesusijusius su studijų 
kryptimi 

 
17. Formuojant programos tikslus ir rezultatus atsižvelgta į ,,Magistrantūros studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 
d. įsakymu Nr. V-826 (Žin., 2010, Nr. 67-3375 ), Studijų pakopų aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-2212 (Žin., 2011, Nr. 
143-6721), Studijų krypties arba krypčių grupės aprašo rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-2463. 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 986 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 535 „ Dėl kvalifikacijų sandaros aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gruodžio 23 d. Nr. 1749 
nutarimas „Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir 
kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“. 
 

1.2. Programos sandara  
 

18. Programos turinys sudarytas atsižvelgiant į Magistrantūros studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. 
įsakymu Nr. V-826 (Žin., 2010, Nr. 67-3375) ir potencialių darbdavių apklausos dėl Laukinių gyvūnų 
ištekliai ir jų valdymas studijų programos dalykinių kompetencijų rezultatus. Programos sandara 
pritaikyta prie 120 ECTS kreditų sistemos, pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos 
(ECTS) naudotojo vadove3 bei Universiteto Rektoriaus 2015 m. kovo 31 d. Nr. 92 – PA įsakymu Dėl 
kontaktinio darbo planavimo studijų programų detaliuose planuose pateiktas rekomendacijas. 
Antrosios pakopos programų studijų dalykuose, kai jų vykdymas organizuojamas ištęstine forma 
kontaktinio darbo apimtis skaičiuojant vienam kreditui yra 5, iš jų paskaitos – 2, praktiniai užsiėmimai 
– 1,4, konsultacijos – 1,35 ir egzaminas – 0,25. Programoje bendras kontaktinio darbo laikas ištęstine 
forma sudaro 15,3 %. Savarankiško darbo apimtis ištęstine forma yra 84,7 %. Studijų planas pateiktas 
3 ir 4 lentelėse.  

19. Programos apimtis atitinka Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą (5 
lentelė). Kiekviename ištęstinių studijų semestre dėstoma ne daugiau kaip po 3-4 dalykus (18-24 
kreditai, ne daugiau kaip 45 kreditai per metus). Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas studijų 
krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykai (84 kreditai) sudaro 70% studijoms 
skirto laiko (3 lentelė). Studentams rekomenduojama rinktis pasirenkamus dalykus, susijusius su 
baigiamojo darbo tema, taip pat rekomenduojama rinktis studijų dalykų grupę, kadangi grupės dalykai 
tarpusavyje susiję pagal tematiką. Viso studento pasirenkami dalykai sudaro 25% programos apimties 
(30 kreditų) iš jų universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, skirti pasirengti doktorantūros 
studijoms arba profesinei veiklai sudaro 6 kreditus. Studijų dalykų apimtys programoje yra vienodos – 
6 kreditai. Tai palengvina programos vykdymą ypatingai renkantis pasirenkamus dalykus. 

 

                                                           
3 Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) naudotojo vadovas. Prieiga internete: 
http://www.smpf.lt/lt/dokumentai/leidiniai_straipsniai/europos_kreditu_perkelimo_ir_kaupimo_sistemos_ects_naudotojo_vadovas_lt 
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3 lentelė. Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas programos planas 

Eil. 
Nr. 

Studijų dalykai  Apimtis  Semestras 
ECTS  
kreditais 

Valan- 
domis 

ištęstinės formos 
(I) 

I. STUDIJŲ KRYPTIES AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (84 
KR.) 

I.1. Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 
1. Laukinių gyvūnų tyrimo metodologija 6 160 1 
2. Gyvūnų ekologija ir etologija 6 160 1 
3. Medžioklinė teriologija ir ornitologija 6 160 2 
4. Ichtiologija ir akvakultūra 6 160 2 
5. Biotechnija bei laukinių gyvūnų ligos ir parazitai 6 160 2 
6. Medžioklinė kinologija 6 160 2 
7. Laukinių gyvūnų prekių mokslas 6 160 3 
8. Medžioklėtvarka ir medžioklės technologija 6 160 3 
9. Laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo teisė 6 160 4 
10. Laukinių gyvūnų populiacijų valdymas ir medžioklės ūkio 

produktyvumas 
6 160 4 

Viso: 60 1600 x 
I.2. Pasirenkama alternatyvių dalykų grupė (24 kr.) 
I.2.1. Pasirenkama studijų dalykų grupė „Darnioji miškininkystė“ 
1. Taikomoji genetika ir biotechnologijos  6 160 1 
2. Darnus miško ūkio vystymasis 6 160 5 
3. Rekreacinė miškininkystė ir parkotyra 6 160 5 
4. Miško ekosistemų dinaminis tvarumas 6 160 3 
I.2.2. Pasirenkama studijų dalykų grupė „Biologinė įvairovė“ 
1. Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga 6 160 1 
2. Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga 6 160 5 
3. Augalų įvairovė ir apsauga 6 160 5 
4. Gamtotvarka 6 160 3 
Viso: 24 640 x 

II. UNIVERSITETO NUSTATYTI IR STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI 
DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PROFESINEI VEIKLAI (6 KR.) 

II.1. Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms 
1. Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas 6 160 6 
2. Daugiamatės statistikos metodologija 6 160 6 
II. 2. Studijų dalykai, skirti pasirengti profesinei veiklai 
1. Profesijos edukologija 6 160 6 
2. Konsultavimo metodologija 6 160 6 
3. Konfliktų valdymas 6 160 6 
Iš viso: 6 160  x 
III. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.) 
1. Baigiamasis darbas 1 6 160 4 
2. Baigiamasis darbas 2 6 160 5 
3. Baigiamasis darbas 3 18 480 6 
Iš viso: 30 800 x 
Iš viso baigiamųjų atsiskaitymų apimtis studijų programoje: 30  x 
Iš viso apimtis studijų programoje: 120 3200 x 

 



4 lentelė. Studijų planas ištęstinėms studijoms 

Dalyko pavadinimas 

A
ts
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ka

ity
m

o 
fo

rm
a 

Studijų apimtis per semestrą 

Dėstytojas 
I II III IV V VI Iš viso 

P PU K S 

kr
ed

. P PU K S 

kr
ed

. 

P PU K S 

kr
ed

. 

P PU K S 

kr
ed

. 

P PU K S 

kr
ed

. 

P PU K S 

kr
ed

. 

va
l. 

kr
ed

. 

val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val. val
. 

STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (84 KR.) 
Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 

Laukinių gyvūnų tyrimo 
metodologija E 

12 8 8 130 6                            
G. Brazaitis 

Gyvūnų ekologija ir 
etologija E 

12 8 8 130 6                            R. Špinkytė-
Baškaitienė 

Medžioklinė teriologija ir 
ornitologija E 

12 8 8 130 6                            G. Brazaitis,  
K. Pėtelis 

Ichtiologija ir akvakultūra E      12 8 8 130 6                       A. Dautartė 
Biotechnija bei laukinių 
gyvūnų ligos ir parazitai E 

     12 8 8 130 6                       K. Pėtelis, G. 
Sabalninkienė 

Medžioklinė kinologija E      12 8 8 130 6                       G. Brazaitis 
Laukinių gyvūnų prekių 
mokslas E 

          12 8 8 130 6                  K. Pėtelis, J. 
Stankevičiūtė 

Medžioklėtvarka ir 
medžioklės technologija E 

          12 8 8 130 6                  K. Pėtelis, G. 
Sabalninkienė 

Laukinių gyvūnų apsaugos ir 
naudojimo teisė E 

          12 8 8 130 6                  K. Pėtelis, G. 
Sabalininkienė 

Laukinių gyvūnų populiacijų 
valdymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas E 

               12 8 8 130 6             
K. Pėtelis, G. 
Sabalninkienė 

Iš viso dalykų grupei                                   
Pasirenkamų studijų dalykų grupė (24 kr.) 
Pasirenkamas studijų 
dalykas 1 

E                12 8 8 130 6              

Pasirenkamas studijų 
dalykas 2 

E                12 8 8 130 6              

Pasirenkamas studijų 
dalykas 3 

E                     12 8 8 130 6         

Pasirenkamas studijų 
dalykas 4 

E                     12 8 8 130 6         

Iš viso dalykų grupei                                   
UNIVERSITETO NUSTATYTI IR STUDENTO PASIRENKAMI DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PROFESINEI VEIKLAI (6 KR.) 

Pasirenkamas studijų 
dalykas 5 

E                          12 8 8 130 6    

Iš viso dalykų grupei                                   
TIRIAMIEJI DARBAI IR BAIGIAMASIS DARBAS (30 kr.) 

Baigiamasis darbas 1  A             8 152 6                   
Baigiamasis darbas 2 A                       8 152 6         
Baigiamasis darbas 3 A*                            24 456 18    

Iš viso dalykų grupei                                   
Iš viso programoje                                   

E – egzaminas, A – atsiskaitymas, A* – viešas gynimas, P – paskaitos, PU – praktiniai užsiėmimai, seminarai, K – konsultacijos, S – savarankiškas studentų darbas. 
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5 lentelė. Programos sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams 

Reikalavimai antrosios pakopos studijų programoms 
pagal Magistrantūros studijų programų bendrųjų 

reikalavimų aprašą 
Programos sandaros atitiktis 

Programos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 90 
kreditų 

Yra 120 kreditų 

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

Yra 84 kreditai, iš jų 24 kreditai – studento 
pasirenkami dalykai. Studijų dalykų turinys yra 
kokybiškai aukštesnio probleminio, inovacinio mokslinio 
lygmens nei panašūs pirmosios pakopos ir papildomųjų 
studijų programų dalykai 

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

Studento pasirenkami dalykai skirti pasirengti 
tolesnėms doktorantūros studijoms arba profesinei veiklai 
sudaro 6 kreditus. 

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

Baigiamojo darbo rengimui skirta 30 kreditų. 
Baigiamasis darbas Programoje suskaidytas į tris etapus. 
Tai leidžia pradėti baigiamąjį darbą rengti jau nuo 
pirmųjų studijų metų, užtikrinti darbo eigos 
kontrolę/stebėseną tarpinių atsiskaitymų institutuose metu 

Kiekvieną semestrą gali būti studijuojami ne daugiau 
kaip 5 dalykai 

Yra 3-4 dalykai ištęstinėse studijose 

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

Dalykai yra gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio 
orientuoti į moksliniais tyrimais grįstą sprendimų 
priėmimą. Dažnai susijusius dalykus dėsto tie patys 
dėstytojai papildomosiose studijose ir pirmojoje pakopoje, 
todėl tai sudaro sąlygas išvengti pirmos pakopos studijų 
dalykų turinio kartojimo 

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

Savarankiško darbo apimtis ištęstine forma yra 84,7 % 

 
20. Miškininkystės studijų programos bakalaurai, pasirinkę šią antrosios studijų pakopos 

programą, įgys gilesnes ir platesnes žinias bei tyrimų gebėjimus. Kiti biomedicinos bei kitų mokslo 
sričių bakalaurai, išklausę ir išlaikę egzaminus miškininkystės krypties dalykų, kurių apimtis ne 
mažesnė kaip 24 kreditai, taip pat profesiniai bakalaurai, baigę papildomąsias studijas, galės gilinti 
savo žinias ir tyrimų gebėjimus kompleksinėje, mokslo žinių integracijos reikalaujančioje 
specializuotoje Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas veikloje. Programos sandara sudaryta taip, 
kad nuo bendresnių, platesnio pobūdžio dalykų būtų pereinama prie pasirenkamųjų siauresnių 
gilinamojo pobūdžio dalykų, suteikiant galimybę rengtis doktorantūrai ar profesinei veiklai. 
Daugiamatės statistikos metodologija ir Mokslinių tyrimų planavimas ir organizavimas ugdo 
tyrimo vykdymo gebėjimus reikalingus baigiamajam darbui bei rengia II studijų pakopos studentus 
savarankiškiems moksliniams tyrimams būsimoje doktorantūroje.  

21. Numatomi studijų dalykų rezultatai, turinys ir jo pateikimo, mokymosi, studijų pasiekimų 
vertinimo metodai orientuojami Programos tikslui ir rezultatams įgyvendinti (1 priedas). Dėstomų 
dalykų temų išsamumą ir suderinamumą su studijų rezultatais, vertina Programos komitetas. 
Programos studijose taikomi aktyvūs probleminio mokymo metodai, orientuoti į studentų 
kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų plėtotę. Auditorinio darbo metu taikomi 
probleminių paskaitų, dalykinių diskusijų ir kiti metodai, įgalinantys teorinius teiginius atpažinti 
praktinėse situacijose, skatinantys sisteminį mąstymą bei sprendimų argumentavimą. Atskirų 
dalykų studijose taikomi inovatyvūs mokymo/mokymosi metodai: situacijų ir praktinės veiklos 
pavyzdžių analizė, komandinis darbas, studentų savarankiškų darbų pateikčių pristatymas ir 
aptarimas auditorijoje, viešas pateikimas ir aptarimas.  

