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ĮŽANGA 

 
Studijų programą vykdo Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – Universitetas). 

Universitetas yra valstybinė aukštoji mokykla, turinti senas ir gražias agrarinio mokslo 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.  

Šiuo metu tai vienintelis šalyje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius 
tyrimus, rengiantis ir suteikiantis Europoje ir pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, 
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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. 2011 m. patvirtintoje naujojoje strategijoje universiteto 
misija apibrėžta taip: „Mes, Universiteto bendruomenė, kuriame ir skleidžiame mokslo žinias, 
nuoširdžiai siekiame, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turėtų saugų ir sveiką maistą bei 
pilnavertę gyvenimo aplinką“. Šio tikslo siekiame: „ugdydami lyderius ir jų gebėjimą kurti ir 
dalintis su kitais žmonėmis žiniomis, veržlumu ir troškimu nuolat tobulėti; kurdami ir 
skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių 
darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį; puoselėdami ilgametes 
Universiteto veiklos tradicijas bei pasiekimus, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis 
profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.“ 

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 2012 m. birželio 22 d. sprendimu 
Aleksandro Stulginskio 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. 

Universitetas turi klasikiniam universitetui būdingas ir 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 d. sprendimu Universitete įgyvendinama organizacinė struktūra, 
sudaryta iš 1) akademinių padalinių (5 fakultetų, kuriuose yra 14 institutų, ir 3, kuriuose yra 2 
katedros); 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, Studijų kokybės ir inovacijų 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. 

2013 m. Universitete studijavo 4852 studentai, dirbo 330 dėstytojų ir 53 mokslo 
darbuotojai.  

Taikomosios ekologijos pirmosios pakopos universitetinių studijų programą (toliau 
Programa) administruoja ir koordinuoja Miškų ir ekologijos fakulteto (toliau Fakultetas) 
dekanatas, pagrindinis vykdytojas Aplinkos ir ekologijos institutas (iki 2012-10-08 – 
Ekologijos katedra). Vykdant programą taip pat dalyvauja fakulteto Miško biologijos ir 
miškininkystės institutas, Miškotvarkos ir medienotyros institutas, Agronomijos, Ekonomikos 
ir vadybos, Žemės ūkio inžinerijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos  fakultetų, Kultūrinės 
komunikacijos ir edukologijos bei Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centrų 
dėstytojai. 

Programos savianalizę atliko Rektoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 274-Kg 
patvirtinta savianalizės rengimo grupė, sudaryta Taikomosios ekologijos studijų programos 
studijų komiteto sudėties pagrindu. Savianalizės rengimo grupės pirmininkė  - prodekanė dr. A. 
Stiklienė (1 lentelė).  

 
1 lentelė. Savianalizės rengimo grupės narių indėlis atliekant programos savianalizę 

Eil. 

Nr. 

Pareigos, mokslo laipsnis, 
vardas, pavardė 

Vertinimo sritis 

  
1 Prof. Dr. Edmundas 

Bartkevičius 
Materialieji ištekliai. Programos vadyba (programos 
administravimas). Studijų eiga ir jos vertinimas 
(studentų atranka, pasiekimų vertinimas, parama 
studentams) 
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2 Prof. Dr. Laima 
Česonienė 

Programos sandara. Personalas. 

3 Doc. Dr. Anželika 
Dautartė 

Programos sandara. Personalas. 

4 Prof. Dr. Vitas Marozas 
 

Programos sandara. Programos tikslai ir numatomi 
studijų rezultatai. Programos vadyba. 

5 Prof. Dr. Valdas 
Paulauskas 

Programos sandara. Personalas. Programos studijų 
rezultatai. 

6 Dr. Aida Stiklienė Savianalizės ir jos suvestinės rengimo organizavimas. 
Įžanga; Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai. 
Programos vadyba (vidinis studijų kokybės 
užtikrinimas). 

7 Dr. Skirmantas Pocius Programos tikslų ir sandaros vertinimas, pasiūlymai 
perspektyvai 

8 Jolita Rasimavičiūtė Studijų proceso organizavimo, grįžtamojo ryšio analizė 
Ją sudaro 6 Universiteto darbuotojai, studentų atstovas ir darbdavių atstovas. 

Savianalizės rengimo grupės nariai pasiskirstė darbo apimtis ir atsakomybę pagal veiklos 
vertinamąsias sritis. 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). 
Savianalizės rengimas buvo organizuotas etapais pagal vertinimo sritis, išskirtas LR Švietimo 
ir mokslo ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-1487 patvirtintame Studijų programų 
išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 1 priede. 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, Universiteto teisės aktų, 
Universiteto veiklos savianalizės suvestinės 2013 m. bei vykdant dėstytojų, studentų, 
potencialių darbdavių apklausą. 

 
2 lentelė. Savianalizės rengimo grupės darbo tvarkaraštis 

Eil. 
Nr. 

Darbo pavadinimas Terminas 

1 Savianalizės grupės sudarymas 2013-10-11 
2 Darbo tvarkaraščio sudarymas, reikalingų 

atlikti darbų identifikavimas ir 
atsakomybės pasiskirstymas 

2013-10-15 

3 Reikalingų duomenų surinkimas, 
sisteminimas ir analizė 

Iki 2013-11-15 

4 Pradinių savianalizės rezultatų aptarimas Iki 2013-11-28 
5 Galutinės savianalizės ataskaitos 

parengimas 
Iki 2013-12-16 

6 Savianalizės ataskaitos pristatymas 
atvirame Fakulteto tarybos posėdyje 

2013-12-19 

7 Savianalizės ataskaitos koregavimas Iki 2014-01-15 
8 Savianalizės pateikimas SKVC 2014 01 27 

 
 2006 m. atliktas Ekologijos ir aplinkotyros krypties studijų programų universitetinių 

studijų programos ekspertinis vertinimas. Ekspertų grupės išvados buvo: akredituoti be sąlygų 
(5 priedas) LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 18 d.  įsakymas Nr. ISAK-1794.  
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Šia programos savianalize siekta įvertinti pasiektą pažangą ir tobulintinus aspektus, 
identifikuoti esmines problemas ir numatyti programos tobulinimo gaires ateičiai. 
 
1. STUDIJŲ PROGRAMOS ANALIZĖ 
 
1.1 PROGRAMOS TIKSLAI IR NUMATOMI STUDIJŲ REZULTATAI 

 
Aplinkos apsauga yra labai svarbi Europos Sąjungos politikos dalis. Vykdant Europos 

Sąjungos aplinkos apsaugos reikalavimus išlieka specialistų, dirbančių aplinkos apsaugos 
srityje, poreikis. Aplinkos apsaugai didelį dėmesį skiria ir Lietuvos programiniai dokumentai.  

Nacionalinėje  darnaus vystymosi strategijoje (patvirtintoje LR Vyriausybės 2003 m. 
rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160), strategija buvo atnaujinta ir LR Vyriausybės 2009 m. 
rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1247 patvirtinta nauja redakcija), Lietuvos Respublikos 
vyriausybės programoje patvirtintoje 2012 m. gruodžio 13 d. Nr. XII-51  numatomi prioritetai 
aplinkos apsaugai. Numatytiems siekiams įgyvendinti reikalingi aukštos kvalifikacijos plataus 
išsilavinimo specialistai, gebantys kūrybiškai dirbti besikeičiančiomis sąlygomis. Lietuvos 
visuomenės aplinkosauginio švietimo strategijos (patvirtintoje LR Vyriausybės 1998 m. 
vasario 9 d. Nr. 165) vienas prioritetų yra kvalifikuotų aplinkosaugos ir kitų sričių specialistų 
rengimas, keliant uždavinį rengti aplinkos apsaugos sistemai ir kitoms aplinkosaugos 
tarnyboms specialistus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją šalyje, aplinkosaugos vadybos 
ir technologijų naujoves pasaulyje. 

Programos tikslai atitinka Lisabonos konvencijoje, Bolonijos proceso deklaracijoje bei 
vėlesniuose Prahos, Berlyno, Bergeno, Londono, Liuveno-LLN (Leuven and Louvain-la-
Neuve), Budapešto-Vienos deklaracijoje (Budapest-Vienna Declaration) ir Bukarešto 
komunikatuose (Bucharest Communiqué)  suformuluotus informacinės ir žinių visuomenės 
kūrimo tikslus. 

Programa atitinka LR švietimo ir mokslo ministro 2010-06-03 įsakymu Nr. V-826 
patvirtinto Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo nuostatoms 
susijusioms su įgyjamomis kompetencijomis, užtikrinama, kad ją baigęs ir magistro 
kvalifikacinį laipsnį įgijęs asmuo turės reikšmingai aukštesnes, nei pasiekiamos per pirmosios 
pakopos studijas, kompetencijas. 

Programos tinkamumas grindžiamas absolventų įsidarbinimo statistika. Nuo 2006 m. 
absolventų įsidarbinimo stebėsena Universitete vykdoma pagal bendrą metodiką. Absolventų 
telefoninės apklausos kasmet vykdomos po pusės metų pasibaigus studijoms, t.y. gruodžio 
mėn. Analizuojamu laikotarpiu kasmet buvo apklausiama 46–96 % absolventų. Absolventų 
apklausų duomenys rodo, kad dauguma jų įsidarbina. Taikomosios ekologijos studijų 
programos komitetas absolventų apklausų duomenis naudoja programai tobulinti bei 
programos savianalizei atlikti. 

Programos tikslas – rengti ekologijos magistrus, išmanančius ekosistemose vykstančius 
procesus ir jų vertinimo metodus, gamtotvarkos ir aplinkosaugos principus bei sistemas, 
gebančius atlikti tyrimus ir taikyti šiuolaikiškai žinias bei metodus inovatyvumo ir žinių 
integracijos reikalaujančioje gamtosaugos veikloje, galinčius spręsti problemas nuolat 
kintančios aplinkos sąlygomis bei kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, 
formuluojant mokslines idėjas ir pagrindžiant išvadas, problemų sprendinius, suvokiančius 
priimamų sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos, pasirengusius tyrimais ir inovacijomis 
grįstai profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms. Ekologijos magistrai toliau studijas gali 
tęsti ekologijos ir aplinkotyros (03B), miškotyros (04A) ir kai kuriose kitose doktorantūros 
kryptyse. 

Programos tikslai yra suderinti su studijų pakopa ir orientuojami į būsimą absolventų 
mokslinį, pedagoginį ir vadovaujamą darbą Aplinkos ministerijoje ir jos padaliniuose, 
Valstybinėje aplinkos apsaugos inspekcijoje, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, 
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Aplinkos apsaugos agentūroje, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, 
savivaldybių aplinkos apsaugos skyriuose, miško įmonėse, mokslo ir studijų institucijose, 
konsultacinėse įmonėse. 

Tam, kad absolventai sėkmingai dirbtų šiuos darbus jie turi turėti žinių: 
- apie sausumos, vandenų bei antropogenizuotų ekosistemų struktūrą, sudėtinių dalių 

ryšius, funkcionavimą bei kaitą besikeičiančiomis antropogeninio poveikio aplinkos 
sąlygomis, ekosistemų taršos procesus, aplinkos bioindikacijos metodus; 

- perprasti mokslinių tyrimų metodologiją, jų vykdymo etapus, matematinės statistikos 
metodus, suvokti  geografinių informacinių sistemų taikymo ekologiniuose tyrimuose 
principus ir būdus; 

- išsiaiškinti gamtotvarkos principus ir būdus, perprasti aplinkos politikos koncepcijas, 
principus ir priemones; 

- išsiaiškinti pasirinktos srities (biologinės įvairovės  atskirų grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, tvarkymo bei darnaus vystymo bei aplinkotyros) pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei sistemas. 

Turėti tyrimų gebėjimų: 
- parinkti mokslinių tyrimų metodus, reikiamus matematinės statistikos metodus 

konkretiems tyrimams atlikti, tinkamai juos suplanuoti ir vykdyti; 
- atlikti mokslinius tyrimus. 
Gebėti: 
- įvertinti bei atrinkti sausumos, vandenų bei antropogenizuotų ekosistemų apsaugos 

priemones, nustatyti ekosistemų taršos prevencijos priemones ir parinkti tinkamus aplinkos 
bioindikacijos metodus; 

- parengti gamtotvarkos planus saugomoms teritorijoms, įvertinti aplinkos politikos 
koncepcijas ir pagrįsti priemones; 

- pritaikyti pasirinktos srities (biologinės įvairovės  atskirų grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, tvarkymo bei darnaus vystymo bei aplinkotyros) pagrindines teorijas, 
principus, būdus bei sistemas aplinkosauginėje veikloje. 

Taip pat įgyti šiuos bendruosius gebėjimus: 
- spręsti studijuojamos srities problemas naujos nežinomos ar nuolat kintančios aplinkos 

sąlygomis; 
- suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo ir jo pagrindu priimamų sprendimų 

padarinius ir atsakomybę už juos; 
- savarankiškai mokytis ir nuolat tobulėti; 
- pažinti ir kritiškai vertinti studijuojamos srities naujoves, efektyviai veikti 

neapibrėžtomis aplinkybėmis, pagrįsti daromas išvadas ir jas tinkamai pateikti įvairaus 
išsilavinimo suinteresuotiems asmenims; 

- individualaus ir komandinio darbo įgūdžiai (informacijos paieškos ir jos taikymo, 
mokslinės ir praktinės veiklos planavimo, vykdymo ir vertinimo, komunikavimo, komandinio 
darbo). 

Vadovautis savigarba bei pagarba kitam asmeniui, intelektualumu, sąžiningumu ir 
objektyvumu. Laikytis mokslinės etikos normų. Teigiamas požiūris į kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą. Pasitikėti savo jėgomis, būti ryžtingu prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus. 

Studijų programos dalinių tikslų, rezultatų ir dalykų sąsajos pateiktos 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Studijų programos dalinių tikslų, studijų rezultatų (siekinių) ir studijų dalykų sąsajos 
Siekinių 

rūšys 
Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Žinios ir jų 
taikymas 

Turėti žinių apie sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų ekosistemų struktūrą, 
sudėtinių dalių ryšius, funkcionavimą bei 
kaitą besikeičiančiomis antropogeninio 
poveikio aplinkos sąlygomis, ekosistemų 
taršos procesus, aplinkos bioindikacijos 
metodus 

Sausumos ekosistemų įvairovė ir 
apsauga; 
Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga; 
Antropogeninės ekosistemos;   
Aplinkos bioindikacija;  
Taršos sklaidos procesai ekosistemose 

 Perprasti mokslinių tyrimų metodologiją, jų 
vykdymo etapus, matematinės statistikos 
metodus, suvokti  geografinių informacinių 
sistemų taikymo ekologiniuose tyrimuose 
principus ir būdus  

Mokslinių tyrimų metodologija; 
Statistiniai metodai ekologijoje;  
GIS ekologiniuose tyrimuose 

 Išsiaiškinti gamtotvarkos principus ir 
būdus, perprasti aplinkos politikos 
koncepcijas, principus ir priemones 

Gamtotvarka; 
Aplinkos politika 

 Išsiaiškinti pasirinktos srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, tvarkymo bei 
darnaus vystymo bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, principus, būdus bei 
sistemas 

Pasirinktos studijų dalykų grupės 
(Biologinė įvairovė; Miško ekologija; 
Aplinkos kokybė) studijų dalykai 

Tyrimų 
gebėjimai 

Parinkti mokslinių tyrimų metodus, 
reikiamus matematinės statistikos metodus 
konkretiems tyrimams atlikti, tinkamai juos 
suplanuoti ir vykdyti 

Mokslinių tyrimų metodologija; 
Statistiniai metodai ekologijoje; 
GIS ekologiniuose tyrimuose; 
Pasirenkamas studijų dalykai: 
„Ekologinių tyrimų planavimas ir 
organizavimas“, „Daugiamatės statistikos 
metodų taikymas ekologiniuose 
tyrimuose“ 

 Atlikti mokslinius tyrimus Baigiamasis darbas 
Specialieji 
gebėjimai 

Įvertinti bei atrinkti sausumos, vandenų bei 
antropogenizuotų ekosistemų apsaugos 
priemones, nustatyti ekosistemų taršos 
prevencijos priemones ir parinkti tinkamus 
aplinkos bioindikacijos metodus 

Sausumos ekosistemų įvairovė ir 
apsauga; 
Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga; 
Antropogeninės ekosistemos; 
Aplinkos bioindikacija; 
Taršos sklaidos procesai ekosistemose 

 Parengti gamtotvarkos planus saugomoms 
teritorijoms, įvertinti aplinkos politikos 
koncepcijas ir pagrįsti priemones 

Gamtotvarka; 
Aplinkos politika 

 Pritaikyti pasirinktos srities (biologinės 
įvairovės  atskirų grupių, miško ekosistemų  
atkūrimo, formavimo, tvarkymo bei 
darnaus vystymo bei aplinkotyros) 
pagrindines teorijas, principus, būdus bei 
sistemas aplinkosauginėje veikloje 

Pasirinktos studijų dalykų grupės 
(Biologinė įvairovė; Miško ekologija; 
Aplinkos kokybė) studijų dalykai; 
Pasirenkami studijų dalykai: 
„Konsultavimo metodologija“; 
„Profesijos edukologija“ 

Socialiniai 
gebėjimai 

Spręsti studijuojamos srities problemas 
naujos nežinomos ar nuolat kintančios 
aplinkos sąlygomis 

Visi studijų dalykai 

 Suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo 
ir jo pagrindu priimamų sprendimų 
padarinius ir atsakomybę už juos 
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Asmeninai 
gebėjimai 

Savarankiškai mokytis ir nuolat tobulėti Visi studijų dalykai 

 Pažinti ir kritiškai vertinti studijuojamos 
srities naujoves, efektyviai veikti 
neapibrėžtomis aplinkybėmis, pagrįsti 
daromas išvadas r jas tinkamai apteikti 
įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems 
asmenims 

 Individualaus ir komandinio darbo įgūdžiai 
(informacijos paieškos ir jos taikymo, 
mokslinės ir praktinės veiklos planavimo, 
vykdymo ir vertinimo, komunikavimo, 
komandinio darbo) 

Vertybinės 
nuostatos 

Pasitikėjimas savo jėgomis, ryžtas prisiimti 
atsakomybę už savo veiksmus ir 
sprendimus 

Visi studijų dalykai 

 Savigarba bei pagarba kitam asmeniui, 
intelektualumas, sąžiningumas ir 
objektyvumas 

 Teigiamas požiūris į kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą 

 Mokslinės etikos normų laikymasis  
 Meilė gamtai, ekologinio mąstymo 

puoselėjimas 
 

Programos studijų rezultatų sudėtingumo lygis atitinka Europos kvalifikacijų sąrangoje 
aprašytus VII lygmens studijų rezultatus. Absolventai, sėkmingai baigę studijas, įgyja 
kvalifikaciją skirtą sudėtingai ir savarankiškai veiklai, kuri gali apimti keleto giminingų 
profesijų veiklų sritis, reikalauja specialiųjų žinių, technologijų išmanymo bei gebėjimų 
organizuoti darbus atsižvelgiant į profesinės veiklos kintamumą, priimti inovatyvius 
sprendimus paremtus tyrimų rezultatais prieš tai įvertinus galimus alternatyvius sprendimų 
variantus ir galimas socialines ir etines veiklos pasekmes, geba teikti konsultacijas ir 
koordinuoti projektus, analizuoti rezultatus ir priimti sprendimus. 

Studijų programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pateikiami reklaminėje 
informacijoje stojantiesiems (lankstinukuose, bukletuose), universiteto tinklalapyje 
(http://www.asu.lt/pradzia/lt/47158). Taikomosios ekologijos programos tikslų ir rezultatų 
santrauka pateikta Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo sistemoje (AIKOS), 
kurios tikslas – teikti aktualią, kokybišką informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje ir 
kuria naudojasi dauguma absolventų 
(http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm?m=program&adisplayItem&id=62403B101).  

Universitetas rengia naujas studijų programas, atnaujina ir tobulina esamas studijų 
programas, vertindamas naujausias mokslo tendencijas, visuomenės ir ūkio poreikius, 
darbdavių ir studentų lūkesčius, atsižvelgdamas į mokslo ir studijų išteklius ir gebėjimus, 
galimybes užtikrinti studijų kokybę. Studijų programos rengiamos, atnaujinamos ir 
tobulinamos pagal bendruosius ir specialiuosius studijų programų reikalavimus, kuriuos 
tvirtina ŠMM. Taikomosios ekologijos studijų programos aprašas peržiūrimas kasmet ir esant 
reikalui ar pakeitus teisnius dokumentus tikslinamas.  

Iki 2010-09-01 Programa vadinosi Ekologija ir buvo priskirta Biomedicinos mokslų 
Ekologijos ir aplinkotyros krypčiai. Pertvarkius studijų krypčių klasifikatorių ir vadovaujantis 
2009 m. gruodžio 23 d. LR Vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1749 „Studijų sričių ir 
krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu ir kvalifikacinių laipsnių 
sąrašu“, 2010 m. balandžio mėn. 9 d. patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 



 10 

V-501 „Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų 
reikalavimų aprašu“ nuo 2010-09-01 programa buvo atnaujinta. Pakeistas programos 
pavadinimas. Programa pavadinta „Taikomoji ekologija“ ir priskirta Biologijos krypties 
Ekologijos šakai. Absolventams suteikiamas ekologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Nuo 
2011-09-01 Programa atnaujinta ir priderinta prie Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo 
sistemos (ECTS) reikalavimų. 

Studijų rezultatų atnaujinimas atliekamas tobulinant dėstomų dalykų turinį, dėstymo 
metodikas. Kasmet dėstytojai atnaujina dalykų turinį - įtraukia medžiagą, susijusią su 
naujausiais šios srities pasiekimais ar pasikeitimais. Ekologijos studijų programos komitete 
dalyvauja Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius dr. Skirmantas Pocius. 
Studijų dalykų aprašai atnaujinami kas du metus, svarstomi institutų susirinkimuose bei 
tvirtinami studijų krypties komiteto posėdyje.  

Kasmet po baigiamųjų darbų gynimo Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos 
pirmininkas pateikia ataskaitą fakulteto tarybos posėdyje. Posėdyje aptariami galutiniai 
studijų programos rezultatai, baigiamųjų darbų kokybė, iškilusios problemos ir 
apibendrinamos problemos bei pasitaikančios klaidos, nubrėžiamos ateinančių metų studijų 
rezultatų gerinimo gairės.  

Fakulteto dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos specialistais, 
Saugomų teritorijų tarnyba, atskiromis saugomų teritorijų direkcijomis, regioniniais aplinkos 
apsaugos departamentais ir kt. institucijomis. ASU kasmet vyksta renginys „Karjeros dienos“, 
kurio metu darbdaviai išsako savo lūkesčius ir pageidavimus, į kuriuos stengiamasi reaguoti 
atnaujinant studijų dalykų aprašus ir siekiamus programos rezultatus. Periodiškai 
organizuojami seminarai su aplinkos apsaugos specialistais (2008, 2010, 2012) aptariamos 
ekologų rengimo universitete aktualijos. 

Taikomosios ekologijos programos studijų rezultatai formuojami atsižvelgiant į 
Bolonijos proceso nuostatas, t. y. siekiama, kad būtų užtikrinama studijų kokybė, ugdomos 
studentų kompetencijos, atitinkančios sparčiai besikeičiančios darbo rinkos poreikius 
(Londono komunikatas, 2007 m. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/ 
bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf).  

Aleksandro Stulginskio universitete Ekologijos šakoje dar yra užregistruota programa 
„Agroekosistemos“, kuri daugiau orientuota į agroekosistemų pažinimą bei valdymą. Studijų 
programa Agroekosistemos skirta rengti ekologijos magistrus, turinčius gilių teorinių 
agroekologijos, ekologinės ir darniosios žemdirbystės srities žinių, gebančius vertinti ir 
formuoti sąlygas, darančias įtaką žemės ūkio augalų vystymuisi ir produktyvumui, formuoti 
racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų technologijas, 
vertinti agroekologiniu požiūriu ūkininkavimo poveikį aplinkai ir agroklimatinių veiksnių 
įtaką agroekosistemoms. 

Panašios studijų programos yra vykdomos ir kituose Lietuvos universitetuose. Vilniaus 
universitete – Ekologijos, Aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijų programos; Vytauto 
Didžiojo universitete – aplinkosaugos organizavimo programa; Klaipėdos universitete – 
programa Ekologija ir aplinkotyra. Aleksandro Stulginskio universitete vykdoma studijų 
programa - taikomoji ekologija yra daugiau taikomojo pobūdžio, siekianti rengti aukšto lygio 
specialistus darbui kaimo teritorijose, išmanančius aplinkos išteklių naudojimą ir valdymą.  

Daugelyje Europos šalių, JAV, Kanados ir kitų šalių universitetų yra vykdomos 
panašios programos, kurių pakraipa labai įvairi, nuo aplinkos bei biologijos mokslų iki 
taikomojo pobūdžio gamtos išteklių, biologinės įvairovės valdymo programų.  

Apibendrinant galima teigti, jog vykdoma studijų programa turi tarpdisciplininį pobūdį. 
Ji atitinka Universiteto misiją, šiuolaikines mokslo tendencijas, studentų, darbdavių ir 
visuomenės lūkesčius. Programos tikslai, rezultatai, turinys ir suteikiama kvalifikacija dera 
tarpusavyje. Išplėtotos ir gilios bendradarbiavimo su akademiniais, socialiniais partneriais 
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tradicijos. Reikėtų didinti Programos tarptautiškumą, ją orientuoti ne tik į Lietuvos sąlygas, 
bet daugiau vietos skiriant globalioms problemoms Europos regiono kontekste. 

 
1.2 PROGRAMOS SANDARA 

 
Programos struktūra ir dalykai nuolat peržiūrimi ir tobulinami. 2008 m. po išorinio 

vertinimo buvo atlikta: peržiūrėti programos dalykai, atsisakyta programos specializacijų 
sudarant studentams galimybę specializuotis per pasirinktas dalykų grupes. 

Analizuojamu laikotarpiu didžiausi pokyčiai Programoje buvo padaryti 2010 m., 
pertvarkant ją pagal LR švietimo ir mokslo ministro 2010-06-03 įsakymu Nr. V-826 
patvirtintu „Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu“ patvirtintus 
reikalavimus.  