22. Dominuoja šios savarankiško darbo formos: pasirengimas egzaminui (sudaro daugiau nei 
40 % savarankiško darbo apimties), referatų rašymas, pasirengimas seminarams, individualios 
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užduotys, darbas grupėse. Studentai skatinami savarankiškai studijuoti ne tik vadovėlinę medžiagą, 
bet ir probleminius mokslinius straipsnius, temines monografijas, disertacijas. Programoje 5 % 
savarankiško darbo laiko skirta referatų rašymui, tai ugdo studentų kūrybiškumą, gebėjimą rengti 
dalykinius rašto darbus. 95% baigiamojo darbo apimties sudaro savarankiškas darbas. Dalyko 
studijose referato rengimui skiriama 15-30, pasirengti seminarui – 4-8, pasirengti pratybos – 2-4, 
individualiam darbui – 10-25, komandiniam (grupiniam) darbui – 10-30, egzaminui –7-9 
akademinės valandos skaičiuojant 1 kreditui. Siekiant pagerinti žinių įsisavinimą, paskaitų 
medžiagą studentai gauna prieš paskaitas arba paskaitų metu. Dalis paskaitų medžiagos pakeičiama 
savarankiškais skaitymais, kai kuriuos paskaitų temų klausimus studentai turi parengti 
savarankiškai ir pristatyti diskusijoms – tai sudaro iki 10 % dalyko savarankiško darbo apimties. 

23. Studijų dalykų apimties, struktūros, tikslų dermės su rezultatais analizė rodo, kad studijų 
apimtis kreditais bei auditorinio ir savarankiško darbo proporcijos sudaro sąlygas studentams 
sėkmingai pasiekti studijų rezultatus. Visi studijų dalykai baigiami egzaminu.  

24.Programos studijos baigiamos viešu baigiamojo darbo gynimu Baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijoje. Baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis Fakulteto tarybos 2014 m. 
sausio 23 d., (protokolo Nr. 8) patvirtintu Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo 
darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašu4. Baigiamojo darbo tematikų kiekvienais metais 
atnaujintas sąrašas su jas kuruojančiais dėstytojais skelbiamas viešai5. Esant studento 
pageidavimui, jis pats gali pasiūlyti darbo temą. Baigiamųjų darbų temos daugiausia susijusios su 
Fakulteto mokslininkų ir/ar didelę pedagoginę patirtį turinčių dėstytojų vykdomų mokslinių tyrimų 
(įskaitant užsakomųjų mokslo temų) kryptimis. Studentas turi pasirinkti baigiamojo darbo temą ir 
vadovą iki 2 semestro (kreiptis į artimiausio pasirinktai tematikai Fakulteto instituto direktorių su 
prašymu skirti temą ir darbo vadovą).  

25.Baigiamojo darbo apimtis – 50-70 puslapių (80000 – 120000 spaudos ženklų) be priedų. 
Baigiamojo darbo struktūrą turi sudaryti tokie privalomi elementai: tituliniai ir kiti informaciniai 
lapai; santrauka (lietuvių ir užsienio (anglų) kalba); turinys; įvadas; situacijos (problemos) analizė; 
darbo tikslas, uždaviniai, objektas, metodika ir tyrimų organizacija; apibendrinti darbo duomenys, 
rezultatai ir jų analizė; išvados (gali būti kartu ir rezultatų apibendrinimas, pasiūlymai); literatūros 
sąrašas; priedai. Baigiamajame darbe turi būti panaudota ne mažiau kaip 25 mokslinės informacijos 
šaltiniai, iš kurių ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių. Baigiamojo darbo rengimas išskirtas į tris 
dalis. Pirmosios dalies metu studentai renkasi temas, darbo vadovus, analizuoja literatūros šaltinius, 
kartu su darbo vadovu sudaro tyrimų planus. Antrosios dalies metu renkama 
empirinė/eksperimentinė medžiaga. Trečiosios dalies metu atliekama analizė, daromi 
apibendrinimai, baigiamojo darbo rezultatais parengiama mokslinė publikacija (straipsnis 
kasmetinių konferencijų Universitete „Jaunasis mokslininkas“, „Žmogaus ir gamtos sauga“ 
medžiagose arba kitame moksliniame leidinyje), rengiamas baigiamasis darbas viešam gynimui.  

26.Studijų dalykų ir jų aprašų atestavimas atliekamas Universiteto vidinės studijų kokybės 
užtikrinimo sistemos apraše6 nurodyta tvarka. Studijų dalyko atestavimą sudaro dalyko aprašo 
recenzavimas, dalyko materialinio ir metodinio aprūpinimo vertinimas, dalyko dėstytojų 
kompetencijos įvertinimas, įskaitant dėstytojų mokslinės veiklos ir dėstomo dalyko tematikos 
vienovę, praktinę patirtį pagal dėstomą dalyką, Studentų apklausų rezultatus. Esant neigiamiems 
atestavimo rezultatams, studijų programos komitetas sprendžia dėl pakvietimo kitų dėstytojų 
studijų dalyko dėstymui, studijų dalyko išbraukimo iš studijų programos plano, jo pakeitimo kitu, 
jei tai dera su studijų programos tikslais ir siektinais studijų rezultatais (žiūr. Vadybos dalis).Tai 
sudaro prielaidas nuolat aktualizuoti dėstomų dalykų turinį. 

27. Programos vykdymo metu atskiroms temoms dėstyti kviečiami vedantieji atitinkamos 
srities mokslininkai, aukšto rango valstybės tarnautojai, įmonių vadovai, vedantieji užsienio šalių 
mokslininkai ir profesoriai. Naujausios Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas technologinės 
naujovės atskleidžiamos per Programoje dėstomų dalykų tematiką ir turinį. Kiekvienas studijų 
dalykas be naujausių mokslo paradigmų, teorijų ir metodų supažindina studentus su aukščiausio 
lygio technologijomis, kritiškai vertinant jų efektyviąsias ir rizikingąsias taikymo puses. 
Daugumoje dėstomų dalykų profesinės dalykinės situacijos vertinamos neapibrėžtos ekologinės bei 

                                                           
4 Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas patvirtintas Fakulteto tarybos 2014 m. sausio 23 
d., (protokolo Nr. 8. http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2014/12/nurodymai_ii_s_pakopos_baigiamajam_darbui_rengti.pdf 
5 Baigiamųjų darbų tematikos http://mef.asu.lt/lt/apie-fakulteta/studiju-programu-vykdymo-dokumentai/baigiamuju-darbu-rengimas/ 
6 Universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemo aprašas. http://asu.lt/wp-
content/uploads/2015/02/studiju_kokybes_uztikrinimo_sistema_1_0.pdf 



 15 

socialinės raidos, klimato kaitos kontekste. Tai skatina studentus mąstyti atsakingai vertinti 
priimamus sprendimus ir efektyviai veikti nuolat kintančioje aplinkoje. 

28. Programos vykdymo metu atskiroms temoms dėstyti kviečiami vedantieji atitinkamos 
srities mokslininkai, aukšto rango valstybės tarnautojai, įmonių vadovai, vedantieji užsienio šalių 
mokslininkai ir profesoriai (žiūr. 34  punktą). Naujausios Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 
technologinės naujovės atskleidžiamos per Programoje dėstomų dalykų tematiką ir turinį. 
Kiekvienas studijų dalykas be naujausių mokslo paradigmų, teorijų ir metodų supažindina 
studentus su aukščiausio lygio technologijomis, kritiškai vertinant jų efektyviąsias ir rizikingąsias 
taikymo puses. Daugumoje dėstomų dalykų profesinės dalykinės situacijos vertinamos 
neapibrėžtos ekologinės bei socialinės raidos, klimato kaitos kontekste. Tai skatina studentus 
mąstyti atsakingai vertinti priimamus sprendimus ir efektyviai veikti nuolat kintančioje aplinkoje. 

 
 

1.3. Personalas 
 

29. Programos įgyvendinimui užtikrinti siekiama suformuoti ir nuolat gerinti Programoje 
dirbančių aukštos kvalifikacijos dėstytojų/mokslininkų kolektyvą. 2015/2016 studijų metais 
Programoje iš viso dirba 14 dėstytojų, iš kurių 98,8 % - mokslų daktarai (3 profesoriai, 2 docentai 
ir 6 lektoriai su daktaro laipsniu. Be to dirba po 1 asistentą ir lektorių be mokslinio laipsnio, kurie 
veda studijų dalykų praktinius užsiėmimus. Dėstytojai, jų pareigybės, dėstomi dalykai, pedagoginė 
ir praktinės veiklos patirtis pateikiami 2 priede. 

30. Visi pretendentai, siekiantys konkurso būdu užimti pedagoginę pareigybę penkerių metų 
kadencijai Universitete, yra atestuojami. Atestacijos metu įvertinama pretendentų mokslinė, 
metodinė, pedagoginė, organizacinė ir kita veikla. Atitinkantys Universiteto nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus dėstytojai, priimami darbui, kaip turintys tinkamą kvalifikaciją, todėl 
dėstytojų kvalifikacija yra pakankama siekiant Programos tikslo ir siekiamų rezultatų. Visų 
Programos dėstytojų veiklos aprašymai pateikti 3 priede. 

31. 2015/2016 st. m. Programoje visuose kursuose mokėsi 13 studentų ištęstinėse studijose. 
Imant bendrą dėstytojų užimtų etatų (užimta 1,55 et.) ir studentų santykį vidutiniškai vienam 
dėstytojui tenka 8,4 studento. Dėstytojų personalo esminė kaita nevyko, lentelėse matomi skirtumai 
yra nulemti to, kad per visą analizuojamą laikotarpį kasmet nebuvo dėstoma visiems 3 kursams. 

32. Programoje dirbančių dėstytojų kvalifikacija atitinka „Magistrantūros studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašo“ 19 punkto reikalavimus. Per visą analizuojamą laikotarpį, 
atsižvelgiant į faktinę dėstymo apimtį, mokslininkai dėstė 90,5-98,8% studijų krypties dalykų (6 
lentelė). Mažiausiai mokslininkų dėstė analizuojamo periodo pradžioje (2012/2013 st. m.). 
Paskutiniais analizuojamo laikotarpio metais profesorių dėstoma dalis ženkliai padidėjo, tačiau 
docentų sumažėjo. Lektorių mokslo daktarų dėstoma apimtis per periodą kito, bet ženklesnių 
tendencijų neišryškėjo. Lektoriai be mokslo laipsnio ir asistentai buvo pasitelkiami labai ribotai 
(1,2-4,8%). Aprašytieji pokyčiai susiję su dalies docentų perėjimu į profesorių pareigas ir naujų 
mokslo daktarų įsiliejimu į dėstytojų kolektyvą bei to, kad nevisiems kursams kasmet buvo 
dėstoma. Galima prognozuoti, jog ateityje pavyks išlaikyti didelę dėstytojų su mokslo laipsniu dalį, 
dėl gausaus doktorantų pulko. 
 
6 lentelė. Programos dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2012-2016 st.m. 

Studijų 
metai 

Faktinė programos dėstytojų kvalifikacinė struktūra pagal dėstomų kreditų apimtį 
procentais 

iš jų 
lektoriai be 

mokslo 
laipsnio 

asistentai iš viso 
mokslininkų profesoriai docentai 

lektoriai 
mokslo 
daktarai 

2015/201
6 

98,8 52,4 29,8 16,7 0,0 1,2 

2014/201
5 

98,7 52,6 21,8 24,4 0,0 1,3 

2013/201
4 

97,4 17,9 59,0 20,5 0,0 2,6 
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2012/201
3 

90,5 14,3 47,6 28,6 4,8 4,8 

 
33. Pastaraisiais metais vykdyta nemažai mokslinių projektų. Parengtas stumbro apsaugos 

planas, vykdyti projektai „Geninių paukščių populiacijų įtaka miško ekosistemos sveikatingumui, 
jų gausą ir pasiskirstymą įtakojančių veiksnių analizė bei apsaugos rekomendacijos“, „Elninių 
žvėrių ištekliai ir jų poveikis aplinkai saugomose Kauno r. teritorijose“, „Miško ugdymo kirtimų 
galimai neigiamam poveikiui paukščių veisimuisi sušvelninti rekomendacijų parengimas“, 
„Danielių veisimo programos parengimas“ vykdomas projektas „Integrative research towards 
sustainable landscapes in the Baltic Sea Region“. 

34. Programoje dalyvaujančių dėstytojų ryšiai su užsienio dėstytojais vyksta intensyviai. 
Siekiama keistis informacija, patirtimi bei numatyti galimas ateities laukinių gyvūnų išteklių ir jų 
valdymo programos tendencijas. Kasmet atvyksta keletas dėstytojų ar jų grupių iš užsienio, o 
Programoje dėstantys fakulteto dėstytojai vyksta į užsienį susipažinti su miškininkystės II pakopos 
(magistrantūros) programos realizavimu ar joje laikinai dalyvauti. Analizuojamu laikotarpiu 
lankėsi šie mokslininkai, kurių veikla siejosi su Programa: prof. Marija Ignatjeva (2012 m. 
Švedija), prof. dr. Abajeva K.T. (2012 m.; Kazakstanas), Boguslav Bobek (2013 m., Lenkija), Per 
Angelstam, Marine Elbakidze (2014 m., Švedija), paskaitas skaitė Tiit Raadver (2012 m.; Estija) ir 
Kalev Jogiste (2013m. Estija) ir Clayton K. Nielsen, Andrew Carver (2014 m. JAV). 

35. Programos dėstytojai ir patys buvo išvykę į įvairius užsienio šalių universitetus, skaitė 
paskaitas Kazachijos, Latvijos, Švedijos universitetų studentams, dalyvavo ir organizavo Baltijos 
šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklo (BOVA) organizuojamus intensyvius 
magistrantūros kursus.  

36. Dėstytojai kvalifikaciją tobulina įvairiais būdais. Tai dalyvavimas trumpalaikėse bei 
ilgalaikėse stažuotėse, seminaruose, mokslinėse konferencijose. Didžiausi Programoje dėstančių 
dėstytojų susitikimai, kartu su kolegomis iš Latvijos žemės ūkio universiteto bei Estijos gyvybės 
mokslų universiteto vyksta kas 2 metai vienoje iš Baltijos valstybių paeiliui. Paskutinis toks 
susitikimas 2012 m. toks susitikimas vyko mūsų Universitete;. Kas 1-2 m. Programos dėstytojų 
grupės vyksta į toliau esančius vidurio ir vakarų Europos bei Skandinavijos šalių universitetus, 
kuriuose yra rengiami būsimi miškininkai. Išvykų tikslas -  susipažinti su kitose šalyse 
realizuojamomis miškininkystės studijų programomis, naujovėmis, užmegzti dėstytojų asmeninius 
ryšius. 2013 m. įvyko išvyka į Krokuvos (Lenkija), Zvoleno (Slovakija) ir Šoprono (Vengrija) 
aukštąsias mokyklas; 2012 analogiškos išvykos buvo organizuotos į Vokietijos žemes, kur 
susipažinta su Miuncheno, Giotingeno, Drezdeno, Freiburgo universitetuose studijų programų 
mokymu. Išvykos vyksta kartu su iškiliais miškininkais praktikais, todėl vizitų metu diskutuojama 
apie naujovių pritaikomumą Lietuvos sąlygomis.  

37. Programos studijų komiteto narys Fakulteto dekanas E. Bartkevičius bei prodekanas R. 
Žalkauskas kasmet dalyvauja Europos universitetų miškų fakultetų dekanų ir direktorių 
(ConDDEFFS) susirinkimuose, kuriuose aptariamos visų miškininkystės skirtingų studijų 
programų tobulinimo aktualijos bei tendencijos. Šie susitikimai, kartu ir dalyvavimas Silva 
Network susitikimuose, yra labai svarbūs siekiant tarptautinių miškininkystės programos standartų, 
reikalavimų akademiniam personalui. 

38. Per 2012/2016 m. laikotarpį vidutiniškai kasmet į užsienį išvyko daugiau nei 60%  
programoje dalyvaujančių specialybės dėstytojų (neskaičiuojant išvykų, kai vizito tikslas – 
pranešimas mokslinėje konferencijoje). Paminėtinos dėstytojų išvykos į Gento universitetą, 
Švedijos žemės ūkio universitetą, Miuncheno universitetą, Vienos BOKU, Kazachstano nacionalinį 
agrarinį universitetą, Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetą, Transilvanijos universitetą, 
Latvijos žemės ūkio universitetą ir daugelį kitų mokslo bei mokymo įstaigų. 

39. Programoje dalyvaujantys specialybės dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose. 
Per pastarąjį 2012-2015 m. laikotarpį kasmet vidutiniškai buvo persikaityta užsienyje bei Lietuvoje 
daugiau nei po 20 pranešimų konferencijose ar moksliniuose seminaruose ar diskusijose. Pažymėtini 
Tarptautiniai medžiotojų biologų kongresai (IUGB), vykstantys kas du metai, kuriuose programos 
dėstytojai dalyvauja jau 10 metų. 

40. Studijų proceso dėstytojai skaitlingai dalyvauja specializuotuose kursuose bei seminaruose, 
skirtuose dėstymo, informacijos perteikimo metodologijai gerinti (Pedagoginės kompetencijos 
kursai, Nuotolinių mokymosi studijų modulių rengimas bei teikimas; Motyvuojantis bendravimas ir 
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bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai 
komunikacijai kurti, Neurolingvistinio programavimo panaudojimas mokymo procese, Mokslinės 
informacijos duomenų bazių ir informacijos tvarkymo įrankių efektyvus naudojimas, 
Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikiniame universitete, Studentų 
savarankiško mokymosi organizavimas, Efektyvi vieša kalba, Technologijų perdavimas ir 
komercializavimas, Natura 2000 duomenų bazė, jos valdymas. Per pastaruosius 4 metus 
specializuotuose kursuose bei seminaruose kvalifikaciją užsienio šalyse tobulino per metus 
vidutiniškai 3 dėstytojai, Lietuvoje – 9 dėstytojai. 

41. Vidutinis programoje dirbančių dėstytojų pedagoginio ir mokslinio darbo stažas yra 9,5-
10,6 m. (7 lentelė). Lyginant tarp užimamų pareigų didžiausias -  profesorių ir docentų, mažiausias 
pedagoginio darbo stažas yra asistentų. Mokslinio darbo stažas yra panašus į pedagoginio darbo 
stažo pasiskirstymą. Tai rodo, jog programoje dirba pakankamai didelę patirtį pedagoginėje bei 
mokslinėje veikloje turintys specialistai. Praktinio darbo yra svarbi perteikti žinias, svarbias 
praktinei absolventų veiklai. Vidutinis praktinio darbo stažas yra didesnis nei aukščiau aptarti ir yra 
mažiausias lektorių bei asistentų (8,0 ir 3,0 m.), bei didžiausias profesorių ir docentų (21,0 ir 23,0 
m.). 

 
7 lentelė. Programos dėstytojų darbo stažas 

Užimamos pareigos Pedagoginio darbo 
stažas m. 

Mokslinio darbo 
stažas m. 

Praktinio darbo stažas 
m. 

Profesoriai 17,0 17,7 21,0 
Docentai 18,5 17,0 23,0 
Lektoriai dr. 5,6 8,0 8,0 
Lektoriai 6,0 7,0 8,0 
Asistentai 3,0 3,0 3,0 
Vidutinis svertinis stažas 9,5 10,6 12,2 
 

42.Analizuojant akademinį personalą pagal amžiaus grupes nustatyta, kad akademinio 
personalo amžius didėja (8 lentelė). Analizuojamo laikotarpio pradžioje vidutinis akademinio 
personalo amžius buvo 39,1  m., o dabar siekia 46,3 m. Vidutinio amžiaus didėjimas yra labiausiai 
būdingas profesoriams (+10 m.), bei lektoriams su daktaro laipsniu (+6,0  m.), tačiau asistentų 
tarpe išliko tolygus (0 m.) tarpe. Amžiaus struktūros tendencijos vertinamos teigiamai, nemaža 
dalis jaunų specialistų įgyja patirties, be to auganti jaunoji karta palaipsniui keičia išeinančią 
pensijon senąją. 
 
8 lentelė. Programos dėstytojų vidutinio amžiaus kaita 2012-2016 st.m. 

Studijų metai 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Profesoriai 50,0 42,0 43,5 40,0 
Docentai 54,5 63,0 52,5 51,5 
Lektoriai dr. 41,0 38,5 40,0 35,0 
Lektoriai - - - 32,0 
Asistentai 29,0 32,0 29,0 29,0 
Vidurkis 46,3 44,3 41,1 39,1 
 

43. Analizuojant dėstytojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, matyti, jog pasiskirstymas 21-
70 m. amžiaus tarpsnyje yra netolygus – didžioji dalis dėstytojų reprezentuoja jaunesnio ir 
vidutinio amžiaus 31-50m. grupę (9 lentelė). Jaunesnių ir vyresnių amžiumi Programos dėstytojų 
yra nedaug. Analizuojant skirtingose pareigose dirbančių dėstytojų pasiskirstymą pagal amžiaus 
grupes, akivaizdu, jog greičiausiai kaita palies docentus (1 darbuotojas – 61-70m. amžiaus grupėje. 
Programos branduolį sudarantys 41-50 m. amžiaus dėstytojai dar ilgą laiką bus produktyvūs, o 
greitai patirtį įgis bei bus vertingi 31-40m. dėstytojai. 

 
9 lentelė. Programos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių  2015/2016 st.m. 

Užimamos pareigos 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 
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Profesoriai 0 0 2 1 0 
Docentai 0 0 1 0 1 
Lektoriai dr. 0 4 2 0 0 
Lektoriai 0 1 0 0 0 
Asistentai 1 1 0 0 0 

Viso: 1 6 5 1 1 
 

44. Dėstytojų darbo krūvį reglamentuoja ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir 
laiko sandaros reglamentas (patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. gegužės 30 d., protokolo 
Nr. 519), tačiau 10% ribose jis gali būti koreguojamas instituto vidaus nutarimu. Pedagoginis 
darbas mažiausią dalį darbo krūvyje sudaro profesoriaus ir docento etate, o didžiausias yra 
asistento ir lektoriaus etate (10 lentelė). Paprastai Programoje vienas dėstytojas dėsto 1-2 studijų 
dalykus ir pedagoginis darbas analizuojamoje studijų programoje sudaro santykinai nedidelę dalį, 
išskyrus programą koordinuojančio docento, kuris dėsto daugiau studijų dalykų. Mokslininkų 
pedagoginis darbas Programoje yra tarp 4,4 ir 33%, neturinčių mokslinio laipsnio – mažiau nei 
9,3%. Praktiškai visų studijų krypties dėstytojų mokslinės veiklos interesų kryptys sutampa su 
dėstomais studijų dalykais, o mokslinis darbas kinta ribose tarp 19,5-34,6%. Kvalifikacijos 
tobulinimas ir organizacinė veikla visoms dėstytojų pareigoms yra panašus ir yra nuo 14,5-25,9%. 
 
10 lentelė. Programos dėstytojų darbo laiko struktūra, skaičiuojant vid. vienam etatui proc. 
2015/2016 st.m.  

Dėstytojų 
pareigos 

Pedagoginis darbas 
Moksli

nis 
darbas 

Kvalifikacijos 
tobulinimas ir 
organizacinė 

veikla 

Bendrai Programoje 
Iš 

viso 
Konta
ktinis 

Nekont
aktinis Iš viso Konta

ktinis 
Nekont
aktinis 

Profesoriai 49,5 38,5 11,1 4,4 2,8 1,5 30,3 20,2 
Docentai 51,2 32,0 19,2 33,0 13,0 20,0 34,6 14,3 
Lektoriai dr. 56,9 41,9 14,6 8,7 5,5 3,2 29,1 14,5 
Lektoriai 52,6 41,7 10,9 1,7 1,2 0,6 28,1 19,3 
Asistentai 54,6 43,8 10,8 9,3 4,5 4,8 19,5 25,9 

 
 

*** 
45. Vertinant personalą matyti, jog didžiausią jo dalį sudaro vidutinio amžiaus ir jaunesni 

specialistai, vyresnių nei 50 m. yra 2 žmonės. Nemažą dalį dėstytojų sudaro jauni, neseniai 
apsigynę daktaro disertacijas specialistai. Kurie dažnai neturi praktinės darbo patirties laukinių 
gyvūnų populiacijų tvarkyme. Šie specialistai aktyviai kelia kvalifikaciją, važinėja į konferencijas, 
dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose bei išvykose į užsienį.  

Dalykų dėstymo metu reikėtų dažniau kviesti specialistus praktikus, jauniems dėstytojams dar 
labiau įsitraukti į aktualių laukinių gyvūnų sektoriuje problemų sprendimą, organizuojant bendrus 
pasitarimus su šiame sektoriuje dirbančiais specialistais. Reikėtų skatinti intensyvesnį dėstytojų 
įsitraukimą į tarptautinius mokslo projektus, veiklas, kartu įtraukiant ir studentus Reikėtų kurti 
dėstytojų motyvavimo sistemą, tobulinant studijų mokymo ir rezultatų vertinimo metodus. 
 

1.4 Materialieji ištekliai 
 

Auditorijos, kabinetai, mokymo priemonės 
  
46. Šios programos metodinį darbą vykdo Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir 

miškininkystės institutas su Medžioklėtyros laboratorija, Miškotyros ir medienotyros  bei Aplinkos 
ir ekologijos institutai. Už šią studijų programą tiesiogiai atsakingas padalinys yra Medžioklėtyros 
laboratorija. Būtent šioje laboratorijoje yra pagrindinė įranga bei patalpos materialiniam studijų 
programos aprūpinimui. Šiuo metu Medžioklėtyros laboratorijoje studijų programos reikmėms 
naudojami 7 specializuoti mokymo kabinetai bei 1 auditorija  (11 lentelė). 
 
11  lentelė. Specializuoti kabinetai privalomiems studijų dalykams 
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Eil. 
Nr. 

Kabineto 
pavadinimas  

Dalyko pavadinimas Darbo 
vietų 
skaičius, 
vnt., 
būklė 

Esama įranga Mokymo priemonės 

1. Laukinių 
gyvūnų 
populiacijų 
tvarkymo 
kabinetas 

Laukinių gyvūnų ekologija ir 
etologija 
Laukinių gyvūnų populiacijų 
valdymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas 
Medžioklinė teriologija ir 
ornitologija 
Laukinių gyvūnų prekių 
mokslas 

27, labai 
gera 

Audio, video 
aparatūra.  
 

495 vnt. porakanopių žvėrių 
ragų augimo ir vystymosi 
stendai, medžioklės trofėjų 
kolekcijos,  medžiojamųjų 
gyvūnų įvairovę atspindintys 
stendai 

2. Medžioklė-
tvarkos 
kabinetas 

Laukinių gyvūnų tyrimo 
metodologija 
Medžioklėtvarka ir medžioklės 
technologija 

15, labai 
gera 

Audio, video 
aparatūra. 
Kompiuterinė 
įranga 
medžioklėtvarkos 
projektų ruošimui 

54 vnt. medžioklėtvarkos 
projektų pavyzdžiai, 
instrumentai bei priemonės, 
įrenginiai reikalingi 
medžioklėtvarkai vykdyti 

3. Biotechnijos ir 
medžioklės 
technologijos 
kabinetas 

Biotechnija bei laukinių gyvūnų 
ligos ir parazitai 
 Medžioklėtvarka ir medžioklės 
technologija 
Medžioklinė kinologija 
Laukinių gyvūnų prekių 
mokslas 

20, labai 
gera 

Audio, video 
aparatūra. 