Programos sandaros atitikimas LR švietimo ir mokslo ministro 2010-06-03 įsakymu Nr. 
V-826 patvirtinto „Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo“ 
reikalavimus pateiktas 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Programos sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams 
LR švietimo ir mokslo ministro 2010-06-03 įsakymu 
Nr. V-826 patvirtintame „Magistrantūros studijų 
programų bendrųjų reikalavimų apraše“ pateikti 
bendrieji reikalavimai 

Programoje 

Kiekvieną semestrą gali būti studijuojami ne daugiau 
kaip 5 dalykai. Negali būti kartojama tai, kas buvo 
atitinkamos krypties studijų dalykai pirmojoje pakopoje. 
Studento savarankiškas darbas turi sudaryti ne mažiau 
kaip 30 procentų kiekvieno studijų dalyko apimties. 
Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos 
egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo 
(projekto) įvertinimu. Jeigu naudojama kaupiamojo 
vertinimo sistema, tarpiniai įvertinimai gali sudaryti 
egzamino pažymio dalį. 

Didžiausias per semestrą 
studijuojamų dalykų skaičius 
– 5 (nuolatinės formos) ir 4 
(ištęstinės formos).  
Dalykų aprašai – 1 priedas.  

Studijų programos apimtis yra ne mažesnė kaip 90  ir ne 
didesnė kaip 120 studijų kreditų. 

120 

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; 

84 

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; 

6 

Ne mažiau kaip 30 studijų kreditų skiriama baigiamojo 
darbo rengimui ir gynimui arba baigiamajam darbui ir 
baigiamajam egzaminui 

30 

 



 12 

Magistrantūros studijų trukmė: nuolatinių – 2 metai (4 semestrai), ištęstinių – iki 3 metų 
(6 semestrai). Studijų programos apimtis – 120 kreditų. Kiekviename semestre nuolatinėse 
studijose yra po 30 kr., ištęstinėse nuo 18 iki 24 kreditų. 

Studijų programą sudaro trys dalys: studijų šakos probleminio ar inovacinio mokslinio 
lygio dalykai; universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai skirti pasirengti 
doktorantūros studijoms arba profesinei veiklai, baigiamojo darbo rengimas ir gynimas. 

Studijų šakos probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykų dalies tikslas – suteikti 
žinių ir gebėjimų apie ekosistemose vykstančius procesus ir jų vertinimo metodus, 
gamtotvarkos ir aplinkosaugos principus bei sistemas, gebėjimų taikyti šiuolaikiškai žinias bei 
metodus inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje gamtosaugos veikloje, spręsti 
problemas nuolat kintančios aplinkos sąlygomis bei kritiškai vertinti teorines ir praktines 
naujoves, formuluojant mokslines idėjas ir pagrindžiant išvadas, problemų sprendinius, 
suvokiančius priimamų sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos (5 lentelė). Studijuojama 
10 privalomų dalykų, kurių kiekvieno apimtis po 6 kr. Studentams sudaromos galimybės 
pasirinkti 24 kr, dalykų grupę pagal jų pasirinktą gilinimosi kryptį: biologinės įvairovės, 
miško ekologijos ar aplinkos kokybės.  

Studentai gali pasirinkti dalykus pasirengti doktorantūros studijoms arba profesinei 
veiklai (6kr.). 30 kreditų skirta baigiamojo darbo rengimui ir gynimui. Siekiant nuoseklaus 
tyrimų vykdymo šie kreditai išdėstyti per tris semestrus (5 lentelė).  

Dalykų aprašai pateikti 1 priede. Mokymo, mokymosi ir vertinimo metodai atsiskleidžia 
per Programos dalykų sandarą. Programos dalykus koordinuojantys dėstytojai, pagal 
universitete nustatytą tvarką, dalykų aprašuose nurodo Programos rezultatus, kurių konkretus 
dalykas padeda siekti, naudojamus studijų metodus bei studento pasiekimų vertinimo metodus 
(1 priedas). 

Programos sudarymo logika studijų dalykų loginiai ryšiai ir seka studijose: 1) 
pirmiausia studijuojami teoriniai bendrieji gilinamieji dalykai 2) studijuojami ekosistemų 
teoriniai gilinamieji dalykai 3) studijuojami gilinamieji ekosistemų valdymo dalykai 4) 
studijuojami alternatyvūs gilinamieji dalykai pagal pasirinktą dalykų grupę 5)  studijuojami 
dalykai doktorantūrai ar profesinei veiklai pasirengti 6) atliekamas baigiamasis darbas 
siekiant gilinti žinias pasirinkta tema bei įgyti tyrimo gebėjimus (5 lentelė). 

 
5 lentelė.  Antrosios pakopos Taikomosios ekologijos studijų programos planas 
Eil. 
Nr. 

Studijų dalykai  
 

Apimtis  Semestras 
ECTS  

kreditais 
valandomis nuolatinės 

formos 
(NL) 

ištęstinės 
formos  

(I) 
I. STUDIJŲ ŠAKOS AUKŠTO PROBLEMINIO  AR  INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO 

DALYKAI (84 KR.) 
I.1. Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 

1. Statistiniai metodai ekologijoje 6 160 1 1 
2. GIS ekologiniuose tyrimuose 6 160 1 1 
3. Aplinkos bioindikacija 6 160 1 1 
4. Taršos sklaidos procesai ekosistemose 6 160 1 1 
5. Sausumos ekosistemų įvairovė ir 

apsauga 
6 160 1 2 

6. Mokslinių tyrimų metodologija 6 160 2 2 
7. Hidroekosistemų įvairovė ir apsauga 6 160 2 2 
8. Antropogeninės ekosistemos 6 160 2 3 
9. Gamtotvarka 6 160 2 3 
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10. Aplinkos politika 6 160 4 3 
Viso: 60 1600 x x 
I.2. Pasirenkamų dalykų grupė (24 kr.) 
I.2.1. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Biologinė įvairovė“ 

1. Augalų įvairovė ir apsauga 6 160 3 4 
2. Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga 6 160 3 4 
3. Bestuburių įvairovė ir apsauga 6 160 3 5 
4. Ekologinė-evoliucinė genetika 6 160 3 5 

Viso: 24 640 x x 
I.2.2. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Miško ekologija“ 

1. Miško atkūrimo ekologizacija 6 160 3 4 
2. Tvarių medynų formavimas 6 160 3 4 
3. Darnus miško ūkio vystymasis 6 160 3 5 
4. Saugomų teritorijų miškotvarka 6 160 3 5 

Viso: 24 640 x x 
I.2.3. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Aplinkos kokybė“ 

1. Aplinkos epidemiologija 6 160 3 4 
2. Ekohidrologija 6 160 3 4 
3. Radioekologija 6 160 3 5 
4. Sunkieji metalai aplinkoje 6 160 3 5 

Viso: 24 640 x x 
Iš viso: 84 2240 x 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. Ekologinių tyrimų planavimas ir 

organizavimas 
6 160 4 4 

2. Daugiamatės statistikos metodų 
taikymas ekologiniuose tyrimuose 

6 160 4 4 

II. 2. Studijų dalykai, skirti pasirengti profesinei veiklai 
1. Profesijos edukologija 6 160 4 4 
2. Konsultavimo metodologija 6 160 4 4 
Iš viso: 6 160  x x 

III. BAIGIAMOJO DARBO RENGIMAS IR GYNIMAS (30 KR.) 
1. Baigiamasis darbas 1 6 160 2 3 
2. Baigiamasis darbas 2 6 160 3 5 
3. Baigiamasis darbas 3 18 480 4 6 

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

30 800 x x 

Iš viso apimtis studijų programoje: 120 3200 x x 
 

Programa baigiama baigiamojo darbo gynimu ir įvertinimu. Baigiamojo darbo atlikimo 
tvarką reglamentuoja Fakulteto tarybos patvirtinti magistrantūros baigiamojo darbo rengimo 
ir gynimo tvarko aprašas  (http://www.asu.lt/me/lt/60053). Kilus neaiškumams dėl 
baigiamajam darbui keliamų reikalavimų, studentus asmeniškai konsultuoja darbo vadovas. 
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Baigiamųjų darbų sąrašas 2012-213 m pateiktas 4 priede. Studijų metu sukauptas žinias 
studentai gilina savarankiškai atlikdami mokslinį tiriamąjį darbą pasirinkta tema, jas įtvirtina 
diskutuodami su baigiamojo darbo vadovu. Praktiniai gebėjimai įtvirtinami savarankiškai 
atliekant eksperimentinius ar tiriamuosius darbus. Baigiamajame darbe studentas turi 
atskleisti teorines žinias nagrinėjama tema, gebėjimus identifikuoti tyrimo problemą, 
pritaikyti metodiką tyrimams atlikti, pateikti galimus problemos sprendimo būdus ir išvadas, 
pagrįstas teoriniais ir praktiniais tyrimų rezultatais (1 priedas). 

Vadovaujantis LŽŪU Senato nutarimu, magistrantūroje studijų metu kiekvienas 
magistrantas pagal atlikto tiriamojo darbo rezultatus turi parengti ir paskelbti mokslinį 
straipsnį. Daugiausia magistrantai straipsnių spausdina kasmet organizuojamų mokslinių 
konferencijų „Jaunasis mokslininkas“, „Žmogaus ir gamtos sauga“ medžiagoje. Dalis 
magistrantų dalyvauja studentų konferencijose, organizuojamose kituose universitetuose. 

Baigiamojo darbo temas ir vadovus siūlo atitinkamų universiteto institutai. Esant 
studento pageidavimui, jis pats gali pasiūlyti darbo temą. 1-ojo semestro metu studentai 
pasirenka temas ir vadovus, renka duomenis, analizuoja literatūrą baigiamojo darbo tematika.  

Parengtų darbų pirminis gynimas vykdomas Aplinkos ir ekologijos institute iš jos 
dėstytojų suformuotoje komisijoje. Gynimo metu priimamas sprendimas ar leidžiama tęsti 
baigiamojo darbo gynimo procedūrą. Baigiamuosius darbus prieš viešą gynimą vertina 
recenzentai. Viešasis gynimas vyksta Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijoje 
(BDEVK), kurios sudėtį iš 5 narių ir pirmininko (iš jų 4 fakulteto atstovai, kitų institucijų 
mokslininkai, socialiniai partneriai; komisijai visada vadovauja mokslinių socialinių partnerių 
atstovas) kasmet tvirtina fakulteto taryba ir ASU Rektorius. Viešojo gynimo metu BDEVK 
nariai įvertina baigiamuosius darbus ir jų gynimą. Įvertinant kreipiamas dėmesys į darbo 
kokybę, jo pristatymą, studento teorinį pasirengimą, gebėjimą aiškiai ir nuosekliai dėstyti 
mintis, atsakymus į klausimus darbo tema bei recenzento įvertinimą. 

Apibendrinant galima teigti, kad programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus. 
Programos turinys atitinka naujausius mokslo pasiekimus, yra logiškas ir nuoseklus, 
Programos apimtis yra pakankama studijų rezultatams pasiekti bei praktiniams įgūdžiams 
tobulinti. Dalykų studijų temos suderintos su studijų rezultatais, taikomi metodai leidžia 
pasiekti studijų rezultatus ir dera su studijų būdais. Studentai norintys pasitobulinti vienoje ar 
kitoje specifinėje srityje, tai gali atlikti pasirinkdami alternatyviuosius dalykus. Studijų 
procese tikslinga intensyvinti inovatyvių nuotolinių mokymo metodų diegimą, ypač Moodle 
aplinkoje. 

 
1.3. PERSONALAS 

 
Dėstytojų struktūra atitinka antros pakopos studijų programų bendruosius reikalavimus, 

kadangi ne mažiau 80 % programos dalykų apimties dėsto dėstytojai, turintys mokslinius 
laipsnius. Iš jų ne mažiau kaip 60 procentų krypties dalykų dėstytojų mokslinės veiklos 
kryptis atitikta jų dėstomus dalykus (2 priedas). Ne mažiau kaip 20 procentų krypties dalykų 
apimties dėsto profesoriaus pareigas einantys dėstytojai (6 lentelė). (pagal Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-826).  

Programoje studijų dalykus pagal apimtį dėsto 30,4 % profesoriai, 40,2 % docentai, 
29,4 % lektoriai su moksliniais laipsniais. Iš viso šioje studijų programoje 2013-2014 st. m. 
dirba 21 dėstytojai, iš jų 8 profesoriai 8 docentai ir 5 lektoriai su moksliniu laipsniu (2 
priedas). Mokslinius laipsnius turintys dėstytojai dėsto 100 % bendros dalykų apimties. 
Nagrinėjamu laikotarpiu pastaraisiais metais padaugėjo lektorių su mokslo laipsniais, šiek tiek 
sumažėjo docentų ir profesorių dalis (6 lentelė). Šie pokyčiai įvyko, nes vyresni dėstytojai 
išėjo į pensiją, o juos pakeitė jaunesni. Programoje dominuoja nuolat Universitete dirbantys 
dėstytojai, kurie sudaro 81 % visų dėstytojų, 19 % sudaro dėstytojai, kurie dirba ne pilnu 
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etatu. Nuolatinių ir kitų dėstytojų santykis užtikrina studijų programos kokybę ir lankstumą. 
Dėstytojų kaita nagrinėjamu laikotarpiu vyko dėl vyresnių dėstytojų išėjimo į pensiją, juos 
pakeitė jaunesni ne mažiau patyrę dėstytojai. Taip pat keitėsi dėstytojų pareigos, dalis lektorių 
užėmė docento pareigas, o docentai – tapo profesoriais. 