163 vnt. biotechninių bei 
technologinių įrenginių 
maketai, medžioklės įrankių 
kolekcija, kinologinė 
mokomoji medžiaga, ligų bei 
parazitų pavyzdžiai 

4. Taksidermijos 
ir biopreparatų 
kabinetas 

Biotechnija bei laukinių 
gyvūnų ligos ir parazitai 
Laukinių gyvūnų prekių 
mokslas 

6, labai 
gera 

Žvėrių bei 
paukščių 
apdorojimui skirti 
įrenginiai, 
šaldytuvai ir 
šaldikliai. 

 

5. Gyvūnų 
morfometrijos 
tyrimo 
kabinetas 

Laukinių gyvūnų tyrimo 
metodologija 
 

8, labai 
gera 

  

  Laukinių gyvūnų prekių 
mokslas 
 

 Mikrotomas; 
mikroskopai su 
priedais;analitinės 
svarstyklės; 
Techninės 
svarstyklės; 
distiliatorius; 
džiovinimo 
spinta. 

Žvėrių ir paukščių 
matavimui skirti 
instrumentai 

6. Gyvūnų 
elgsenos 
tyrimo 
kabinetas 

Laukinių gyvūnų ekologija ir 
etologija 
Laukinių gyvūnų tyrimo 
metodologija 
Laukinių gyvūnų populiacijų 
valdymas ir medžioklės ūkio 
produktyvumas 
 
 

15, 
labai 
gera 

Radio telemetrinė 
įranga  su 
specializuota 
programine įranga; 
laukinių žvėrių 
sekimo sistema;  
autonominė gyvūnų 
registracijos įranga. 

Tiesioginio stebėjimo 
įranga; 
paukščių gaudymo įranga‘ 
gyvūnų akustinio 
komunikavimo tyrimo 
įranga ; 

7. Prof. T. 
Ivanausko  
žvėrių ir 
paukščių 
biologijos  
kabinetas  

Medžioklinė teriologija ir 
ornitologija 
Ichtiologija ir akvakultūra  

30, 
labai 
gera 

Audio, video 
aparatūra.  
 

400 vnt. įvairių gyvūnų 
iškamšos, skeletai 

 
 
47. Kita dalis studijų vyksta Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamose auditorijose, 

laboratorijose, kuriose šiuo metu vykdomos bendrųjų srautų Taikomosios ekologijos, 
Miškininkystės pirmosios ir antrosios pakopų studijos (12 lentelė). Visose auditorijose ir 
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laboratorijose įrengta multimedijos įranga.  
 
12 lentelė. Studijoms skirtos Miškų ir ekologijos fakulteto auditorijos, laboratorijos ir 
kompiuterių klasės 
 

Patalpų paskirtis Patalpų 
skaičius 

Patalpų 
plotas, kv. 
m. 

Studentų 
darbo 
vietų 
skaičius 

Auditorijos 9 733 550 
Laboratorijos 6 309 145 
Kompiuterių klasės 3 91 42 
Iš viso 18 1133 737 

 
48. Fakultete yra įrengtos trys kompiuterių klasės, kuriose vienu metu gali dirbti 42 studentai. 

Kompiuterių klasėse yra pastovus internetinis ryšys, studentai gali naudotis bendrosios paskirties 
Microsoft Office paketo programine įranga, taip pat galės naudotis specialiosios paskirties 
programomis: Kupolis, ArcGIS 10, STATISTICA, MAPLE, AutoCAD, LandARCH PRO, 
GoogleSketchup, Visual Nature Studio + Forestry Edition, Canoco, PC-ORD ir kitomis.  

49. Svarbu pažymėti, kad šios studijų studijų programos vykdymui naudojami Aleksandro 
Stulginskio Universiteto mokslo ir mokymo medžioklės plotai, kuriuos sudaro 4 medžioklės ploto 
vienetai, esantys Kauno (plotas 488,0 ha), Radviliškio (plotas 3265,9 ha), Šilutės (plotas 4797,5 
ha), Vilkaviškio (plotas 583,0 ha) raj. savivaldybių teritorijose. Šiuose paminėtuose 
mokomuosiuose medžioklės plotuose yra pagrindinė mokslinių tyrimų ir eksperimentų bazė. Čia 
studentai, magistrantai, doktorantai ir dėstytojai vykdo mokslinius tyrimus, atlieka eksperimentus. 

50. Be to, pagal Universiteto sudarytas bendradarbiavimo sutartis studentai turi galimybę 
vykdyti mokslinius tyrimus Valstybinėje įmonėje Anykščių miškų urėdija, Sartų regioniniame 
parke ir Čepkelių-Dzūkijos nacionaliniame parke.  

51. Programos vykdymui taip pat yra naudojami biotechninių ir technologinių priemonių 
demonstraciniai takai, sukurti pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 
projektą ,,Inovacinių technologijų sklaida, diegiant tvaraus, daugiatikslio ūkininkavimo principus 
miškininkystėje‘‘ (projekto sutartis Nr. Nr. 1PM-pv-10-1-003069-PR001), vykdytą pagal Lietuvos 
kaimo plėtros programos priemonės ,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, veiklos sritis 
,,Žemės ir miškų ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida‘‘ ir  
,,Inovacinių, laukinę gyvūniją tausojančių ir jos poveikio reguliavimo metodų diegimas ir sklaida‘‘.  

52. Įgyvendinant 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą integruoto 
mokslo, studijų ir verslo centro (Slėnio) „Nemunas“ plėtros programą universitete sukurta 
šiuolaikinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei su tuo susijusi infrastruktūra 
bendrosioms Lietuvos žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių mokslinių tyrimų, studijų ir 
technologinės plėtros reikmėms. Šiame Slėnyje yra sukurta Mėdžioklėtyros laboratorija, kuri 
aprūpinta šiuolaikine mokslinio tyrimo aparatūra (11 lentelės 5 ir 6 pozicijos.). Studijų metu 
magistrantai turi galimybę reikalingus tyrimus vykdyti šiuolaikine laboratorijų tyrimų įranga.   

53. Nuo 2011 m. universitetas dalyvauja projekte „Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų 
infrastruktūros, bazinės įrangos ir informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės 
gerinimui“ (Projekto nr. VP3-2.2.-ŠMM-18-V-02-006). Projekto metu vykdomos veiklos, 
susijusios su studijoms ir bibliotekai skirtų patalpų remontu, baldų, bazinės įrangos ir informacinių 
technologijų priemonių studijoms įsigijimu. Šio projekto vykdymo laikotarpiu buvo gauta, o taip 
pat tikimasi gauti daugiau nei 150m2 patalpų auditorijoms bei laboratorijoms. Patalpas 
apipavidalina ir studijoms reikalingus taksidermijos preparatus gamina bei prižiūri aukšto 
meistriškumo medžioklėtyros laboratorijos taksidermistas K. Bybartas, kuris 2015 metais 
Suomijoje, Oulu mieste vykusiose Europos taksidermistų varžybose atstovaudamas ASU dviejose 
kategorijose laimėjo absoliučiai geriausio Europos žinduolių iškamšų meistro titulą. 

54. Miškininkystės universitetinių studijų ištakos siekia 1922 m., todėl Universitete sukaupta 
gausi metodinė medžiaga Miškininkystės krypties studijoms. Aleksandro Stulginskio universitete 
yra parengtos metodinės priemonės tinkamos vykdyti studijų programos studentų mokymui,  
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55. Vykdant „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas‘‘ studijų programą rengiamos naujos 
specialiosios metodinės priemonės studentų mokymui, tame tarpe parengta ir yra redagavimo 
stadijoje 2 mokymo priemonės:  doc. dr. K. Pėtelio mokomoji knyga „Medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijų tvarkymas“ ir lekt. dr. J. Stankevičiūtės mokomoji knyga „Laukinių gyvūnų mėsa ir jos 
kokybė“.  

56. Taip pat studijose yra taikoma Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, Vilniaus 
Gedimino technikos ir kituose universitetuose parengta metodine medžiaga. 

 
Bibliotekos fondai 
 

57. „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ studijų programos magistrantai naudojasi 
Aleksandro Stulginskio universiteto biblioteka bei skaityklomis, kur sudarytos geros sąlygos 
studentų savarankiškoms studijoms.  

58. Bibliotekos elektroninis katalogas (http://lzuu.library.lt) apima visus leidinius, išleistus 
nuo 1992 m., o taip pat daugumą, išleistų anksčiau nei 1992 m. Šiuo metu veikia 2 erdvios 
skaityklos, kuriose yra 237 darbo vietos skaitytojams, iš jų 30 – kompiuterizuotos (20 - viešai 
prieigai prie interneto, 10 – paieškoms kataloge). Bibliotekos fonduose yra 448 198 egzempliorių ir 
156 402 pavadinimų knygų; 141 pavadinimų spausdintų periodinių leidinių, prenumeruojama 19 
duomenų bazių, kuriose prenumeruojama apie 29 000 žurnalų (2015 m. gruodžio mėn. 
duomenimis). Universiteto bibliotekoje galima naudotis ir įvairiomis visateksčių straipsnių ar 
žurnalų užsienio duomenų bazėmis. Per metus įsigyjama apie 8000 egzempliorių spaudinių. Fondai 
kaupiami atsižvelgiant į universiteto mokslo ir studijų kryptis. Studentai gali susipažinti su 
naujausiais biologijos, žemės ūkio, chemijos, maisto mokslo bei kitų sričių moksliniais 
pasiekimais.  

59.Aleksandro Stulginskio universitete sudarytos sąlygos naudotis ir kitų bibliotekų ir bazių 
fondais. Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų (ETD) bazėje (http://etd.library.lt) 
talpinami universiteto magistrų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninės versijos. 
Duomenų bazėje atsispindi ne tik Aleksandro Stulginskio universiteto, bet visų Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų ETD. Studentai gali naudotis Lietuvos virtualia biblioteka (http://www.lvb.lt). 
LVB portale galima rasti informacijos iš įvairių išteklių (Lietuvos ir užsienio bibliotekų jungtinių 
katalogų, įvairių Lietuvos ir užsienio duomenų bazių). Naudojantis šiuo portalu, galima rasti ne tik 
bibliografinę informaciją, bet ir visateksčius elektroninius dokumentus. LVB ištekliuose atsispindi 
ir ASU duomenų bazėse (el. katalogo, ETD, PDB) pateikti duomenys. ASU biblioteka 
prenumeruoja VGTU el. knygas. Studentai gali skaityti ASU bibliotekos prenumeruojamus 146 
įvairių mokslo sričių elektroninius vadovėlius lietuvių kalba, VGTU elektroninių knygų duomenų 
bazėje (adresas: http://www.ebooks.vgtu.lt/).  

60. Nuo 1998 m. Universiteto biblioteka yra pasaulio žemės ūkio bibliotekų tinklo, 
jungiančio po vieną žemės ūkio biblioteką iš 60 šalių, AGLINET narė. AGLINET narės yra 
įsipareigojusios teikti nemokamas tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugas. 

61. Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje internetu galima naudotis Bibliografijos 
skaitykloje, Interneto skaitykloje, visuose bendrabučių kambariuose. Bevieliu interneto ryšiu  
galima naudotis Centrinės bibliotekos Studentų, Mokslo personalo ir Bibliografijos skaityklose ir 
kitose viešose erdvėse. Bevielis interneto ryšys veikia ir Medžioklėtyros laboratorijoje. 

62. Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės institute sukaupta daug 
knygų, tęstinių leidinių, žurnalų miškininkystės, medžioklės tematika. Vykdant skirtingus projektus 
buvo įsigyta kelios dešimtys knygų, susietų su laukinių gyvūnų bei jų naudojimu tematika. Studijų 
programą kuruojančiojo dėstytojo doc. K. Pėtelio asmenine iniciatyva daug specialios literatūros 
yra sukaupta Medžioklėtyros laboratorijoje, kur šiuo metu yra kuriama teminė biblioteka. Be to, 
doc. K. Pėtelis yra žurnalo „ Medžiotojas ir medžioklė“ vyr. redaktorius, šiame žurnale savo 
straipsnius nuolat publikuoja šios studijų programos dėstytojai (dr. R. Špinkytė-Bačkaitienė, dr. J. 
Stankevičiūtė, dr. G. Sabalinkienė). Šiame žurnale studentai taip pat turi galimybę publikuoti savo 
tyrimų rezultatus. 

63. Jau tapo tradicija, kad vyresniosios kartos miškininkai dovanoja savo asmenines 
bibliotekas institutams. Studentai gali naudotis ir prof. T.Ivanausko sukaupta biblioteka, kurią 

http://www.lvb.lt/
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n 

profesoriaus dukra Eleonora Baltruškevičienė yra padovanojusi universitetui.  
 

1.5 . Studijų procesas ir studentų pasiekimų vertinimas 
 

1.5.1. Studentų atranka ir priėmimas 
 
64. Magistrantūros studijos yra gilinamojo teorinio pobūdžio. Jos organizuojamos taip, kad būtų 
toliau gilinamos universitetinėse pagrindinėse studijose įgytos žinios. Priėmimo sąlygos į 
antrosios pakopos studijų programą Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas skelbiamos ASU 
tinklapyje1. Priimami asmenys turintys bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį (pastarieji turi būti baigę papildomąsias studijas): 

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) miškininkystės krypties studijas; 
- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų studijų srities kitų 

krypčių studijas ir yra išklausę ir išlaikę egzaminus miškininkystės krypties dalykų, 
kurių apimtis ne mažesnė kaip 24 kreditai; 

- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų mokslo sričių studijas ir yra išklausę 
bei išlaikę egzaminus miškininkystės ir biologijos krypčių dalykų, kurių bendra 
apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų; 

- baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir baigė papildomąsias studijas 
pagal miškininkystės krypties laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo programą. 