Dėstytojai, jų pareigybės, dėstomi dalykai, pedagoginė, ir profesinė patirtis pateikti 2 
priede. Programos dėstytojai atitinka Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas 
reglamentuojantį tvarkos ir kvalifikacinių reikalavimų aprašą (Lietuvos žemės ūkio 
universiteto Senato nutarimas 2010 m. kovo 31 d. protokolas Nr. 493 
(http://www.asu.lt/darbuotojams/lt/12806). Siekiant užtikrinti geriausių dėstytojų atranką, 
dauguma dėstytojų priimami konkurso būdu 5 metams. Konkursai pareigoms užimti 
organizuojami Universiteto vidiniuose teisės dokumentuose nustatyta tvarka viešai skelbiant 
konkursus, kuriuose gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, iš šalies 
ir užsienio. Kandidatų atestaciją ir atranką į dėstytojų (išskyrus profesorių) pareigybes vykdo 
Fakulteto atestacijos ir konkursų komisija, vadovaujama dekano. Profesorių atranką ir 
atestaciją vykdo Universiteto (centrinė) atestacijos ir konkursų komisija, vadovaujama 
rektoriaus. Dėstytojai dalykų dėstymui atrenkami pagal įgytą specialybę, pedagoginį ir 
metodinį darbą, vykdomus mokslinius tyrimus bei jų rezultatų sklaidą.  

 
6 lentelė. Taikomosios ekologijos II pakopos studijų programos dėstytojų kvalifikacinė 
sudėtis  

Studijų 
metai 

Faktinė programos dėstytojų kvalifikacinė struktūra pagal dėstomų dalykų 
kreditų apimtį procentais 

iš viso 
mokslininkų 

iš jų lektoriai 
be mokslo 
laipsnio 

asistentai profesoriai docentai 
lektoriai 
mokslo 
daktarai 

2013/2014 100,0 30,4 40,2 29,4 - - 
2012/2013 100,0 32,7 33,5 33,8 - - 
2011/2012 100,0 36,5 57,4 6,1 - - 
2010/2011 100,0 38,8 61,2 - - - 
2009/2010 100,0 38,6 61,4 - - - 

 
Programoje dirbantys dėstytojai turi didelę pedagoginio, mokslinio bei praktinio darbo 

patirtį dėstomo dalyko srityje (2 priedas, 7 lentelė). 
 

7 lentelė. Programos dėstytojų darbo stažas 2013/2014 st. m. 
Užimamos pareigos Pedagoginio darbo 

 stažas m. 
Mokslinio darbo stažas 

m. 
Praktinio darbo stažas 

m. 
Profesoriai 21,0 26,8 7,4 
Docentai 15,4 22,7 6,4 
Lektoriai dr. 8,0 9,0 7,0 
Vidurkis 14,8 19,5 6,9 

 
Vidutinis Programoje dirbančių dėstytojų pedagoginio darbo stažas yra 14,8 m., iš jų 

profesorių – 21,0 m., docentų – 15,4 m., lektorių mokslo daktarų – 8,0 m. Tai rodo, kad 
programoje dirba patyrę savo srities specialistai. Vidutinis Programos dėstytojų mokslinio 
darbo stažas 19,5 m., iš jų profesorių – 26,8 m., docentų – 22,7 m., lektorių daktarų – 9,0 m. 
Programoje dirbančių dėstytojų praktinio darbo patirtis svarbi perteikiant žinias, reikalingas 
pasirengti praktinei būsimųjų absolventų veiklai. Ji vidutiniškai yra 6,9 m.  
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Dėstytojų mokslinę kvalifikaciją įrodo jų atliekami moksliniai tyrimai ir mokslinės 
publikacijos (3 priedas). Programoje dirbantys dėstytojai per ataskaitinį laikotarpį vykdė  
nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus. Reikšmingiausi projektai: tarptautinis 
projektas Baltic sea region programme 2007-2013, BERAS implementation (Švedija, 
Suomija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Vokietija, Danija, Baltarusija) 2007-2013; 
Projektas „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas 
klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“, finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 
VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-025 2012-2015; Svetimkraščių medžių įtaka miško bendrijų 
biologinei įvairovei, struktūrai ir tvarumui“ (registracijos Nr. LEK-10030) 2010-2011; Kauno 
rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių plano įgyvendinimas 2011 – 
2012. 

Vykdomi moksliniai tyrimai susiję su analizuojama Programa. Programoje dirbantys 
dėstytojai viešina mokslinių tyrimų rezultatus mokslo žurnaluose, mokslinėse konferencijose, 
seminaruose, kasmetinėse Universitete vykstančiose parodose „Ką pasėsi“ ir „Sprendimų 
ratas“, periodiniuose leidiniuose: „Ekoūkis“, „Žalioji Lietuva“, „Baltijos miškai“ ir kt. 
Daugumos programoje dėstančių dėstytojų mokslinių interesų sritys ir atliekami moksliniai 
tyrimai bei jų rezultatų sklaida sutampa su dėstomais dalykais (2 ir 3 priedai). 

Programos dėstytojai Baležentienė L., Česonienė, L., Marozas V., Mozgeris G., Sabienė 
N. ir kt. dalyvauja doktorantūros procese. Programoje dirbantys mokslininkai aktyviai 
dalyvauja jungtinės (Aleksandro Stulginskio, Vytauto Didžiojo universitetų) ekologijos ir 
aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros procesuose. 

Programos dėstytojai yra tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų nariai, tarptautinių 
mokslinių konferencijų organizatoriai bei nariai. Prof. V. Marozas yra žurnalų „Baltic 
Forestry“, Miškininkystė, N. Sabienė žurnalo „Ekologija“, Prof. G. Brazaitis - „European 
Journal of Forest Research“ redakcinės kolegijos nariai, D. Šileikienė žurnalo Ekoūkis 
atsakingoji redaktorė.  

Programos dėstytojai aktyviai dalyvauja ASU kas antri metai organizuojamoje 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Rural Development“ („Kaimo plėtra“), kasmet 
organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga“. Programos 
dėstytojai taip pat skaito pranešimus Lietuvoje ir kitose šalyse organizuojamose 
konferencijose.   

Visi programoje dirbantys dėstytojai turi galimybes pedagoginei, mokslinei ir praktinei 
kvalifikacijai kelti. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas vykdomas planingai ir atsispindi 
Dėstytojo metinėje individualioje užduotyje. Dėstytojų profesinis tobulėjimas vykdomas 
vykstant į stažuotes, dalyvaujant seminaruose, kursuose, bendradarbiaujant ir keičiantis 
patirtimi su pagrindinėmis profesinės ir giminingų sričių įmonėmis, įstaigomis bei kitomis 
institucijomis, Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, dalyvaujant profesinių 
asociacijų, kitoje visuomeninėje veikloje, studijuojant naujausius šaltinius. Analizuojamu 
laikotarpiu visi Programoje dirbantys dėstytojai kėlė savo pedagoginę ir mokslinę 
kvalifikaciją, stažuodamiesi studijų ir mokslo institucijose Lietuvoje arba/ir užsienyje 
dirbdami ekspertais, vertindami mokslinius projektus, recenzuodami monografijas ir 
mokslinius straipsnius, oponuodami disertacijas ir pan. Programos dėstytojai kasmet 
dalyvauja 1-3 ilgalaikėse, 2-5 – trumpalaikėse stažuotėse. 

Dėstytojų veiklai, kvalifikacijos tobulinimui turi įtakos jų tiesioginis bendravimas su 
šalies ir užsienio organizacijomis savo srities klausimais. Svarbiausios organizacijos, su 
kuriomis Programos dėstytojai palaiko ryšius - Aplinkos ministerija, aplinkos apsaugos 
agentūra, regioniniai aplinkos apsaugos departamentai, Saugomų teritorijų tarnyba, atskiros 
nacionalinių ir regioninių parkų direkcijos, savivaldybių aplinkos apsaugos skyriai.  
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Motyvuojant dėstytojus, siekiant pedagogų profesinio tobulėjimo, vykdoma nuosekli 
politika – dėstytojai atestuojami kas 5 metai. Atestacijos metu įvertinama jų pedagoginė, 
metodinė, mokslinė bei organizacinė veikla.  

Dėstytojų etatinio darbo krūvio veiklos planuojamos kiekvienais studijų metais 
dėstytojų individualiose užduotyse. Darbų apimtys diferencijuotos pagal pareigas. Programos 
dėstytojų faktinė apkrova pedagoginiu darbu 2013/2014 st. m. - 858 val. Pastaraisiais metais 
pedagoginis krūvis išliko panašus (8 lentelė). Pedagoginei veiklai skiriama apie 55-65 % 
dėstytojų darbo laiko. Mokslinei veiklai skiriama apie trečdalį viso darbo laiko, organizacinei 
bei kvalifikacijos kėlimui – 6-8 %darbo laiko. Dėstytojai paprastai dirba ve vienoje studijų 
programoje, dėstytojų krūvio dalis programoje vidutiniškai yra apie 16 % . 

Programoje dirbančių dėstytojų kaita vyksta nuolatos, tačiau nėra intensyvi. Ją sąlygojo 
įvairios priežastys – vieni dėstytojai išėjo į pensiją, dalis dėstytojai perėjo į aukštesnes 
pareigas bei atėjo jauni dėstytojai, apsiginę disertacijas.  

 
8 lentelė. Taikomosios ekologijos II pakopos studijų programos dėstytojų darbo laiko 
struktūra, skaičiuojant vid. vienam etatui % 2013/2014 st. m. 

Dėstytojų 
pareigos 

Pedagoginis darbas 

Mokslini
s darbas 

Kvalifika-
cijos 

tobulinimas 
ir 

organizacin
ė veikla 

iš 
viso 

Kontaktini
s 

Nekontak-
tinis 

Programoje 

iš 
viso 

Kontak-
tinis 

Nekontak-
tinis 

Profesoriai 52,0 38,8 13,2 11,6 9,0 2,6 38,4 9,5 
Docentai 60,6 45,2 15,4 21,2 14,3 6,9 31,8 7,4 
Lektoriai, 

dr.  57,6 43,4 14,2 24,6 11,4 13,2 34,4 7,9 

 
Dėstytojų amžius ir jo kaita pateikta 9 lentelėje. Analizuojamuoju laikotarpiu 

pedagoginio personalo vidutinis amžius mažėjo. Ypač ryškus profesorių amžiaus 
sumažėjimas, išėjus vyresnio amžiaus profesoriams, juos pakeitė jaunesni, todėl profesorių 
vidutinis amžius sumažėjo. Kaitai įtakos turėjo ir dėstytojų pareigybių pasikeitimas. 

 
9 lentelė. Taikomosios ekologijos II pakopos studijų programos dėstytojų vidutinio amžiaus 
kaita 2009-2013 st.m. 
Studijų metai  2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 
Profesoriai  55,4 54,4 62,2 63,3 60,5 
Docentai  51,4 52,4 49,5 48,9 51,2 
Lektoriai dr. 40,2 41,5 40,0 0,0 0,0 
Vidurkis 48,8 49,4 50,6 56,1 55,8 

 
Siekiant užtikrinti Programos tarptautiškumą dalyvaujama mainų programose. Užsienio 

mokslininkai dažniausiai atvyksta pagal ERASMUS programą, jie skaito aktualias paskaitas. 
Šie dėstytojai atneša naujų idėjų į universitetą ir Programą, perteikia studentams savo patirtį. 

Programos dėstytojai dalyvauja ERASMUS mainų programoje, BOVA universitetų 
tinklo vykdomose veiklose, skaito paskaitas atvykstantiems studentams iš užsienio. Glaudūs 
ryšiai palaikomi su užsienio universitetais: Latvijos žemės ūkio universitetu, Estijos gyvybės 
mokslų universitetu, Gento universitetu (Belgija), Čekijos gyvybės mokslų universitetu, 
Drezdeno technikos universitetu. Miuncheno technikos universitetu, Švedijos žemės ūkio 
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universitetu, Helsinkio universitetu, Slovakijos žemės ūkio universitetu ir kt. Išvykose įgyta 
patirtis padeda parengti naują mokomąją medžiagą, mokslines publikacijas, susipažinti su kitų 
universitetų analogiškomis studijų programomis bei inicijuoti Programos tobulinimą. Vizitų 
metu ieškoma kontaktų tarptautinių projektų ir bendrų tyrimų įgyvendinimui. Taikomosios 
ekologijos programos dėstytojai analizuojamuoju laikotarpiu tobulinosi dalyvaudami projekte 
(Lietuvos žemės ūkio universiteto pirmos pakopos studijų  programų atnaujinimas ir 
pritaikymas dėstyti anglų kalba  (LŽŪU-STAAK)“  Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-036) 
pritaikant taikomosios ekologijos programą dėstymui anglų kalba. 

Apibendrinant galima teigti, kad Programoje dirba aukštos kvalifikacijos, turintys 
pakankamą pedagoginio, mokslinio ir praktinio darbo patirtį dėstytojai. Dėstytojų atranka 
vykdoma konkurso būdu, užtikrinant galimybę atrinkti geriausius. Dėstytojų skaičius 
pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti, jų kaita nedidelė. Dėstytojų 
kvalifikacija tobulinama sistemiškai įvairiomis formomis bei būdais, tačiau dar reikėtų gerinti 
kai kurių dėstytojų užsienio kalbos įgūdžius, skatinti kai kurių dėstytojų aktyvesnį dalyvavimą 
mokslinėse veikloje siekti dar geresnio dėstomų dalykų ir vykdomos mokslinės veiklos 
atitikimo. 

 
1.4. MATERIALIEJI IŠTEKLIAI 

 
Taikomosios Ekologijos studijų programos studijų dalykų paskaitos vyksta C.r. 419, 

421, 421a, bei 520 auditorijose, talpinančiose po 60 studentų. Darbui su atskiromis studentų 
grupėmis (pratyboms) naudojamos Centrinių rūmų 402, 403, 407, 412, 419 auditorijos 
(kabinetai). Kai kurie kabinetai yra specializuoti, turi atitinkamas vaizdines priemones ir 
įrangą, pvz., 412 – prof. T. Ivanausko vardo žvėrių ir paukščių kabinetas, 403 – 
dendrologijos, – VI rūmų Medžioklėtyros laboratorijos auditorijjos (102, 106), 331 – 
fitopatologijos, 328 – entomologijos. Beveik visose auditorijose ir kabinetuose yra stacionarūs 
multimedija projektoriai, o kitose patalpose naudojami nešiojami multimedija projektoriai. 

Programos dalykų laboratorinių darbų atlikimui yra naudojama 11 laboratorijų, turinčių 
po 25 darbo vietas. Laboratorijose sumontuota įranga, tinkanti ne tik studijoms, bet ir 
moksliniam darbui. Specializuotų dalykų laboratoriniai darbai bei magistrantų mokslinai 
tyrimai atliekami Aplinkotyros tyrimų laboratorijoje. Ši laboratorija buvo įkurta specialiai 
ekologijos studijoms ir aplinkos tyrimams. Ji aprūpinta naujausia įranga ir aparatūra. Joje yra 
atominis absorbcinis spektrometras Aanalyst 100, automatinis Kjeldalio distiliavimo garais 
įrenginys UKD-130, spektrofotometras Genesys 5, aparatūros kompleksas deguonies 
suvartojimui Oxy 597, pH/jonų matuoklis METROM 692, konduktometras inoLab WTW, 
aparatūra cheminiam deguonies suvartojimui, Automatinė Kjeldalio aparatūra; Dirvožemio 
grąžto rinkinys; Spektrofotometras Helios gamma; Vonelė Per-manganatinės oksidacijos 
nustatymui. Spektrofotometras UV/VIS mod. T70, Mikrobangų krosnis Microwave 3000 ir 
kt.  

Miškų ir ekologijos fakultete yra 3 kompiuterių klasės (MMI 214, 17 vietų; MMI 107 
12 vietų; MMI 108, 14 vietų). Naudojama programinė įranga: Microsoft Office, ArcGIS 9.0, 
Statistica v. 6.0, Bird Atlas, LMIIIS, Frgastat, Garden Composer, Spectrum, Wintran, 
Winflow, QUAL2E. Vidutiniškai fakulteto kompiuterių klasės, įskaitant studentų 
savarankišką darbą, užimtos 6-7 akademines valandas per dieną. Savarankiškai studentai su 
kompiuteriais gali dirbti tuomet, kai nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Kompiuterinių darbo 
vietų fakultete šiuo metu pakanka, nes laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu kompiuterinėse 
klasėse būna užimtos apie 1/3 vietų. Taip yra dėl to, kad dauguma studentų turi savo 
kompiuterius. Bendrabučiuose yra laisva prieiga prie interneto. 
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Tiriamieji darbai atliekami ir kitoje Universiteto infrastruktūroje: arboretume, 
agroekologiniame centre, Slėnio „Nemunas“ laboratorijose (http://www.asu.lt/ 
slenisnemunas/lt/20867). 

Tiriamiesiems gūdžiams formuoti reikalinga infrastruktūra pastaraisiais metais 
atnaujinama ir gerinama įgyvendinant Slėnio NEMUNAS plėtros programos bei kitus 
projektus. Pasirašytos aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtros bei mokslo 
ir studijų institucijų reorganizavimo, vidaus patalpų remontui, projektų finansavimo ir 
administravimo sutartys. Projektų metu bus vykdomos veiklos, susijusios su studijoms ir 
bibliotekai skirtų patalpų remontu, baldų, bazinės įrangos ir informacinių technologijų 
priemonių studijoms įsigijimu. Nuo 2012 metų prasidėjo III ir Centrinių rūmų renovacijos ir 
modernizavimo projektų įgyvendinimas. Tai iš esmės pagerins studijų sąlygas šiuose 
pastatuose, tarptautinius standartus atitiks šildymo sistemos, elektros ir interneto instaliacijos, 
sumontuoti nauji baldai, vizualizavimo ir kitos studijų aptarnavimo priemonės. 

Taikomosios ekologijos studijų programos studentai naudojasi Aleksandro Stulginskio 
universiteto biblioteka bei skaityklomis, kur sudarytos geros sąlygos studentų savarankiškoms 
studijoms. Bibliotekos elektroniniame kataloge (http://www.asu.lt/biblioteka/lt/) suregistruota 
visuma leidinių, išleistų nuo 1992 m. Taip pat el. kataloge suregistruota dauguma vadovėlių ir 
populiarių leidinių, išleistų anksčiau nei 1992 m. Veikia 2 erdvios skaityklos, kuriose yra 237 
darbo vietos skaitytojams, iš jų 30 – kompiuterizuotos (20 - viešai prieigai prie interneto, 10 – 
paieškoms kataloge). 

2013 m. sausio 1 d. bibliotekos fonde buvo 515 671 egzempliorių, 157 217 pavadinimų 
spaudinių; iš jų 22 % - mokomoji literatūra. Per metus įsigyjama apie 8000 egzempliorių 
spaudinių, 257 pavadinimų spausdinti serialiniai leidiniai (iš jų prenumeruojami 178, 
nemokamai gaunami 79), 18 prenumeruojamų duomenų bazių. Bibliotekoje saugomi įvairūs 
leidiniai: knygos, žurnalai, laikraščiai, normatyviniai dokumentai, disertacijos, mokslo 
tiriamųjų darbų ataskaitos, diplominiai darbai, magistrų tezės bei informacija kompiuterinėse 
laikmenose. Nemažai knygų anglų klaba skirtų programai įsigyta vykdant projektą „Lietuvos 
žemės ūkio universiteto pirmos pakopos studijų  programų atnaujinimas ir pritaikymas dėstyti 
anglų kalba  (LŽŪU-STAAK)“  Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-036. Be to, dėstytojai saviems 
dalykams Moodle sistemoje yra pateikę papildomus elektroninis leidinius, specializuotas 
programas ir kt. 

ASU biblioteka siūlo naudotis ir įvairiomis visateksčių straipsnių ar žurnalų užsienio 
duomenų bazėmis. Fondai kaupiami atsižvelgiant į universiteto mokslo ir studijų kryptis, o 22 
% - mokomoji literatūra. Studentai gali susipažinti su naujausiais biologijos, žemės ūkio, 
chemijos, maisto mokslo, inžinerijos bei kitų sričių moksliniais pasiekimais.  

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 ASU magistrų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų 
elektroninės versijos. Duomenų bazėje atsispindi ne tik ASU, bet visų Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijų ETD. Studentai gali naudotis Lietuvos virtualia biblioteka 
(http://www.lvb.lt) LVB portale galima ieškoti ir rasti informacijos iš įvairių išteklių 
(Lietuvos ir užsienio bibliotekų jungtinių katalogų, įvairių Lietuvos ir užsienio duomenų 
bazių). Naudojantis šiuo portalu, galima rasti ne tik bibliografinę informaciją, bet ir 
visateksčius elektroninius dokumentus. 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/).  

Aleksandro Stulginskio universiteto teritorijoje internetu galima naudotis Bibliografijos 
skaitykloje (C.r. 209 k.), Interneto skaitykloje (C.r. 105 k.), dalyje auditorijų, visuose 
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bendrabučių kambariuose. Bevieliu interneto ryšiu galima naudotis Centrinės bibliotekos 
Studentų (C. r. 203 k.), Mokslo personalo (C. r. 205 k.) ir Bibliografijos (C. r. 209 k.) 
skaityklose bei praktiškai visoje III rūmų teritorijoje, taip pat IV rūmuose. Siekiant sudaryti 
geresnes mokslo ir darbo sąlygas universitetas vykdo projektą Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-
006 ,,Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų infrastruktūros, bazinės įrangos, ir 
informacinės infrastruktūros atnaujinimas studijų kokybės gerinimui“ - bibliotekos patalpų 
remontas.  

Fakultetai, vidiniai struktūriniai padaliniai, dalykų dėstytojai ir universiteto bibliotekos 
Leidinių komplektavimo ir tvarkymo sektorius glaudžiai bendradarbiauja, užsakydami 
mokslui ir studijoms skirtą literatūrą. Studentai, dėstytojai ir mokslininkai patarimus apie 
informacijos paiešką ir išteklius gali rasti bibliotekos interneto svetainėje. Kasmet 
bibliotekoje vyksta informacijos paieškos ir akademinės etikos bei kitų panašių temų 
seminarai studentams ir dėstytojams. 

Išanalizavus programos aprūpinimą materialiaisiais ištekliais, galima tvirtinti, kad 
programai vykdyti naudojamos auditorijos aprūpintos reikalinga vizualine įranga, informacine 
technika ir technologijomis; patalpų užtenka. Laboratorijų moksliniams tyrimams pakanka, 
įranga pastaruoju metų intensyviai atnaujinama. Per analizuojamą laikotarpį bibliotekos 
ištekliai papildyti moksline ir metodine literatūra, sudarytos sąlygos naudotis gausiais 
virtualiaisiais ištekliais. Pradėtos remontuoti auditorijos, laboratorijos, bus įsigyta naujos 
įrangos, tai išplės galimybę kokybiškesnėms studijoms. 

 
1.5. STUDIJŲ EIGA IR JOS VERTINIMAS 

 
Į programos magistrantūros studijų pirmąjį kursą priimami asmenys: 
- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) ekologijos ir aplinkotyros krypties universitetines 

studijas;  
- baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę 

bei išlaikę egzaminus ekologijos ir aplinkotyros pagrindų ir/ar specialiojo lavinimo dalykų, kurių 
bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;  

 - baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą 
po koleginių studijų ir baigė papildomąsias studijas pagal ekologijos ir aplinkotyros krypties 
programą. 

Stojančiųjų konkursinis balas (Bk) skaičiuojamas sumuojant: 
1. Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos dalykų ir praktikų galutinių 

įvertinimų aritmetinį svertinį vidurkį arba koleginių studijų programos dalykų ir praktikų bei 
papildomųjų studijų programos dalykų galutinių įvertinimų aritmetinį svertinį vidurkį. 
Svertinis koeficientas – 0,8;  

2. Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų arba koleginių studijų baigiamųjų 
atsiskaitymų (baigiamųjų egzaminų arba baigiamųjų darbų) įvertinimas. Svertinis 
koeficientas – 0,2. 
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*KB – konkursinis balas; n – aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje ir 
akademinėje pažymoje įrašytų studijų dalykų bendras skaičius; i – aukštojo mokslo baigimo 
diplomo priedėlyje ir akademinėje pažymoje įrašytas i-asis studijų dalykas; D – studijų dalyko 
įvertinimas, balais; K – studijų dalyko apimtis, kreditais; BD (BE) – baigiamojo darbo arba 
baigiamojo egzamino įvertinimas (esant abiems – imamas jų aritmetinis vidurkis). 

Studijuoti magistrantūros programoje daugiausiai pageidauja ekologijos studijų 
programų bakalaurai, tačiau yra ir kitų studijų programų absolventų (biologijos, 
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miškininkystės, agronomijos). Į  programą stoja absolventai ir iš kitų Lietuvos universitetų 
(VU, VDU, ŠU, KU, KTU, VGTU).  

Studentų priėmimo į Universitetą taisyklės rengiamos kiekvienais metais ir tvirtinamos 
Universiteto senate (http://www.asu.lt/noriu_studijuoti_lzuu/lt/14992). Informacija apie 
galimybę studijuoti Programoje, suteikiamą kvalifikaciją viešai prieinama AIKOS duomenų 
bazėje (http://www.aikos.smm.lt/aikos/programos.htm). Daug informacijos apie Programą 
pateikiama leidiniuose „Priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas“, „Studijos Aleksandro 
Stulginskio universitete“, „Karjeros gidas“, informacinėse skrajutėse. Informacija viešinama 
gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, studijų mugėse, parodose, kolegijose. 

Priimtųjų į Programą skaičius ir pateiktas 10 lentelėje. Priimtųjų studijuoti Programoje 
skaičius analizuojamu laikotarpiu mažėjo. Priimtųjų į studijas skaičiaus mažėjimą lėmė 
mažėjantis finansuojamų vietų skaičius, nepalankios ilgalaikės demografinės tendencijos 
(sumažėjęs gimstamumas ir emigracija). Priimtųjų į studijas skaičiaus mažėjimui taip pat 
turėjo įtakos šalyje 2009 m. įvykdyta švietimo reforma. 

Priimtųjų studijuoti į Programą konkursinių balų vidurkiai 2009 – 2013 m. kito 
netolygiai, tačiau žymių skirtumų nebuvo (10 lentelė). Į Programą priimtųjų studentų 
minimalūs ir maksimalūs balai taip pat kito netolygiai ir ryškesnių skirtumų nebuvo. 