 
65. Atrankos kriterijai ir jų svertiniai koeficientai: 

- Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų dalykų ir praktikų galutinių įvertinimų aritmetinis 
svertinis vidurkis (pagal diplomo priedėlio arba dalinių studijų akademinės pažymos 
įrašus) arba koleginių studijų programos dalykų ir praktikų bei papildomųjų studijų 
programos dalykų galutinių įvertinimų aritmetinis svertinis vidurkis (pagal diplomo 
priedėlio ir akademinės pažymos įrašus). Svertinis koeficientas – 0,8; 

- Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų baigiamųjų atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų 
arba baigiamųjų darbų) įvertinimas arba koleginių studijų baigiamųjų atsiskaitymų 
(baigiamųjų egzaminų ar baigiamojo darbo) įvertinimas. Svertinis koeficientas – 0,2. 

66. Priėmimas vykdomas pagal konkursinę eilę, išreikštą konkursinių balų suma. Konkursinė eilė 
sudaroma ir konkursinis balas apskaičiuojamas pagal suminio konkursinio balo formulę: 

 
n 

 Di  
Ki 

SKB   i 1   0,8  BD(BE )  0,2 
 Ki 
i 

1 

čia: SKB – suminis konkursinis balas; 
Di  – i-ojo studijų dalyko ar praktikos galutinis įvertinimas balais; 
Ki  – i-ojo studijų dalyko ar praktikos apimtis kreditais;  
n – studijų dalykų ir praktikų bendras skaičius; 
BD(BE) – baigiamojo darbo (baigiamųjų egzaminų) įvertinimas balais. 

 
67. Priėmimas į Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programos antrąją pakopą 
vykdomas nuo 2012 metų bet tik į ištętinės formos studijas (13 lentelė). Viso į studijų 
programą priimta studijuoti 21 studentas. Šiai studijų programai valstybės finansuojamų vietų 
nėra skirta, studentai priimami tik į mokamas studijas. Aukšta studijų kaina gali mažinti 
Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo programos paklausą tarp potencialių studentų. 

 
 
1  Studentų priėmimo į Aleksandro Stulginskio Universiteto antorios pakopos (magistrantūros) 
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studijų programas 2015 metais taisyklės. Prieiga internete:   
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/priemimo-tvarka/
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13 lentelė. Priėmimo į Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programos antrąją pakopą 
rezultatai 
 

Metai Priimta 
studijuoti 

Konkursiniai balai į mokamas vietas 
aukščiausias mažiausias balų vidurkis 

2012 8 8,189 6,018 7,103 
2013 4 7,400 6,590 7,016 
2015 9 7,680 5,558 6,953 

 
68. Studentų, priimamų į antrosios pakopos Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų 

programą, konkursiniai balai kito: aukščiausias priėmimo balas į mokamas vietas buvo 2012 m. – 
8,2 balo (tų metų vidurkis buvo 7,1 balo). Stojančiųjų balų vidurkis per tris metus kito neženkliai, 
tik per 0,15 balo. Daugiausiai studentų priimta studijuoti paskutiniais 2015 metais. Tai rodo 
esamą tokį išsilavinimą turinčių specialistų poreikį. Įdomu pastebėti, kad didžiąją dalį į Laukinių 
gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programą stojančių studentų, sudaro asmenys, jau dirbantys 
panašaus ar artimo profilio darbą. Jiems yra aktualu praplėsti ir pagilinti turimas žinias, o tai rodo 
studentų motyvaciją ir sąmoningą apsisprendimą mokytis šioje programoje. 

69. Universitete sukurtos palankios sąlygos asmenims, baigusiems pagrindines universitetines 
studijas kituose universitetuose ir norintiems studijuoti Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo 
studijų programoje kai nesutampa studijų kryptys. Jiems sudaroma galimybė studijuoti atskirus 
dalykus dalinėse studijose2. 

70. Studentai baigusieji kolegines studijas priimami į papildomąsias studijas. Priėmimas į 
papildomąsias studijas vykdomas kiekvienais metais, išsamesnė informacija apie priėmimą 
skelbiama universiteto tinklapyje3 ir kiekvienais metais atnaujinama. 

71. Išsamesnė informacijos apie studijų programą skelbiama universiteto tinklapyje, 
specialiai besidomintiems skirtame puslapyje „Stojantiesiems“4. Šiame puslapyje pateiktas 
studijų programos aprašas, priėmimo taisyklės ir kita informacija. Daug informacijos apie studijų 
programą  pateikiama specialiuose reklaminiuose leidiniuose, o taip pat AIKOS duomenų 
bazėje5. Kasmet fakulteto atstovai dalyvauja studentų mugėse, susitikimuose su kolegijų 
studentais, organizuojamose atvirų durų dienose. 

 
1.5.2. Studijų proceso organizavimas 

 
72. Ištęstinės studijos yra skirtos asmenims, kurie dėl darbo ar kitų priežasčių negali studijuoti 

nuolatinėms studijoms įprastu intensyvumu. Ištęstinės formos studijų metų apimtis – ne daugiau 
kaip 45 kreditai, ištęstinės formos studijų semestro apimtis – 20 – 25 kreditai. Ištęstinės studijos 
organizuojamos sesijiniu būdu. Auditorinis darbas organizuojamas mokymo sesijomis, jos vyksta 
du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku. Tvarkaraštis sudaromas visam  

 
2   Klausytojų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto dalines studijas taisyklės. Prieiga 
internete: 

 http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-dalines-studijas/  
3   Klausytojų priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto  papildomąsias studijas 

taisyklės. Prieiga internete: 
 http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-papildomasias-studijas/  

4  Magistrantūros studijos. Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas. Prieiga internete: 
 http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/priemimo-tvarka/  

5  Noriu studijuoti. Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas. Prieiga internete: 
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=90e4d91a-be50-40b3-
a0b1-46d376678437 

6  Užsiėmimų tvarkaraščiai. Prieiga internete: 
   http://mef.asu.lt/lt/studentams/testiniuistestiniu-magistranturos-studiju/ 

http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-dalines-studijas/
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-papildomasias-studijas/
http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-magistranturos-studijas/priemimo-tvarka/
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=90e4d91a-be50-40b3-a0b1-46d376678437
https://www.aikos.smm.lt/studijuoti/SitePages/Noriu%20studijuoti.aspx?ss=90e4d91a-be50-40b3-a0b1-46d376678437
http://mef.asu.lt/lt/studentams/testiniuistestiniu-magistranturos-studiju/
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semestrui. Tvarkaraštis skelbiamas dekanato skelbimų lentoje ir fakulteto internetinėje 
svetainėje6. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus ir kontaktinio darbo 
apimties, bet ne ilgesnė kaip 4 savaitės. 

73. Studijos Universitete vyksta sistemingai derinant kontaktinį darbą su studentų 
savarankišku mokymusi. Kontaktinį darbą sudaro paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, 
pratybos, mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktika, konsultacijos, savarankiškų darbų 
gynimas, egzaminų ir įskaitų laikymas, baigiamųjų darbų gynimas. Studijų dalyko kontaktinis 
darbas gali būti atliekamas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu. 

74. Studentų savarankišką darbą (mokymąsi) sudaro pasirengimas seminarams, 
laboratoriniams darbams, kontroliniams darbams ir egzaminams, individualių ir grupinių 
savarankiškų užduočių atlikimas, savarankiškas mokslinis tiriamasis darbas, referatų, kursinių, 
baigiamojo darbo rengimas.Savarankiškas darbas studijų tvarkaraščiuose nenumatomas. Laiką 
savarankiškam darbui studentai planuoja individualiai. 

75.Nuo 2015/2016 metų antrosios pakopos programų studijų dalykuose, studijuojant ištęstine 
forma, kontaktinio darbo apimtis sudaro 5 ak.val./kreditui. Studijų programų mokslinėms ir 
inovacijų praktikoms skiriama 0,5 ak.val./kreditui, moksliniam darbui įskaitant ir baigiamojo 
darbo paruošimą – 1,33 ak.val./kreditui. Visas likęs laikas skiriamas savarankiškam studentų 
darbui. 

76. 2013 metais į Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programą įstojo tik 4 
studentai, todėl šiai grupei paskaitos buvo vedamos konsultaciniu principu (teorinės dalyko 
studijos vyko savarankiškai, kontaktinis darbas su studentais sudarė 30% paskaitoms skiriamo 
laiko. Jų metu buvo aptariamos pagrindinės arba probleminės dalyko temos (klausimai)), o 
pratybos, seminarai ir/arba laboratoriniai darbai vyko įprasta tvarka. 

77. Pažangiems, neįgaliems bei dirbantiems studentams Universitete sudaromos galimybės 
studijuoti pagal individualų grafiką. Pageidaujantieji studijuoti pagal individualų grafiką dekanui 
pateikia motyvuotą prašymą. Gavę leidimą, su dėstytojais suderina konsultacijų formą ir laiką, 
atsiskaitymo tvarką. Individualios studijos baigiamos egzaminu, kurį studentai laiko kartu su 
visa grupe. Vertinamuoju laikotarpiu pagal individualų grafiką studijuojančių programos 
studentų nebuvo. 

78. Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programai parinkti dalykai, būtini 
studentų žinioms bei gebėjimams formuoti, yra būdingi tik šiai studijų programai, todėl vykdomi 
atskirai, tai yra nėra bendrų paskaitų su kitų programų studentais. Pagal savo pageidavimus 
studentai turi galimybių rinktis kai kuriuos dalykus iš šiai studijų programai paruoštos 
pasirenkamų alternatyviųjų dalykų grupės (24 kr.). 

79. Magistrantų mokslinė veikla motyvuojama tuo, kad remiantis Antrosios studijų pakopos 
(magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašu7  studentai privalo 
pristatyti savo mokslinės tiriamosios veiklos rezultatus kiekvieną semestrą, dalyvauti mokslinėse 
konferencijose ir iki baigiamojo darbo gynimo paskelbti bent vieną publikaciją magistro darbo 
tematika. 

80. ERASMUS mainų sutartys su 71 Europos universitetu leidžia ASU studentams rinktis 
dalines studijas Austrijos, Suomijos, Vengrijos, Italijos, Olandijos, Lenkijos, Islandijos 
universitetuose. Studentai pagal ERASMUS programą gali dalyvauti studentų tarptautiniuose 
mainuose ir vykti dalinių studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) į užsienio universitetus. Judrumo tikslai: 
suteikti galimybę studentams gilinti savo žinias ir gebėjimus, praplėsti akiratį ir pažinti kitų 
užsienio universitetų studijų sąlygas. Reikalaujama, kad studentai rinktųsi dalykus, atitinkančius 
Studijų programos rezultatus. Jei yra studijų dalykų, kuriuos studentas praleidžia išvykos metu, 
juos grįžus galima studijuoti savarankiškai, konsultuojantis su dėstytojais. 

81. Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programos studentų įsitraukimą į 
tarptautinius studijų mainus paprastai riboja tai, kad studentai patys moka už mokslą, taigi laisvu 
nuo studijų laiku dirba ir negali nutraukti savo darbinės veiklos, be to gali turėti įtakos ir 
nepakankami studentų užsienio kalbos įgūdžiai, tiesa ši problema kasmet mažėja. 

82. Ne tik ASU studentai išvyksta studijoms į užsienio universitetus, bet taip pat užsienio 
studentai atvyksta studijuoti į mūsų universitetą. Todėl didinamas studijų dalykų, dėstomų anglų 
bei rusų kalbomis, skaičius. Vertinamuoju laikotarpiu pagal Laukinių gyvūnų išteklių ir jų 
valdymo studijų programą studijavo 1 doktorantė  iš Italijos Perudžos universiteto bei trys 
magistrantūros studentų grupės (po 15 studentų kiekvienoje grupėje) iš Kazachstano nacionalinio 
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agrarinio universiteto su juos lydėjusiais Miškų resursų ir medžioklėtyros katedros dėstytojais. 
Dalis iš Kazachtano atvykusių studentų jau turėjo įsteigę savo šalyje įmones, todėl jų tikslas buvo 
sukaupti kuo daugiau žinių užsienio šalyse. 

 
1.5.3. Paramos studentams vertinimas 

 
83. Universiteto tinklalapyje studentai gali susipažinti su vykdomomis studijų programomis, 

jų planais, dėstomų dalykų aprašais ir svarbiausiais dokumentais, reglamentuojančiais studijas. 
Kiekvienas studentas turi elektroninį dienyną, kuriame pateikiama informacija apie jo studijų 
rezultatus, mokėjimus ir t. t. Universiteto tinklapyje viešinama ir greitai skleidžiama aktuali 
informacija: užsiėmimų ir egzaminų tvarkaraščiai, dėstytojų kontaktai, pasiūlymai stažuotėms,  
praktikai atlikti arba įsidarbinti ir kita informacija. Aktuali informacija taip pat dubliuojama 
dekanato skelbimo lentoje. Detalesnę informaciją apie studijas ir atsakymus į jiems rūpimus 
klausimus studentai gali sužinoti dekanate. 

84. Universiteto studentams integruotis į tarptautinių studijų procesą padeda ASU 
Tarptautinis centras. Organizuojami studentų susitikimai su Tarptautinio centro darbuotojais, 
kuriuose pristatomos galimybės dalyvauti studijų mainų programose. Apie studijų galimybes 
užsienio universitetuose, atrankos sistemą, studijų vertinimo sistemą, studentų praktiką ir kitą 
svarbią informaciją studentai taip pat gali rasti ASU ERASMUS studijų tinklalapyje. 