 
10 lentelė. Duomenys apie priėmimą į programą  

Studijų programos, pakopos 
ir formos 

Priimtųj
ų 

studijuot
i 

skaičius 

Vidutini
s 

konkurs
inis 

balas 

Maksim
alus 

konkurs
o balas 

Minimal
us 

konkurso 
balas 

Antrosios pakopos (magistro) nuolatinės studijos 
2013 9 7,85 9,75 7,02 
2012 10 8,17 8,73 7,19 
2011 15 7,97 9,61 6,30 
2010 24 8,28 9,09 6,57 
2009 27 8,20 9,55 7,56 
Antrosios pakopos (magistro) ištęstinės studijos  

2013 8 8,14 9,22 6,69 
2012 13 7,48 7,99 5,97 
2011 14 8,06 9,27 6,80 
2010 4 7,31 7,69 6,98 
2009 5 7,45 8,17 6,85 

 
Nuolatinės studijos organizuojamos pagal akademinį studijų kalendorių ir studijų 

tvarkaraščius. Akademinį studijų kalendorių kasmet patvirtina Universiteto rektorius 
(www.asu.lt/pradžia/lt/15038). Studijų tvarkaraščius tvirtina Fakulteto dekanas. Studijų metus 
sudaro du semestrai. Vieno semestro trukmė 16 savaičių. Studijų tvarkaraščiai sudaromi 
visam semestrui. Jie skelbiami viešai internete, Fakulteto skelbimų lentoje likus dviem 
savaitėms iki semestro pradžios (www.asu.lt/me/lt). Tvarkaraščiai sudaromi vadovaujantis 
tokiomis nuostatomis: rytinėmis valandomis planuojamos paskaitos, vėliau – pratybos, 
seminarai, laboratoriniai darbai. Vieno dalyko užsiėmimai dažniausiai trunka 2-4 val. 
Savarankiškoms studijoms, kurios vidutiniškai sudaro daugiau nei 60 % viso studijų laiko, 
dažniausiai skiriama antroji dienos pusė.  

Ištęstinės studijos organizuojamos pagal Fakulteto dekano patvirtintą studijų metų 
mokymosi sesijų grafiką ir studijų tvarkaraščius (www.asu.lt/me). Auditorinis darbas 
organizuojamas mokymo sesijomis, jos vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose 
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numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė 
kaip 4 savaitės. Savarankiškas darbas studijų tvarkaraščiuose nenumatomas. Jį studentai 
planuoja individualiai. 

Universitete sukurta ir veikia nuolatinėse studijose studijuojančiųjų pažangos stebėjimo 
sistema. Įpusėjus semestrui, rezultatų elektroninėje apskaitos sistemoje „E-rezultatai“ 
dėstytojai suveda visų to semestro dalykų studentų tarpinio žinių vertinimus, vadovaujantis  
0-1-2 balų sistema. Tarpinių rezultatų suvestinė apsvarstoma dekanato posėdyje, 
individualiuose pokalbiuose su studentais, kurių vertinimai nepakankamai geri. Kritiniais 
atvejais taikomos administracinio poveikio priemonės. Pagal rezultatus numatomos 
operatyvios priemonės studijų procesui gerinti, studentų atsakomybei už studijų rezultatus 
padidinti. 

Pagal LR švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl studijų rezultatų vertinimo sistemos 
patvirtinimo“ studijų rezultatų vertinimo sistemą sudaro vertinimai nuo 1 iki 10 balų. 
Universitete Programos studentų pasiekimų vertinimo kriterijus pagal studijų tikslų pasiekimų 
lygį apibrėžia dešimtbalė studijų rezultatų vertinimo sistema, skelbiama viešai Universiteto 
internetiniame puslapyje (http://www.asu.lt/pradzia/lt/35754). Ši sistema taikoma visiems 
studijų dalykams, dėstomiems Programoje. 

Universitete įdiegta studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo sistema. Galutinį dalyko 
pasiekimų vertinimo balą lemia semestro eigoje pasiektas tarpinio įvertinimo, atsiskaitymo už 
savarankiškus darbus ir egzamino svertinis vidurkis. Egzamino užduotys aprėpia visą studijų 
dalyko programą, o tai ugdo studijų sistematiškumą ir gebėjimą susieti studijų rezultatus. 
Tarpinių atsiskaitymų ir savarankiškų darbų įvertinimo svorio koeficientai sudaro nuo 10 iki 
40 proc., o egzamino įvertinimas – ne mažiau 50 proc. Įvertinimo svorio koeficientai 
galutiniame pasiekimų vertinime nurodyti studijų dalyko apraše. Su pasiekimų vertinimo 
būdais, jų periodiškumu, būtinais atlikti savarankiškais darbais studentai supažindinami 
studijų dalyko įvadinėje paskaitoje. Semestro eigoje pasiekimų vertinimo būdai ir 
periodiškumas nekeičiami. Studentų pasiekimų vertinimo balo sandara tinkama visapusiškai ir 
objektyviai įvertinti pasiekimus, nes taikoma kaupiamojo vertinimo sistema motyvuoja 
studentus mokytis ne egzaminų sesijos metu, bet nuolat. 

Egzaminų tvarką nuolatinėse studijose reglamentuoja rektoriaus įsakymu patvirtintas 
Studijų dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos 
aprašas (http://www.asu.lt/studentams/lt/25992). Studijų dalykų egzaminai laikomi ir šių 
dalykų studijų rezultatų galutinis vertinimas atliekamas egzaminų sesijos metu pagal 
egzaminų laikymo grafiką. Egzaminų laikymo grafikus sudaro ir tvirtina fakulteto dekanas 
pagal akademinių grupių seniūnų ir dėstytojų suderintą laiką. Egzaminų laikymo grafike 
nurodoma egzamino laikymo data (metai, mėnuo, diena, valanda) ir vieta (auditorija). 
Egzaminų laikymo datos išdėstomos per visą egzaminų sesijai skirtą laiką, tarp egzaminų 
nustatant ne mažesnius kaip dviejų darbo dienų laiko tarpus. To paties dalyko egzaminas 
egzaminų sesijos metu yra laikomas tik vieną kartą. Egzaminai sesijos metu paskirstomi 
tolygiai, studentų akademinis krūvis jos metu yra tinkamas. Neišlaikiusieji egzamino, jį gali 
pirmą kartą perlaikyti tik po sesijos ne ilgiau kaip per tris savaites dekano ir dėstytojo 
suderintu laiku. Antrą kartą egzaminą perlaikyti galima Fakulteto dekano potvarkiu sudarytoje 
komisijoje ir sumokėjus Universiteto nustatytą įmoką. Neišlaikius egzamino komisijoje, 
suteikiama galimybė kartoti dalyką. 

Egzaminų tvarką ištęstinėse studijose reglamentuoja Studijų dalykų egzaminų laikymo 
ištęstinėse studijose tvarkos aprašas (http://www.asu.lt/studentams/lt/17107). Ištęstinių studijų 
dalykų egzaminų laikymas vyksta akademinėmis grupėmis. Studijų dalykų egzaminai laikomi 
ir šių dalykų studijų rezultatų galutinis vertinimas atliekamas: 1) egzaminų sesijų metu pagal 
fakulteto dekano patvirtintus egzaminų laikymo grafikus; sesijos turi būti numatytos 
metiniuose studijų grafikuose; to paties dalyko egzaminas sesijos metu yra laikomas tik vieną 
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kartą; 2) Studijų skyriaus suplanuotais ištęstinių studijų studentų priėmimo šeštadieniais pagal 
fakulteto dekano patvirtintus egzaminų laikymo grafikus; tą patį šeštadienį galima laikyti 
(perlaikyti) – ne daugiau nei dviejų studijų dalykų egzaminus; 3) studijų metų visais 
ketvirtadieniais nuo 14.30 val. Ketvirtadieniais studentai priimami tik egzaminų 
individualiam laikymui (perlaikymui). Studijų dalykų egzaminų laikymo kartu su visa 
akademine grupe laiką sesijos ar šeštadienių metu pasirenka studentų akademinė grupė. 

Egzaminai laikomi raštu nustatytos formos lapuose. Vertindamas egzamino rašto darbą, 
dėstytojas prie kiekvieno atsakymo nurodo pagrindines klaidas ir atsakymo išbaigtumą, 
užrašo egzamino įvertinimą bei galutinį įvertinimą ir pasirašo. Studentas per tris darbo dienas 
po egzamino turi teisę susipažinti su egzamino įvertinimu ir diskutuoti su dėstytoju dėl 
vertinimo objektyvumo. Nepasiekus kompromiso, studentas gali rašyti apeliaciją Fakulteto 
dekanui. Studentų apeliacijos dėl egzaminų laikymo nagrinėjamos bendra Universiteto 
administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo tvarka. Informacija apie galutinį dalyko 
įvertinimą pateikiama kompiuterinėje duomenų bazėje (http://193.219.64.238/erezultatai_st/.). 

Studentų studijų rezultatų vertinimo apskaitą ir kontrolę atlieka Fakulteto dekanatas. 
Duomenys kaupiami kompiuterinėje duomenų bazėje (http://193.219.64.238/erezultatai_st/), 
o pradiniai duomenys, tokie kaip egzaminų žiniaraščiai, studijų knygelės (tik ištęstinės studijų 
formos studentams) – popierinėje formoje. 

Programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo gynimą.  
Magistrantas rengdamas baigiamąjį darbą atlieka tiriamąjį darbą ir pagal gautus 

rezultatus turi paskelbti su tema susijusį mokslinį straipsnį. Daugiausia magistrantai straipsnių 
spausdina kasmet organizuojamų mokslinių konferencijų „Jaunasis mokslininkas“, „Žmogaus 
ir gamtos sauga“ medžiagoje. Dalis magistrantų dalyvauja studentų konferencijose, 
organizuojamose kituose universitetuose. 

Baigiamieji darbai ginami Baigiamųjų darbų ir egzaminų vertinimo komisijoje, kurią 
Rektorius patvirtina vieniems kalendoriniams metams. Komisiją sudaro kompetentingi 
programos dėstytojai ir socialiniai partneriai. Jai vadovauja kito universiteto mokslininkas. 
Baigiamojo darbo vertinimo balas apskaičiuojamas kaip visų komisijos narių ir recenzento 
vertinimų aritmetinis vidurkis. Komisijos nariai baigiamąjį darbą vertina pagal kriterijus, 
nurodytus baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarkos apraše 
(http://www.asu.lt/me/lt/60053). Naudojami baigiamųjų darbų vertinimo kriterijai visapusiški 
ir tinkami objektyviai įvertinti studentų pasiekimus. 

Studentų baigiamųjų atsiskaitymų rezultatai kasmet aptariami Fakulteto taryboje 
analizuojant Baigiamųjų darbų ir egzaminų komisijų pirmininkų ataskaitas. Fakulteto tarybos 
posėdžiai yra atviri ir juose dalyvauja Programą vykdantys dėstytojai. 

Universitete nesąžiningumo faktai netoleruojami. Parengęs baigiamąjį darbą, kiekvienas 
studentas privalo pasirašyti sąžiningumo deklaraciją dėl darbo autentiškumo. Ypač daug 
akademinėje bendruomenėje diskutuojama dėl darbų plagijavimo. Šia tema Fakultete buvo 
suorganizuoti seminarai–diskusijos. 

2013 m. baigiamuosius darbus apgynė 14 nuolatinių studijų absolventų ir 5 ištęstinių 
studijų studentai. Baigiamųjų darbų įvertinimo vidurkis nuolatinėse studijose 2013 m. buvo 
9,29 balo, o ištęstinėse – 8,20 balo. Baigiamųjų darbų rezultatai pateikti 11 lentelėje.  

 Baigiamojo darbo įvertinimų vidurkis ištęstinių studijų studentų buvo žemesnis. 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

11 lentelė. Programos baigiamųjų darbų rezultatai 

Metai 

Studentų skaičius 
baigiamojo semestro 

pabaigoje, 
Baigiamųjų 

darbų 
pažymių 
vidurkiai 

 

Gavusių 
diplomus 
skaičius iš 

viso 

ginančių 
baigia- 

muosius 
darbus 

Neap 
gynusių 

baigiamų
jų darbų 

Dieninės/nuolatinės studijos 
2013 14 14 - 9,29 14 
2012 22 22 - 9,05 22 
2011 27 27 - 8,93 27 
2010 28 28 - 8,89 28 
2009 40 40 - 8,93 40 

Neakivaizdinės/ištęstinės studijos 
2013 5 5  8,20 5 
2012 4 4 - 8,75 4 
2011 2 2 - 8,00 2 
2010 20 20 - 8,30 20 
2009 12 12 - 9,25 12 

 
2009–2013 m. Programą sėkmingai baigė 174 absolventai: iš jų 131 nuolatinės studijų 

formos ir 43 ištęstinės studijų formos. Baigusių studentų ateityje mažės, nes pastaraisiais 
metais sumažėjo priimamų studentų skaičius (12 lentelė).  

 
12 lentelė. Į programą priimtų ir baigusių studentų skaičius 

Studijų metai 

Į studijas priimtų studentų skaičius Programą baigusių studentų skaičius 

Į dienines 
studijas 

Į ištęstines 
studijas Iš viso dienines 

studijas 
ištęstines 
studijas Iš viso 

2013 9 8 17 14 5 19 
2012 10 13 23 22 4 28 
2011 15 14 29 27 2 29 
2010 24 4 28 28 20 48 
2009 27 5 32 40 12 52 

 
Analizuojamu laikotarpiu kasmet per visus studijų kursus „nubyrėjo“ vidutiniškai po 2,4 

(atskirais metais 0-17,24 %) studentų, studijuojančių nuolatine studijų forma (13 lentelė). 
Pagrindinės „nubyrėjimo“ priežastys buvo šios: studentai išbraukiami iš sąrašų paties 
prašymu. 

 
13 lentelė. Nuolatinių/dieninių studijų studentų skaičiaus kaitos rodikliai per metus 

Metai 

Dėl įvairių 
priežasčių 
išbrauktų 
studentų 

Išėjusių  
akademinėm
s atostogoms 

studentų 

Perėjusių į 
ištęstines/neak

ivaizdines 
studijas 

Kartojančių 
kursą 

Kartojančių studijų 
dalykus 

skaiči
us 

proc. skai
čius 

proc. skaičiu
s 

proc. skaičius skaičius proc. 

Antrosios pakopos (magistro) studijos 
2013 1 4,17 5 2,08 - - - - - 
2012 - - 2 6,90 - - - 2 6,90 
2011 - - 3 7,50 - - - - - 
2010 5 17,24 3 10,34 - - - - - 
2009 6 9,52 5 7,94 - - - 2 3,17 
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Pažangiausi Programos studentai turi galimybę dalyvauti studentų tarptautiniuose 
mainuose ir vykti dalinių studijų (nuo 3 iki 12 mėn.) į užsienio universitetus pagal 
ERASMUS programą. Judumo tikslai: suteikti galimybę studentams gilinti savo žinias ir 
gebėjimus, praplėsti akiratį ir pažinti kitų užsienio universitetų studijų sąlygas. Iš studentų 
reikalaujama, kad jie rinktųsi tik tuos dalykus, kurie atitinka jų studijų programos 
formuojamas kompetencijas. Studijų pasiekimai užsienyje integruojami su pasiekimais 
Programoje. Jei yra studijų dalykų, kuriuos studentas praleidžia mainų programos metu, gali 
juos studijuoti savarankiškai, konsultuodamasis su dėstytojais. 

2009–2013 m. laikotarpiu pagal ERASMUS programą išvyko 7 Programos nuolatinių 
studijų studentai, tai yra vidutiniškai po 1,4 studentus kasmet. Studentų įsitraukimas į 
tarptautinius studijų mainus santykinai nedidelis dėl nepakankamų anglų kalbos įgūdžių. Kita 
priežastis – dėl nepalankios ekonominės situacijos dalis studentų laisvu nuo studijų laiku 
dirba ir nenori palikti darbo vietų. 

Programos studentai vykdo mokslinius tyrimus. Jų rezultatus pristato Universitete 
kasmet rengiamoje konferencijoje „Žmogaus ir gamtos sauga“, kurioje dalyvauja įvairių 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir mokslininkai. Studentai dalyvauja ir kitų aukštųjų 
mokyklų organizuojamose konferencijose, vykdo mokslinius tyrimus, finansuojamus 
Lietuvos mokslo tarybos. 

Visa informacija studentams apie Programą, jos pokyčius ir vykdymą teikiama nuolat ir 
įvairiomis formomis: viešai skelbiama studentams ir operatyviai pateikiama Fakulteto ir 
Universiteto tinklalapiuose, pateikiama Fakulteto skelbimų lentose. Programos ir visų 
dėstomų dalykų aprašai, dėstytojų gyvenimo aprašymai talpinami Universiteto internetinėje 
svetainėje (http://www.asu.lt/pradzia/lt/47160). Sklaidos priemonės tinkamos ir prieinamos 
studentams. 

Semestro eigoje kiekvienas dėstytojas priėmimo valandomis konsultuoja studentus 
dalykų studijų klausimais. Studentams grupinės konsultacijos organizuojamos prieš kiekvieno 
dalyko egzaminą. Ištęstinių studijų studentai konsultuojami ir priimami atsiskaityti Studijų 
skyriaus numatytais šeštadieniais vieną kartą per mėnesį nuo 9.00 iki 13.00 val. bei visais 
studijų metų ketvirtadieniais (išskyrus švenčių dienas) nuo 14.30 iki 16.30 val. 

Informaciją apie studijų galimybes užsienio universitetuose teikia Tarptautinis skyrius. 
Šio skyriaus darbuotojai organizuoja pageidaujančių išvykti studijuoti užsienio kalbos žinių 
patikrinimą, padeda pasirinkti universitetą, sudaryti dalinių studijų programą, spręsti 
apgyvendinimo ir kitas problemas, palaiko ryšius su studentais, išvykusiais į užsienio 
universitetus. Apie galimybes studijuoti užsienio universitetuose studentus individualiai 
konsultuoja Fakulteto administracija ir dėstytojai, tam tikslui organizuojami seminarai. 

Nuo 2005 m. Universitete veikia Karjeros centras. Centras teikia individualias ir 
grupines konsultacijas apie profesinės karjeros galimybes, organizuoja praktinius mokymus 
savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi klausimais, organizuoja susitikimus su darbdavių 
atstovais, kurie padeda pasirengti pokalbiui su būsimu darbdaviu, tarpininkauja tarp darbdavių 
ir studentų darbo paieškos ir karjeros klausimais. Šio centro internetinėje svetainėje sukurtos 
duomenų bazės, skirtos darbdavių skelbimams bei laisvų darbo ir praktikos vietų paieškai 
http://www.cvonline.lt/darbo/b-praktika-b.Virtualioje darbo paieškos bazėje studentai gali 
formuoti savo gyvenimo aprašymą http://www.cvonline.lt/. 

Pažangiems studentams, auginantiems mažamečius vaikus, aktyviai dalyvaujantiems 
visuomeninėje veikloje, neįgaliesiems sudaromos galimybės studijuoti pagal individualią 
programą, pateikiant dekanui motyvuotą prašymą. Gavę dekano leidimą, šie studentai su 
dėstančiais dėstytojais suderina konsultacijų ir atsiskaitymų grafiką. 

Palankesnių socialinių sąlygų finansiniam užtikrinimui iš Universiteto stipendijų fondo 
studentams skiriamos skatinamosios stipendijos už mokymosi rezultatus bei vienkartinės 
skatinamosios stipendijos už pasiektus išskirtinius laimėjimus studijose, moksliniuose 
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tyrimuose, visuomeninėje veikloje, sportinėje ir meninėje raiškoje. Stipendijų skyrimo tvarką 
reglamentuoja „Skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatai“ (www.asu.lt/studentams/lt/30349). 
Skatinamąsias stipendijas gali gauti visų studijų formų ir finansavimo būdų studentai. 
Skatinamąsias stipendijas skiria Fakulteto stipendijų skirstymo komisija. 50 % jos narių 
sudaro pažangūs, aktyvūs visuomeninėje veikloje pirmosios ir antrosios studijų pakopų 
Fakulteto studentai. Iki 4 %. Fakultetui skirto stipendijų fondo rezervuojama vienkartinėms 
skatinamosioms stipendijoms. Stipendijos skiriamos atskirai valstybės finansuojamose ir 
valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams. Komisija sugrupuoja 
studentus pagal jos parinktas pažangumo grupes. 

Universitetas teikia finansinę paramą neįgaliems studentams. Visi pageidaujantys 
studentai gali apsigyventi bendrabučiuose, esančiuose Universiteto miestelyje. 

Studentai gali dalyvauti Universiteto meno saviveiklos kolektyvuose: chore „Daina“, 
tautinių šokių kolektyve „Sėja“, kapeloje „Ūkininkas“, teatre „Jovaras“. Universitete meno 
saviveiklos kolektyvų veiklą koordinuoja Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius 
(http://www.asu.lt/pradzia/lt/7402 ). 

Studentams yra atvira Universiteto sporto bazė, kurioje galima užsiimti įvairiomis 
sporto šakomis – aerobika, dziudo, kulkiniu šaudymu, orientavimosi sportu, žaisti krepšinį, 
tinklinį, rankinį, futbolą, stalo tenisą, badmintoną, šachmatais, kilnoti sunkumus ir kt. 
(http://www.asu.lt/sportas/lt/). Universitetas yra pripažintas Sveikatą stiprinančiu universitetu 
(Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisijos 2009 m. lapkričio 11 
d. protokolas Nr. KP-05). 

Studentams pagal poreikį teikiama psichologinė parama. Universiteto koplyčioje veikia 
Dvasinio ugdymo centras, skirtas Universiteto bendruomenės sielovadai, krikščioniškosioms, 
žmogiškosioms ir tautinėms vertybėms ugdyti. 

Fakulteto administracija vykdo absolventų įsidarbinimo stebėseną. 2009–2013 m. 
apklausų duomenimis, praėjus 6 mėn. po studijų baigimo, dirbo nuo 74 % iki 96 % 
apklaustųjų (14 lentelė). Iš pateiktų duomenų matyti, kad absolventų įsidarbinimas yra 
pakankamas, Programos tinkama darbo vietoms šalyje. 

 
14 lentelė. Duomenys apie absolventų įsidarbinimą 

Metai 

Absolv
entų 

skaiči
us 

Apkla
ustųj

ų 
proc. 
dalis 

Įsida
rbi-

nusių
jų 

skaiči
us 

Neįsid
arbin
usių 

Lietuv
oje 

skaiči
us 

Neįsidarbinimo priežastys Lietuvoje Įsidarb
inusiųj
ų bei 

studiju
o-

jančiųj
ų proc. 

studij
uoja 

išvyko į 
užsienį 

 
 
 

augin
a 

vaiką 

nera
do 

darb
o 

dirbti studij
uoti 

2013 19 84 15 1 - - - - 1 84 
2012 26 69 7 4 2 - - 2 - 89 
2011 27 96 20 6 3 1 - 1 - 94 
2010 48 48 10 13 2 5 - 2 4 74 
2009 52 46 23 1 7 - - - - 96 
 
Apibendrinant galima teigti, kad priėmimo į studijas reikalavimai pagrįsti. Absolventai 

įsidarbina su Programos tikslais susijusiose veiklos srityse. Siekiant sudaryti sąlygas 
pageidaujantiems dirbti nuolatinių studijų studentams tikslinga intensyvinti nuotolinį mokymą 
Moodle aplinkoje. Universitete sukurta ir veikia pažangos stebėjimo sistema, taikoma 
kaupiamojo vertinimo sistema, kuri motyvuoja studentus mokytis viso semestro metu. 
Studentams teikiama tinkama akademinė ir socialinė parama. Jiems sudarytos sąlygos 
dalyvauti judumo programose, tačiau šis dalyvavimas nepakankamai aktyvus. 
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1.6. PROGRAMOS VADYBA 
 
Programos valdymo sprendimus priima Fakulteto taryba. Kai reikia sužinoti 

bendruomenės nuomonę ypatingai svarbiais klausimais, šaukiamas Fakulteto dėstytojų ir 
mokslo darbuotojų susirinkimas. 

Studijas administruoja Fakulteto dekanas ir jo vadovaujama administracija. Fakulteto 
administracija organizuoja sąveiką tarp struktūrinių padalinių (institutų, katedrų), vykdančių 
atskirus dalykus studijų programoje, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja studijų procesą, 
studentų pasiekimų savalaikį ir kokybišką pateikimą, vykdo studijų rezultatų palyginimą, 
organizuoja ir dokumentuoja baigiamuosius atsiskaitymus, rengia studijų baigimo 
dokumentus; organizuoja studijų programų komitetų veiklą; vykdo mokėjimų už studijas 
kontrolę; kartu su Fakulteto studentų atstovybe organizuoja ir kontroliuoja skatinamųjų 
stipendijų fondo naudojimą. Darbai paskirstyti administracijos darbuotojams ir aptarti jų 
pareiginėse instrukcijose. Fakulteto administracija rūpinasi, kad Programos vykdymui būtų 
sudarytos reikalingos materialinės sąlygos. 

Programos rengimo, tobulinimo ir administravimo tvarka reglamentuota LR mokslo ir 
studijų įstatyme, LR švietimo ir mokslo ministro įsakymuose Dėl Magistrantūros studijų 
programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo ir Dėl nuolatinės ir ištęstinės studijų 
formų aprašo patvirtinimo; Universiteto Statute, Kokybės vadove ir jame integruotuose 
studijų programų vykdymo, tobulinimo ir akreditavimo procesų aprašuose, Vidinės studijų 
kokybės sistemos apraše (http://www.asu.lt/pradzia/lt/48663), Fakulteto nuostatuose 
(http://www.asu.lt/me/lt/60053), taip pat Universitete nustatyta tvarka parengtuose ir 
patvirtintuose procedūriniuose dokumentuose: taisyklėse, tvarkų aprašuose ir kt. 
(http://www.asu.lt/pradzia/lt/7343). 

Programos priežiūrą atlieka ir tobulinimą koordinuoja Fakulteto tarybos patvirtintas 
Programos komitetas. Jis formuojamas iš Programoje dėstančių bei mokslo kryptyje 
mokslinius tyrimus atliekančių dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių atstovų. Komiteto 
sudėtis peržiūrima ir keičiama, kad jo nariai būtų kompetentingi vykdyti programos stebėseną 
ir teikti siūlymus jai tobulinti. 