85 .Nuo 2005 m. Universitete veikia Karjeros centras. Jo paskirtis - padėti ASU studentams 
rengtis karjerai. Centras teikia individualias ir grupines konsultacijas apie profesinės karjeros 
galimybes, organizuoja praktinius mokymus savęs pažinimo, pasitikėjimo savimi klausimais, 
susitikimus su darbdavių atstovais, padeda pasirengti pokalbiui su būsimu darbdaviu, 
tarpininkauja tarp darbdavių ir s tudentų darbo paieškos ir karjeros klausimais. Centro 
internetinėje svetainėje sukurtos duomenų bazės, skirtos darbdavių skelbimams bei laisvų darbo 
ir praktikos vietų paieškai. Virtualioje darbo paieškos bazėje studentai gali formuoti savo 
gyvenimo aprašymą. Kasmet organizuojama „Karjeros diena", kurios metu darbdaviai pristato 
galimybes priimti studentus profesinės veiklos praktikai, o absolventus - darbui, informuoja apie 
būtinas žinias praktinei veiklai. 

86. Universitete taikoma tokia socialinės paramos sistema: skatinamosios stipendijos už 
mokymosi rezultatus, vienkartinės skatinamosios stipendijos iš Universiteto ir Fakulteto 
stipendijų fondų, socialinės stipendijos (skiria Valstybinis studijų fondas), ASU rėmėjų, vardinės 
stipendijos, išmokos studentams našlaičiams, neįgaliesiems studentams. Skatinamųjų stipendijų 
skyrimą reglamentuoja ASU studentų skatinamųjų stipendijų nuostatai (2010-02-03 LŽŪU 
Senato nutarimas, protokolas Nr. 491). Stipendijos už mokymosi rezultatus skiriamos konkurso 
tvarka geriausiai besimokantiems studentams pagal praėjusio semestro egzaminų sesijoje 
pasiektus studijų rezultatus. Į konkursinę eilę pagal paskutinės išlaikytos sesijos rezultatus 
papildomai įtraukiami: studentai, studijavę pagal tarptautines studijų mainų programas, jeigu 
jiems egzaminų sesija fakulteto dekano potvarkiu yra atidėta; iš akademinių atostogų sugrįžę 
studentai, neturintys praėjusio semestro akademinių skolų. 

87. Universiteto vienkartinių skatinamųjų stipendijų fondas skiria vienkartinės stipendijas 
studentams už išskirtinius akademinius laimėjimus studijose, moksliniuose tyrimuose, 
visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje atvejais. Vienkartinių skatinamųjų 
stipendijų dydžius nustato ir jų skyrimą įsakymu patvirtina rektorius. Vardinės stipendijos8 
skiriamos už išskirtinius ir reikšmingus akademinius laimėjimus studijose, moksliniuose 
tyrimuose, visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje. Universitetas suteikia paramą 
našlaičiams ir neįgaliems studentams, sudaro galimybę studijų įmoką mokėti dalimis. Visi 
pageidaujantys studentai gali gyventi universiteto bendrabučiuose, o našlaičiai atleisti nuo 
nuomos mokesčio. Bendrabučiuose veikia šviesolaidinis internetinis ryšys. 

 
 
7  Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos aprašas. 
Prieiga internete: 

    http://mef.asu.lt/lt/studentams/baigiamuju-darbu-gynimas/ 
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1.5.4. Studentų pasiekimų vertinimas 

 
88. Galutinis dalyko studijų atsiskaitymas – egzaminas. Studentų pasiekimų vertinimas 

vykdomas dešimties balų kriterine vertinimo sistema (reglamentuoja 2008-07-24 LR Švietimo ir 
mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų vertinimo sistemos 
patvirtinimo"). Baigus atitinkamą studijų dalyką, vertinami studijų rezultatai, t. y. studento žinios 
ir gebėjimai, kurie buvo pateikti studijų dalyko apraše. 

89. Egzaminai laikomi raštu arba žodžiu. Iki egzaminų sesijos studentai privalo atsiskaityti 
už laboratorinius, kontrolinius, pratybų darbus, kursinius projektus ir kitas savarankiško darbo 
formas. Egzamino vertinimas sudaro 50-60 % galutinio vertinimo rezultato. Kitą dalį sudaro 
kontrolinių, laboratorinių, praktinių, kursinių projektų, individualių užduočių arba kitų darbų 
įvertinimas. 

90.Studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai parenkami taip, kad būtų objektyviai patikrinti 
studentų pasiekimai pagal dalyko studijų rezultatus ir vadovaujamasi jų vertinimo kriterijais. 
Taikomi tokie studijų dalykų rezultatų vertinimo metodai: probleminiai klausimai, testai, trumpų 
atsakymų reikalaujantys klausimai, klausimai, į kuriuos atsakoma atvirai naudojantis literatūros 
šaltiniais, žodiniai klausimai, individualaus pranešimo pateikimas, komandos (grupelės) parengto 
pranešimo pateikimas, stendinis pranešimas, referatas, probleminė užduotis, laboratorinių ar 
praktinių darbų rezultatų pateikimas, įvairių projektų pateikimas, mokslinio darbo rezultatų 
pateikimas, įvairių darbų recenzijos ir kt. 

91.Egzaminų tvarką nuo 2009 metų reglamentuoja Studijų dalykų egzaminų laikymo ir 
perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas9. Ištęstinių studijų dalykų 
egzaminų laikymas10 vyksta akademinėmis grupėmis. Nelaikius dalyko su akademine grupe 
arba jo neišlaikius, tolesnio egzamino laikymo (perlaikymo) laikas derinamas fakulteto dekanate 
individualiai. Studijų dalykų egzaminai laikomi ir šių dalykų studijų rezultatų galutinis 
vertinimas atliekamas egzaminų sesijų metu pagal fakulteto dekano patvirtintus egzaminų 
laikymo grafikus. 

92. Dalyko egzaminas laikomas žodžiu arba raštu (kaip numatyta Studijų dalyko apraše) 
egzaminų sesijos metu pagal sudarytą tvarkaraštį. Duomenys kaupiami ir saugomi skaitmenine ir 
dokumentine formomis. Jų apskaitą ir kontrolę atlieka fakulteto dekanatas. Neišlaikius egzamino 
arba nedalyvavus egzamine, einamaisiais studijų metais studentas turi teisę du kartus egzaminą 
perlaikyti. Jei net ir tuomet neišlaikius egzamino studentas privalo kartoti dalyką (kursą) arba jo 
studijos Universitete nutrūksta. 

93.Vertindamas egzamino rašto darbą, dėstytojas prie kiekvieno atsakymo nurodo 
pagrindines klaidas ir atsakymo išbaigtumą, užrašo egzamino įvertinimą bei galutinį įvertinimą ir 
pasirašo. Jeigu studento netenkina egzamino pažymys, jis turi teisę susipažinti su egzamino 
atsakymų į klausimus vertinimais ir diskutuoti su dėstytoju dėl vertinimo objektyvumo. 
Nepasiekus kompromiso, studentas gali rašyti apeliaciją Fakulteto dekanui. 

94.Magistrantūros studijos baigiamos baigiamuoju darbu. Baigiamųjų darbų tematikas bei 
rengimo ir gynimo tvarką galima rasti universiteto internetinėje svetainėje11,12. 

95.Baigiamasis darbas turi būti pagrįstas savarankiškais moksliniais tiriamaisiais ar 
taikomaisiais tyrimais, žinių taikymu arba parengtas kaip projektas, atskleidžiantis programos 
tikslus atitinkančius gebėjimus. Baigiamuoju darbu (projektu) magistrantas turi parodyti žinių ir 
supratimo lygį, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus 
atitinkamos krypties (šakos) darbus, savarankiškai mokytis ir atlikti tos krypties (šakos) tyrimus, 
aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas pagal universiteto 
patvirtintus reikalavimus. Baigiamųjų darbų vertinimui taikomas kolegialus vertinimas Vertinimo 
komisija sudaroma Rektoriaus įsakymu. Baigiamasis darbas ginamas 5 narių komisijoje. 
Komisijos pirmininku kviečiamas kitos institucijos atstovas; komisijos nariai - Fakulteto institutų 
ir kitų institucijų atstovai, socialinių dalininkų atstovas. Komisija, atsižvelgdama į studento 
pranešimą, 

 
8 Vardinės stipendijos. Prieiga internete: 
    http://mef.asu.lt/lt/apie-fakulteta/vardines-stipendijos/
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atsakymus į komisijos narių pateiktus klausimus, oponento vertinimą, atlieka galutinį baigiamojo 
darbo kokybės ir studento žinių bei gebėjimų vertinimą. Konkretus vertinimo balas išskaičiuojamas 
kaip visų komisijos narių vertinimų aritmetinis vidurkis. Studentai, neapginę baigiamųjų darbų, 
pakartotinai ginti gali tik po vienerių metų. 
96. 2012–2015 m. 8 ištęstinių studijų studentai pristatė baigiamuosius darbus. Baigiamųjų darbų 
įvertinimo vidurkis buvo 8,50 balo. Visi 2012 m. įstoję studentai įgijo teisę į baigiamąjį 
atsiskaitymą bei sėkmingai apgynė baigiamąjį darbą. Baigiamųjų darbų temos ir įvertinimai 
pateikti 4  priede. Aukščiausią įvertinimą gavęs studentas P. Adeikis tęsia studijas doktorantūroje 
Miškotyros kryptyje. 

 
 

9  Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos 
aprašas. Prieigainternete: 
    http://www.asu.lt/stojantiesiems/studentams/studiju-organizavimas/antrosios-pakopos-studijos/ 
10 Studijų dalykų egzaminų laikymo ištęstinėse studijose tvarkos aprašas. Prieiga internete: 
   http://www.asu.lt/studentams/lt/17107 
11  Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamųjų darbų tematikos. Prieiga internete: 
    http://mef.asu.lt/lt/studentams/baigiamuju-darbu-gynimas/baigiamuju-darbu-rengimas/ 
12  Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos 
aprašas. Prieiga internete: 
    http://mef.asu.lt/lt/studentams/baigiamuju-darbu-gynimas/ 

 
*** 

97. Apibendrinant galima teigti, kad priėmimo į studijas reikalavimai pagrįsti, o studijų 
eiga sklandi. Universitete sukurta ir veikia pažangos stebėjimo sistema, taikoma kaupiamojo 
vertinimo sistema, kuri motyvuoja studentus mokytis viso semestro metu. Siekiant sudaryti geresnes 
sąlygas studijų metu dirbantiems studentams tikslinga studijų medžiagą patalpinti nuotolinio 
mokymo sisstemos Moodle aplinkoje. 

98. Studentams sudarytos sąlygos dalyvauti judrumo programose, tačiau šis dalyvavimas 
nėra aktyvus. Didžioji dauguma stojančių studentų jau dirba pagal specialybę, todėl stojant jų 
tikslas būna pagilinti turimas žinias. Iš vienos pusės tai teigiamas dalykas, tačiau iš kitos pusės, 
kai studentai yra ribojami darbinių įsipareigojimų, jie nebeturi galimybės išvykti studijuoti ir 
tobulintis į užsienio mokymosi įstaigas. Tą problemą galėtų sumažinti valstybės finansuojamų vietų 
atsiradimas. 

99. Studijų programa pasižymi stojančių studentų kiekio nepastovumu. Tikėtina, kad ne visi 
potencialūs studentai žino apie Laukinių gyvūnų išteklių ir jų valdymo studijų programą. Šią 
problemą vertėtų bandyti spręsti investuojant į programos reklamą. 

http://www.asu.lt/studentams/lt/17107
http://mef.asu.lt/lt/studentams/baigiamuju-darbu-gynimas/
http://mef.asu.lt/lt/studentams/baigiamuju-darbu-gynimas/
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1.6. Programos vadyba  

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

100. Universitete yra aiškiai paskirstyta atsakomybė už studijų programų įgyvendinimą, 
priežiūrą ir sprendimų priėmimą. Bendrąjį studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo procesą 
Universitete valdo prorektorius, atsakingas už studijas. Studijų kokybės užtikrinimo veiklas 
universitetiniu lygmeniu koordinuoja ir metodinę pagalbą akademiniams padaliniams teikia Studijų 
kokybės ir inovacijų centras. Už studijų procesų organizavimą ir jų tinkamo įgyvendinimo 
užtikrinimą universitetiniu lygmeniu atsako Studijų skyrius, fakultetiniu lygmeniu – fakulteto 
dekanas (fakulteto prodekanas studijoms). Už studijų programų kokybės užtikrinimą atsako 
fakultetų dekanai (fakultetų prodekanai studijų programoms). Studijų programų sistemingą 
vertinimą atlieka ir jų tobulinimu rūpinasi Studijų programų komitetai.  

101.Magistrantūros studijų programos „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas“ įgyvendinimo 
procesais ir jų kokybe rūpinasi Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas bei prodekanas studijoms. 
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanato darbuotojai vykdo pakviestųjų studijuoti į Programą 
dokumentų priėmimą, Programos studentų registraciją į studijas, mokomųjų užsiėmimų, 
konsultacijų ir egzaminų tvarkaraščių sudarymą, tarpinių Programos studentų studijų rezultatų 
duomenų kaupimą ir analizę, Programos studentų judumo dokumentavimą, Programos studentų 
studijų rezultatų apskaitą ir studijų baigimo įforminimą.  

102.Miškų ir ekologijos fakultete dirba prodekanas studijų programoms, kuris kartu su dekanu 
koordinuoja Programos kokybės užtikrinimo veiklas. Sistemingą Programos vertinimą vykdo ir jos 
tobulinimą organizuoja Programos komitetas, kurio funkcijos, personalinė sudėtis ir pirmininkas 
yra patvirtinti Miškų ir ekologijos fakulteto taryboje. Programos komiteto sudėtis pateikiama priede 
Nr. 5. 

103.Programos komitetas organizuoja Programos rezultatų peržiūrą, Programoje nustatytoms 
kompetencijoms suformuoti būtinų studijų dalykų sąrašo, šių dalykų aprašų ir detalaus turinio 
peržiūrą. Programos komitete dirbantys mokslininkai yra atsakingi už studijų žinių ir gebėjimų 
atitikimą naujausioms mokslo tendencijoms, jų integravimą į konkrečius Programos studijų 
dalykus. Darbdavių atstovas yra atsakingas už Programos atitikimo kintantiems darbdavių 
poreikiams analizę, vertinimą, studentų praktinių gebėjimų koregavimą. Studentų atstovas 
analizuoja ir vertina Programos studentų lūkesčių pokyčius, jų integraciją į Programą. Programos 
komiteto pirmininkas vertina Programos atitikimą Švietimo ir mokslo ministerijos bei Universiteto 
nustatytiems reikalavimams, organizuoja ir stebi studijų dalykų aprašų atestavimo eigą, į Programo 
analizę ir vertinimą įtraukia Programos socialinius dalininkus, atlieka bendrąjį Programos vertinimo 
darbų koordinavimą ir pasiūlymų tobulinti Programą svarstymą. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo 
suorganizuoti 10 Programos komiteto susirinkimų.  4 susirinkimai buvo suorganizuoti prasidėjus 
2012/2013, 2013/14, 2014/15 ir 2015/16 studijų metams, 3 susirinkimai – 2013, 2014 ir 2015 
metais kovo mėn. Programos komiteto narių atliktų vertinimų ir parengtų pasiūlymų aptarimui, 2 
susirinkimai – 2015/16 studijų metais dėl Programos studijų dalykų atestavimo ir 1 susirinkimas – 
dėl Programos išsamaus vertinimo atlikimo prieš Programos akreditavimo procedūrą. Pagal 
sprendimų priėmimo įgaliojimus Programos komiteto aprobuoti pasiūlymai teikiami:  
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- Miško biologijos ir miškininkystės instituto direktoriui, kai pasiūlymai yra susiję su 
Programos studijų dalykų atnaujinimu, juose tikslinant studijų dalykų rezultatus, numatant 
aktyvaus mokymo metodus ar literatūros atnaujinimą. Atnaujinti Programos studijų dalykų aprašai 
aprobuojami instituto susirinkime ir Programos komitete;  

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

- Miškų ir ekologijos fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra susiję su Programos tikslų ir 
numatomų studijų rezultatų tikslinimu, naujų studijų dalykų įtraukimu ar esamų studijų 
dalykų išbraukimu, Programos studijų dalykų apimties ar jų dėstymo nuoseklumo keitimu. 
Fakulteto taryboje patvirtinti siūlymai dėl Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų 
tikslinimo, naujų studijų dalykų įtraukimo ar esamų studijų dalykų išbraukimo teikiami tvirtinti 
Universiteto senatui. Buvo siūlyta pakeisti studijų dalykų dėstymo eiliškumą, įtraukti mokomąją 
medžioklę į Laukinių gyvūnų prekių mokslo studijų dalyko struktūrą. Planuojama daugiau žinių 
suteikti apie įvairių gyvūnų laikymą nelaisvėje, jų gerovės užtikrinimą. 

104. Toks atsakomybių už Programos įgyvendinimą, priežiūrą ir sprendimų priėmimą 
paskirstymas yra įtvirtintas Universiteto statute, Miškų ir ekologijos fakulteto nuostatuose ir juos 
detalizuojančiuose studijų kokybės užtikrinimo dokumentuose.  

105.Pagrindinis studijų kokybės užtikrinimą Universitete regalamentuojantis dokumentas yra 
Aleksandro Stulginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas, 
patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. birželio 18 d., protokolo Nr. 521. Šiame apraše yra 
nustatyti Universitete vykdomų studijų kokybės užtikrinimo principai, konkrečios priemonės ir 
atsakomybės už jų įgyvendinimą, studijų kokybės planavimo ir vertinimo kriterijai bei rodikliai. 
Tuo tarpu Kokybės vadove, patvirtintame ASU rektoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 
Nr. 246-KB, yra išdėstytos detalios studijų kokybės užtikrinimo procedūros, apimančios 
Universiteto vadovybės veiklą (strateginį planavimą, kt.), pagrindinę (mokslo ir studijų) veiklą, 
tobulinimo bei palaikomuosius procesus (personalo, infrastruktūros valdymą, kt.). Universiteto 
akademinės bendruomenės ir išorės socialinių dalininkų grįžtamojo ryšio formos, jų įgyvendinimo 
ir paskesnės (studijų kokybės tobulinimo) veiklos užtikrinimo procedūros bei metodika 
detalizuojama Aleksandro Stulginskio universiteto grįžtamojo ryšio studijų kokybės 
užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos apraše, patvirtintame ASU rektoriaus 2015 m. 
lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 339-PA§14. Akademinės etikos normas, šių normų pažeidimų 
išaiškinimo ir atitinkamų poveikio priemonių taikymo tvarką Universitete nustato Aleksandro 
Stulginskio universiteto akademinės etikos kodeksas, patvirtintas ASU senato posėdyje 2012 m. 
kovo 28 d., protokolo Nr. 515. ASU senatas 2016 m. balandžio 27 d. (protokolo Nr. 557) patvirtino 
Plagiato prevencijos priemonių aprašą, kuriuo: (a) Universiteto lygmeniu apibrėžta plagiato 
sąvoka ir tipai; (b) įtvirtintas nuoseklus studentų ir dėstytojų švietimas plagiato prevencijos tema; 
(c) nustatyta studentų rašto darbų originalumo patikros specializuota programine įranga tvarka; (d) 
apibrėžta nuobaudų už plagijavimą sistema. 2015/16 studijų metais viešam gynimui pateikti 
Programos studentų baigiamieji darbai jau buvo tikrinami specializuota programine įranga, 
vadovaujantis šio aprašo nuostatomis.  
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106. Dokumentus, reglamentuojančius vidinį studijų kokybės valdymą, nuolat atnaujina ir į 
Universiteto elektroninę talpyklą (http://dspace.lzuu.lt) patalpina Universiteto Studijų skyrius. 
Svarbiausi studijų kokybės užtikrinimo dokumentai Programos dėstytojams bei komiteto nariams 
taip pat prieinami ASU internetinės svetainės skiltyje „Metodinė pagalba dėstytojams“ 
(http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/).  

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

107.Programos komitetas kasmet kovo – balandžio mėnesiais atlieka Programos dalinį 
vertinimą, kurio metu analizuojami: (a) Programos siekinių, turinio ir metodų tobulinimo poreikiai; 
(b) Programos ištekliai pagal dėstytojų ir studentų santykį, dėstytojų kvalifikaciją, apsirūpinimą 
literatūra, auditorijomis, audiovizualine, programine ir laboratorine įranga; (c) Programos studentų 
pažangumas ir judumas; (d) Programos absolventų įsidarbinimo rezultatai ir darbdavių atsiliepimai; 
(e) Programos studentų grįžtamasis ryšys (lūkesčių patenkinimas); (f) Programos paklausa pagal 
studentų priėmimo į Programą konkurso rodiklius.  

108.Programos vertinimui atlikti sistemiškai renkami ir kaupiami objektyvūs bei subjektyvūs 
(socialinių dalininkų apklausų) duomenys apie Programos įgyvendinimą. Programos komitetas, 
atlikdamas dalinį vertinimą, remiasi: (a) Studentų priėmimo duomenų bazės, integruotos su LAMA 
BPO duomenų baze, duomenimis; (b) Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistemos (E-
rezultatai) duomenimis; (c) Miškų ir ekologijos fakulteto dekanato ir Tarptautinio skyriaus 
duomenimis apie studentų ir dėstytojų tarptautinį judumą; (d) baigiamųjų darbų gynimo pirmininkų 
ataskaitomis ir baigiamųjų darbų temų sąrašais; (e) Karjeros valdymo informacinės sistemos 
(Karjera.lt) duomenimis apie Programos absolventų įsidarbinamumą; (f) Studijų kokybės ir 
inovacijų centro sudaryta ataskaita, apibendrinančia praeitų studijų metų pavasario semestro ir 
einamųjų studijų metų rudens semestro metu atliktų su Programa susijusių apklausų rezultatus.  

109.Programos įgyvendinimas kasmet taip pat yra aptariamas Miško biologijos ir 
miškininkystės instituto, Miškotvarkos ir medienotyros instituto, Aplinkos ir ekologijos instituto  
susirinkimuose bei Miškų ir ekologijos fakulteto taryboje rengiant ir tvirtinant metinės veiklos 
ataskaitas.  

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

111. Be kasmetinio Programos vertinimo Programos komitetas kas 2 metus atlieka ir Programos 
studijų dalykų bei jų aprašų atestavimą (detalią peržiūrą). Laikotarpiu nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 
2016 m. balandžio 25 d. vykusios detalios peržiūros metu buvo atestuoti 23 Programos studijų 
dalykai.  

112. Universitete metodinių leidinių kokybė užtikrinama juos recenzuojant ir aprobuojant 
atitinkamo instituto susirinkime bei fakulteto metodinėje komisijose. Mokomosios knygos ir 
vadovėliai yra papildomai aprobuojami Universiteto centrinėje metodinėje komisijoje. Šiuo metu 
šiai procedūrai yra parengtos dvi Programai skirtos mokomosios knygos, t. y. doc. dr. K. Pėtelio 

http://dspace.lzuu.lt/
http://asu.lt/stojantiesiems/studijos/bolonijos-procesas/
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mokomoji knyga „Medžiojamųjų gyvūnų populiacijų tvarkymas“ ir lekt. dr. J. Stankevičiūtės 
mokomoji knyga „Laukinių gyvūnų mėsa ir jos kokybė“.  

1.6.3. Programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatų panaudojimas tobulinant programą 

113.Atsižvelgiant į Programos vidinio vertinimo rezultatus, atlikti (bus atlikti) šie Programos 
sandaros patobulinimai:  

- Panaikinti ir įvesti nauji studijų dalykai. K. Pėtelio pasiūlymai ir argumentacija.  

- Pakeistas studijų dalykų dėstymo eiliškimas. K. Pėtelio pasiūlymai ir argumentacija.  

114. Programoje kartu su dalykų dėstytojais dėsto  keletas sektoriaus ekspertų iš išorės, t. y. 
urėdijų, saugomų teritorijų ir RAAD atstovai. Tai leidžia į Programą integruoti praktikoje aktualias 
temas, skatinti studentus atliekant mokslinius darbus spręsti realias problemas, taip Programos 
studentai gali užmegzti naudingas pažintis su sektoriaus atstovais. Dėl šių priežasčių numatoma 
laikytis tradicijų ir toliau kviesti dėstyti sektoriaus ekspertus iš išorės. Siekiant išlaikyti ir sustiprinti 
Programos mokslinį personalą, numatoma pritraukti daugiau doktorantų, jaunų fakulteto (instituto) 
dėstytojų vykdyti mokslinius tyrimus laukinių gyvūnų išteklių valdymo srityje, taip pat kviesti 
dėstyti vizituojančius mokslininkus iš užsienio.  

115.Atsižvelgiant į aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį laukinių gyvūnų išteklių valdymo 
srityje, optimalus Lietuvoje šios Programos studentų skaičius per metus yra apytiksliai 8 studentai. 
Tiek studentų yra pritraukiama studijuoti Programą. 2016/17 studijų metais pirmą kartą Programai 
bus skirtos valstybės finansuojamos vietos (iš viso numatytos 4 valstybės finansuojamos vietos). 
Tai turėtų dar labiau padidinti Programos patrauklumą ir padėti suformuoti aukštos motyvacijos 
gerai Programos studijoms pasirengusių studentų klasę.  Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Programos 
tolimesnei plėtrai palankias sąlygas sudaro galimybės studentams, baigus Programą, verstis privačia 
veikla ir studentų iš užsienio susidomėjimas Programa. Trys metai iš eilės Programos studijų dalykų 
pagrindu parengtų intensyvių kursų savo lėšomis buvo atvykę išklausyti studentai iš Kazakstano. 
2014/15 studijų metais Programoje studijavo studentė iš Italijos pagal „Erasmus+“ mainų programą.  

116. Programa išorinių ekspertų bus vertinama pirmą kartą.  

1.6.4. Socialinių dalininkų įtraukimas į programos vertinimo ir tobulinimo procesus 

117. Programos kokybei užtikrinti ypatingai svarbi aukštos kvalifikacijos dėstytojų, motyvuotų 
studentų, inovatyviai į studijų procesą žvelgiančių darbdavių nuomonė ir vertinimai. Jų įtraukimui į 
Programos rengimą, vertinimą ir tobulinimą Universitete įgyvendinama ir nuolatos plėtojama 
socialinių dalininkų grįžtamojo ryšio sistema. Įgyvendinant šią sistemą organizuojamos apklausos, 
tikslinių grupių diskusijos, o apibendrinti rezultatai naudojami Programos tobulinimui, studijų 
proceso organizavimo gerinimui, akademinio personalo sudėties bei gebėjimų stiprinimui.  