Šiuo metu komiteto pirmininkė yra fakulteto prodekanė dr. Aida Stiklienė, nariai: 
dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius, prof. dr. Vitas Marozas, prof. dr. Laima Česonienė, 
prof. dr. Valdas Paulauskas, doc. dr. Anželika Dautartė, studentus Komitete atstovauja III 
kurso studentė Jolita Rasimavičiūtė, o socialinius partnerius – Kauno RAAD direktorius dr. 
Skirmantas Pocius. 

Komitetas sprendimus priima kolegialiai. Komiteto pirmininkė organizuoja narių 
veiklą. Dokumentai svarstomi ir koreguojami, tvirtinami Komiteto susirinkime balsų 
dauguma. Komiteto susirinkimai protokoluojami. Komitetas savo darbe bendradarbiauja su 
akademinės bendruomenės nariais, Fakulteto Taryba, jos Studijų komisija, Fakulteto 
administracija, studentų atstovybe. Komitetas organizuoja studijų programos pasiekimų 
peržiūrą, kompetencijoms suformuoti būtinų dalykų sąrašo, šių dalykų aprašų ir detalaus 
turinio peržiūrą. Parengus Programos pertvarkos planą jis pateikiamas Fakulteto 
bendruomenei susipažinti. Pasiūlymus gali teikti visi Fakulteto darbuotojai. Pasiūlymai 
aptariami Komitete, Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkime. 

Pasiūlymus Programai atnaujinti ir Programos planui tobulinti svarsto Fakulteto taryba. 
Ji svarsto ir tvirtina Komiteto personalinę sudėtį, aptaria Programos įgyvendinimą, teikia 
Senatui tvirtinti Programos tobulinimo projektus, svarsto ir tvirtina baigiamųjų darbų 
vertinimo komisijų ataskaitas, nagrinėja priėmimo į Programą rezultatus, teikia siūlymus 
Komiteto veiklai gerinti. 

Analizuojamu laikotarpiu Programa buvo peržiūrima kelis kartus. Po išorinio vertinimo 
2008 m. atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas (5 priedas) buvo peržiūrėta Programos 
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sandara, dėstomų dalykų sąrašas, jų formuojami studijų Programos rezultatai, tarpusavio 
ryšiai ir nuoseklumas Programos vykdymo plane. 2010 m. programa buvo pertvarkyta 
siekiant pereiti prie ECTS. Programa naujai užregistruota Studijų, mokymo programų ir 
kvalifikacijų registre (www.aikos.smm.lt). Programos ir jos vykdymo kokybės vertinimas 
atliekamas periodiškai.  

Dabartinė Universiteto studijų kokybės vidinio užtikrinimo koncepcija atsispindi 
Universiteto Statute (www.asu.lt/file.doc?id=47688), Studijų vidinio kokybės užtikrinimo 
sistemos apraše bei Kokybės vadove (http://www.asu.lt/pradzia/lt/48663). Juose aptariama ir 
Studijų programų vykdymo administravimo bei kokybinio vertinimo tvarka. 

Kiekvienų studijų metų pavasario semestre Komitetas apibendrina pasiūlymus ir 
pastabas, pateiktas Fakulteto bei institutų ataskaitose, dėstytojų ir mokslo darbuotojų 
susirinkimuose, Fakulteto tarybos susirinkimuose, išsakytas dėstytojų, studentų ir darbdavių 
apklausų metu. Komitetas išanalizuoja informaciją apie studijų programos populiarumą tarp 
stojančiųjų, absolventų įsidarbinimą, naujausias su studijų programa susijusių mokslų 
tendencijas.). Komitetas atlieka studijų programos tobulinimo vertinimą ir pateikia 
apibendrintus pasiūlymus svarstyti Fakulteto taryboje. Tarybai pritarus Programos 
pakeitimams, jie teikiami svarstyti Universiteto Senatui. Prieš svarstant Senato posėdyje, 
pastabas ir siūlymus teikia visos Senato Komisijos. Tokiu būdu užtikrinamas grįžtamasis 
ryšys tarp studijų administravimo ir planavimo bei kontroliuojamas Universiteto strateginio 
plano vykdymas. 

Programos analizei ir vertinimui naudojamos Universitete veikiančios studentų 
duomenų bazės: 1) studentų priėmimo kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra 
statistiniai duomenys pagal studijų programas apie pageidaujančiųjų studijuoti programoje 
skaičių, stojimo konkursus, stojančiųjų geografiją ir pan.; 2) studentų judumo kompiuterinė 
duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra statistiniai duomenys pagal studijų programas apie 
studijų formas, studentų kėlimą į aukštesnius kursus, kurso kartojimą, studijų nutraukimą, 
įskaitant pašalinimą iš Universiteto, akademines atostogas; 3) studentų studijų rezultatų 
kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra visų studentų pagal studijų programas 
individualūs duomenys apie pasiektus studijų rezultatus, taip pat studentų pažangumo 
suvestiniai duomenys; 4) socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, absolventų, darbdavių) 
sisteminės apklausos kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų. Suvestiniai duomenys 
filtruojami ir pagal studijų programas; 5) absolventų įsidarbinimo stebėsenos kompiuterinė 
duomenų bazė nuo 2007 metų. Joje kaupiami absolventų įsidarbinimo praėjus 6 mėnesiams 
po studijų baigimo duomenys, surinkti telefoninės apklausos būdu; 6) absolventų kontaktinių 
duomenų kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų. 

Be šių duomenų bazių informacijos, Programos įgyvendinimo kokybei užtikrinti, 
analizei bei vertinimui naudojamos elektroninėse laikmenose archyvuojamos baigiamųjų 
darbų gynimo pirmininkų ataskaitos, baigiamųjų darbų temų sąrašai, Tarptautinio skyriaus 
duomenys apie studentų ir dėstytojų tarptautinį judumą, institutų ir Fakulteto metinės 
ataskaitos. Šiose ataskaitose pateikiama išsami informacija apie Programos pokyčius, jos 
vykdymo aprūpinimą žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais, studijų ir baigiamųjų 
atsiskaitymų rezultatus, studijų ryšį su vykdomais moksliniais tyrimais. 

Programos kokybei gerinti daug padeda socialiniai dalininkai. Studentų atstovai yra 
Fakulteto tarybos, Atestacijos ir konkursų komisijos, Komiteto nariai; darbdavių atstovai yra 
Fakulteto tarybos, Komiteto nariai. Glaudūs ryšiai palaikomi su Aplinkos ministerijos, 
regioniniais departamentais, Saugomų teritorijų ir atskirų nacionalinių ir regioninių parkų 
direkcijomis. 

2013 m. buvo atlikta socialinių partnerių apklausa. 78,6 proc. respondentų atstovavo 
valstybinę įmonę. 50 proc. respondentų nurodė, kad jų užimamos pareigos įmonėje yra 
padalinio vadovai, po 21,4 proc. aukščiausio lygio vadovai arba darbuotojai. 57,1 proc. 
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respondentų įvertino, kad taikomosios ekologijos studijų programos absolventų užimamos 
pareigos atitinka universitete įgytą išsilavinimą. 78,6 proc. respondentų nurodė, kad yra 
pakankamos žinios ir praktiniai gebėjimai studijų metu, bet reikalingi papildomi mokymai 
įmonėse dirbantiems taikomosios ekologijos studijų programos absolventams. Respondentai 
nurodė, kad šiek tiek trūksta taikomosios ekologijos studijų programos absolventams 
praktinių, vadybinių gebėjimų ir pasirengimo darbo rinkai, o netrūksta specialybės, teorinių ir 
tyrimų vykdymo žinių. 50 proc. darbdavių yra patenkinti taikomosios ekologijos studijų 
programos absolventų darbu. Apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, kad specialieji 
gebėjimai, įgyti universitete, labai svarbūs būsimo ekologo profesinėje veikloje. Respondentai 
nurodė, kad jų manymu tobulinant ekologų rengimą reikėtų tobulinti praktinį mokymą, kviesti 
darbdavių atstovus skaityti paskaitas, rengti stažuotes dėstytojams darbdavio įmonėje. 

Studentai teikia siūlymus, analizuojant atskirų dalykų tikslingumą, Programos 
nuoseklumą. Studentų iniciatyva organizuojami susitikimai su administracija ir dėstytojais 
studijų kokybės klausimais. 2013 m atlikta apklausa parodė, kad studentai gerai susipažinę su 
taikomosios ekologijos studijų programos tikslais, siekiniais. Apie 60 proc. studentų sutinka, 
kad studijų dalykai dėstomi nuosekliai, aiškus, dėstomų studijų dalykų turinys ir metodai, 
programos apimtis yra pakankama profesijos žinioms ir gebėjimams įgyti, gauna naujausias 
mokslo ir technologijų žinias, dėstytojų kvalifikacija atitinka dėstomą studijų dalyką, aukštoji 
mokykla turi tinkamą bazę praktikoms, tinkamas studijų administravimas, studentai skatinami 
dalyvauti mokslo, sporto, saviveiklos ir taikomojoje mokslo veikloje, studentams sudaromos 
sąlygos dalyvauti judumo programose, aukštoji mokykla užtikrina tinkamą akademinę ir 
socialinę paramą, studentų pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, vieša ir tinkama studijų 
rezultatams įvertinti, dėstytojai objektyviai vertina egzaminus, tarpinius atsiskaitymus, rašto 
darbus, studentai turi galimybę išreikšti savo nuomonę svarbiais fakultetui klausimais. 
Studentai nurodo, kad norėtų metodinių išteklių, lankstesnio studijų proceso organizavimo, 
tinkamesnių patalpų paskaitoms. Didžioji dalis respondentų nurodė, kad labiausiai juos 
skatina mokytis darbo perspektyvos, kurso draugai, sveika konkurencija, stipendija, o 
labiausiai mažina motyvaciją per sudėtingas studijų dalykų turinys. 

Komiteto iniciatyva organizuojami susitikimai – diskusijos, kuriose dalyvauja studentai, 
dėstytojai ir darbdaviai. Pastabas ir pasiūlymus teikia absolventai. Programoje dėstantys 
dėstytojai dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose, rengia seminarus, partnerystėje rengia 
ir įgyvendina konsultacinius projektus; socialiniai partneriai vertina ir teikia siūlymus, kokias 
kompetencijas būtina formuoti programos absolventams. Periodiškai organizuojami seminarai 
su socialiniais partneriais. Tai sudaro prielaidas grįžtamajam ryšiui užtikrinti: sužinoma 
absolventų ir darbdavių nuomonė apie studijų metu įgytus gebėjimus; studijų programos 
realizavime dalyvaujantys dėstytojai supažindinami su programos realizavimo problemomis, 
gauna išsamią informaciją apie atliekamus darbus studijų kokybei tobulinti, patys įtraukiami į 
aktyvią šio tobulinimo veiklą. 

Dėstytojai yra aktyvūs programos įgyvendinimo dalyviai. Fakultete organizuojami 
susitikimai su tikslinėmis programoje dėstančių dėstytojų grupėmis, Instituto darbuotojų 
susirinkimuose aptariamos Programos įgyvendinimo problemos, pateikiama išsami 
informacija apie atliekamus darbus studijų kokybei gerinti, dėstytojai įtraukiami į aktyvią 
tobulinimo veiklą. 

2007 m. vyko Programos išorinis vertinimas pagal numatytą SKVC metodiką. 
Programa buvo įvertinta  teigiamai ir akredituota šešiems metams. Vertinimo išvadų  
santrauka pateikta 5 priede. Gautos išvados apsvarstytos, fakulteto taryboje 2008 m. gegužės 
15 d. (Protokolo Nr. 3) per pastaruosius metus studijų kokybė buvo gerinama  atsižvelgiant į 
pateiktas pastabas. 2008 m. po išorinio vertinimo buvo atlikta: peržiūrėti programos dalykai, 
siekiama geresnio dėstytojų mokslinių tyrimų ir dėstomų dalykų atitikimo, skatinamas 
mokslinis aktyvumas. Tam geras sąlygas sudaro įsigyta nauja mokslinė įranga, kuriamos ir 
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atnaujinamos mokslinės laboratorijos. Buvo periodiškai organizuojami seminarai su 
studentais, socialiniais partneriais. 

Apibendrinant galima teigti, kad ASU yra aprašyta ir įgyvendinama studijų programų ir 
vidinės kokybės valdymo sistema. Atsakomybė už programos vadybą yra aiškiai paskirstyta 
tarp Studijų komiteto, studijose dalyvaujančių institutų, MEF tarybos, dekanato ir ASU 
senato. Informacija apie programos įgyvendinimą kaupiama ASU veikiančiose duomenų 
bazėse. Į Programos tobulinimo procesus įtraukti dėstytojai, studentai, absolventai, 
darbdaviai. Tolesniam Programos vadybos tobulinimui reikia pagerinti informacijos, 
gaunamos programos vadybos procese, sklaidos tarp dėstytojų ir studentų operatyvumą; 
plačiau panaudoti informaciją, sukauptą ASU veikiančiose informacinėse duomenų bazėse, 
visuomenės informavimui apie vykdomą studijų programą, jos reikšmę darbo rinkoje; skatinti 
dėstytojus toliau aktyviau dalyvauti moksliniuose tyrimuose. 
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