118. Studentų ir absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Studentus telkia Universiteto bei 
Miškų ir ekologijos fakulteto Studentų atstovybė. Studentai yra Universiteto senato, jo komitetų, 
Universiteto administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisijos, Miškų ir ekologijos fakulteto 
tarybos, dėstytojų atestacijos ir stipendijų skirstymo komisijų bei Programos komiteto nariai. Bet 
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kuriuo metu Programos studentai savo problemas gali išsakyti ir aptarti dekanate, taip pat galima 
kreiptis į nešališką Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centrą. Per Programos įgyvendinimo 
laikotarpį Programos studentai nėra pateikę apeliacijų ar skundų.  

119.Programos studentai turi galimybę išsakyti savo nuomonę apie visus išklausytus studijų 
dalykus, dalyvaujant apklausoje „Studijų dalykas studento akimis“, kuri yra vykdoma elektroniniu 
būdu per Studijų rezultatų elektroninę apskaitos sistemą (E-rezultatai). Programos studentai šioje 
apklausoje vertina studijų dalykų naudingumą profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymui, studijų 
dalykų realizavimo ypatumus ir dėstytojų pedagoginį darbą. Pagal šios apklausos rezultatus 
nustatomi dėstytojų pedagoginės veiklos vidutiniai įvertinimai, kurie nagrinėjami dėstytojų 
atestacijos metu. Kadangi ši apklausa savanoriška, o Programoje studijuojančiųjų skaičius nėra 
didelis, užpildytų anketų apie atskirus Programos studijų dalykus yra nedaug. Nepaisant to, per 
Programos įgyvendinimo laikotarpį sukauptos 153 užpildytos anketos apie Programos dėstytojų 
pedagoginį darbą. 5 balų skalėje vidutinis Programos dėstytojų pedagoginės veiklos įvertinimas 
svyruoja nuo 3,60 iki 4,96 balo (vidurkis – 4,38; mediana – 4,47).  

120. Absolventų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Siekiant išsiaiškinti studentų lūkesčių 
išsipildymą per visą studijų laikmetį, jų nuomones apie Universitete vykdomų studijų organizavimą, 
materialiąją bazę, dėstytojų pedagoginę ir mokslinę kompetenciją, pagal Universiteto Studijų 
kokybės ir inovacijų centro metodiką elektroniniu būdu prieš pat studijų baigimą arba iš karto po 
studijų baigimo apklausiami paskutiniojo kurso studentai. 2016 metų balandžio – gegužės 
mėnesiais šioje apklausoje sudalyvavo 7 Programos studentai. Apibendrinti apklausos rezultatai 
parodė, kad:  

- Programos studentai labiausiai tikėjosi gauti išsamių profesinių žinių (5 balų skalėje, kurioje 5 
reiškia „tikėjausi“, o 1 – „nesitikėjau“, lūkestis įvertintas 4,86 balo) ir pagerinti savo bendrąjį 
išprusimo bei kultūros lygį (4,57 balo), kiek mažiau tikėjosi įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę 
(3,5 balo), reikšmingai mažiau svarbūs buvo universiteto baigimo diplomo gavimas (2,57 balo) ir 
dalyvavimas visuomeninėje veikloje (2,29 balo);  

- Įvardijant problemas studijų metu, dažniausiai buvo nurodyti finansiniai rūpesčiai, susiję su 
studijomis (nurodė 3 iš 7 studentų). Tikimasi, kad šią problemą išspręs Programai skirtos valstybės 
finansuojamos vietos (2016/17 s. m. skirtos 4);  

- Dėstytojų pedagoginę ir mokslinę kompetenciją Programos studentai, sudalyvavę apklausoje, 
įvertino teigiamai: 5 iš 7 studentų nurodė, kad daugumos dėstytojų žinios ir kompetencija aukšto 
lygio, tiek pat studentų nurodė, kad dauguma dėstytojų suprantamai perteikia žinias, likę 2 studentai 
nurodė, kad kai kurių dėstytojų žinios ir kompetencija aukšto lygio ir kad kai kurie dėstytojai 
suprantamai perteikia žinais;  

- Vertindami bendrųjų kompetencijų ugdymą, Programos studentai nurodė, kad studijų metu 
buvo ugdomi jų gebėjimai rinkti ir vertinti informaciją, sistemiškai spręsti problemas, taikyti 
fundamentalias žinias, taip pat kad buvo ugdomas jų iniciatyvumas, kūrybiškumas bei 
savarankiškumas, tačiau pasigedo studijų dalykų, ugdančių vadybines / verslo bei karjeros 
planavimo žinias ir gebėjimus. Atsižvelgiant į šiuos vertinimus, numatoma įtraukti (pasiūlyti) 
pasirenkamąjį studijų dalyką verslumo ugdymui arba integruoti verslumo ugdymą į esamus 
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privalomus studijų dalykus, taip pat numatoma organizuoti patirties pasidalijimo susitikimus su 
verslininkais  (darbdaviais) arba verslo idėjų konkursus, kuriuose jie būtų komisijos nariai, reiktų 
aktyviau informuoti studentus apie mūsų Karjeros centro paslaugas, renginius;  

- Programos studentai teigiamai įvertino praktinio mokymo procesą: 5 balų skalėje, kurioje 5 
reiškia „labai gerai“, šio proceso įvairių aspektų (naudos, trukmės, kt.) vidutiniai įvertinimai 
svyruoja nuo 3,67 iki 4,33 balo.  

- Apibūdindami baigiamojo darbo rengimo procesą, dauguma Programos studentų nurodė, kad 
temas pasirinko ir baigiamuosius darbus pradėjo rengti iš anksto 2 metai ir daugiau iki darbo 
gynimo), atitinkamai 5 iš 6 studentų, atsakiusių į klausimą apie laiko baigiamajam darbui 
pakankamumą, nurodė, kad jiems pakako laiko parengti baigiamąjį darbą, likęs 1 studentas nurodė, 
kad laiko galėjo būti skirta daugiau. Kiti baigiamojo darbo rengimo aspektai (temos aktualumas, 
moksliškumas, vadovo konsultacijų kokybė, darbo rengimo organizavimas, kt.) vertinti teigiamai, 
prasčiau studentai įvertino savo pačių pasitenkinimą atlikto darbo kokybe (3,83 balo 5 balų skalėje);  

- 4 iš 7 Programos studentų, sudalyvavusių apklausoje, studijų metu dirbo nuolatinį darbą, 
susijusį su studijuojama specialybe, 2 – dirbo nesusijusį su specialybe darbą, 1 – neribo. Daugumai 
(5 iš 7) sudalyvavusių apklausoje nekilo sunkumų derinti studijas su darbu (galimai dėl profesinės 
veiklos tiesioginių sąsajų su studijuojama Programa);   

- Vertinant Universiteto mikroklimatą, dauguma Programos studentų nurodė, kad tiek santykiai 
tarp studentų ir dėstytojų, tiek studentų tarpusavio santykiai yra šilti, draugiški. Iš įvertinimų matyti, 
kad labiau galėtų būti skatinama studentų pasirinkimo laisvė, toleruojama kritika;  

- Programos studentai, sudalyvavę apklausoje, teigiamai įvertino studijų materialiąją bazę: 
auditorijų, laboratorijų, IKT priemonių, Bibliotekos išteklių kokybė bei prieinamumas 5 balų 
skalėje, kurioje 5 reiškia „labai gerai“, buvo įvertinti tarp 3,25 ir 4,43 balo. Aukščiausią vidutinį 
įvertinimą pelnė auditorijos, žemiausią – kopijavimo aparatų pakankamumas, jų išsidėstymo tvarka.   

121. Nuo 2015 metų vasaros Universitetas kartu su kai kuriomis kitomis Lietuvos aukštosiomis 
mokyklomis susijungė į bendrą Karjeros valdymo informacinę sistemą (Karjera.lt), kuri leidžia 
atlikti absolventų karjeros stebėseną praėjus 6, 12 ir 36 mėn. po studijų baigimo. Būtent šioje 
sistemoje bus stebimi objektyvūs (valstybinių informacinių sistemų ir registrų) rodikliai, 
nusakantys, kokia Programos absolventų padėtis darbo rinkoje, koks užimtumo pobūdis, darbo 
užmokesčio dydis, kt. Pirmieji Karjeros valdymo informacinės sistemos duomenys rodo, kad iš 
Programą 2015 metais baigusių 8 absolventų 75 proc. studijų baigimo dieną jau dirbo, 12,5 proc. 
tęsė studijas. Kadangi šioje sistemoje kol kas nėra duomenų apie Programos absolventų užimtumo 
pobūdį, 2016 metų balandį jie buvo apklausti telefonu. Išsiaiškinta, kad Programos absolventai 
dirba veislininkystės ir žemės ūkio verslo infrastruktūros sferose, miškotvarkos ir miškų valstybinio 
valdymo, miškų ūkio sferose.  

122. Absolventų karjeros stebėsenos veiklas (įskaitant jų apklausas) koordinuoja Universiteto 
Karjeros centras. Pasitelkus Karjeros valdymo informacinės sistemos įrankiais Universiteto 
Karjeros centras vykdys Programos absolventų apklausas, kuriomis bus siekiama išsiaiškinti 
subjektyvią Programos absolventų nuomonę įvairiais karjeros klausimais praėjus metams ir daugiau 
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po studijų baigimo.  

123. Dėstytojų grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Programos dėstytojai savo pastabas ir 
pasiūlymus gali išsakyti Miškų ir ekologijos fakulteto tarybos posėdžiuose, Miško biologijos ir 
miškininkystės instituto susirinkimų, Universiteto Studijų kokybės ir inovacijų centro vykdomų 
apklausų bei kasmetinės veiklos ataskaitos rengimo metu. Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja 
Programos komiteto veikloje. Būtent Programos dėstytojų atliktų vertinimų ir suformuluotų 
pasiūlymų pagrindu bus atlikti anksčiau pristatyti Programos sandaros patobulinimai.  

124. Darbdavių grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Darbdavių atstovai yra įtraukti į Miškų ir 
ekologijos fakulteto tarybos, jos komisijų, Programos komiteto bei Programos studentų baigiamųjų 
darbų vertinimo komisijos veiklą. Darbdaviai dalyvauja dėstant atskiras Programos studijų dalykų 
temas, taip pat dalyvauja Programos studentams rengiant studijų baigiamuosius darbus jiems 
aktualiomis temomis. Ataskaitiniu laikotarpiu Programa ne kartą buvo aptarta susitikimuose su 
profesionalius medžioklės platus turinčių urėdijų, saugomų teritorijų, Regioninės aplinkos apsaugos 
departamento ir agentūrų bei su medžioklės veikla susijusių privačių įmonių atstovais. Su jais buvo 
konsultuotasi dėl Programos sandaros atnaujinimo.  

1.6.5. Naudojamų vidinio kokybės užtikrinimo priemonių veiksmingumas 

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

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

127.Tobulinant Universiteto studijų programų vadybą parengtas Grįžtamojo ryšio studijų 
kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam tobulinimui sistemos aprašas, šiuo metu vykdomi elektroninės 
apklausų sistemos atnaujinimo ir elektroninių ataskaitų apie studijų programų įgyvendinimą 
sistemos sukūrimo darbai. Šios priemonės leis palengvinti informacijos apie Programos 
įgyvendinimą gavimą, pagerinti sklaidos operatyvumą, šią informaciją bus galima plačiau panaudoti 
visuomenės informavimui.  
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4 priedas. Programos studentų 2015 m. baigiamųjų darbų temos ir įvertinimai 

 
Eil. 
Nr. 

Baigiamojo darbo pavadinimas Magistrantas Darbo vadovas Įvertinimas 
balais 

1. 

Pusiau natūraliomis sąlygomis išaugintų ir 
išleistų į laisvę bei laukinių lūšių (Lynx 
Lynx L.) erdvinis pasiskirstymas Lietuvos 
miškuose 

Adeikis 
Petras 

lekt. dr. 
R. Špinkytė - 
Bačkaitienė 

10 

2. Ksenobiotinių medžiagų tyrimai gulbių 
nebylių (Cygnus olor) kraujyje 

Barkauskaitė 
Solveiga Marija 

lekt. dr. 
J. Stankevičiūtė 

9 

3. Gyvosios gamtos apsaugos pažeidimai 
Alytaus regione 

Daugirdas 
Tomas 

doc. dr. K. 
Pėtelis 

8 

4. 
Baltųjų gandrų populiacijos paplitimas ir 
lizdų išsidėstymas Biržų savivaldybės 
teritorijoje 

Duderis 
Elmaras 

lekt. dr. 
R. Špinkytė - 
Bačkaitienė 

7 

5. 
Pažeidimų gyvosios gamtos srityje 
pokyčių dinamika 2004–2013 m. Kauno 
regiono aplinkos apsaugos departamento 
teritorijoje 

Jurevičius 
Darius 

doc. dr. K. 
Pėtelis 9 

6. 

VĮ Anykščių miškų urėdijos 
profesionalios medžioklės plotų 
charakteristikos ir medžiojamųjų gyvūnų 
populiacijos 

Kokanka 
Tomas 

doc. dr. K. 
Pėtelis 8 

7. Danielių populiacijų kokybė ir poveikis 
žiemos ganykloms 

Lapienis 
Bronislavas 
 

doc. dr. K. 
Pėtelis 

8 

8. Stebėjimo kamerų panaudojimas gyvūnų 
elgsenos tyrimams 

Miškinis 
Tadas 

doc. dr. K. 
Pėtelis 

9 
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