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5. Dr. Remigijus 
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ASU Miškų ir ekologijos fakulteto 
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miškininkystės instituto docentas 

8 37 752 
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remigijus.zalkauskas@asu.lt 

6. Dr. Marius 
Kavaliauskas 

ASU Miškų ir ekologijos fakultetas, 
Miškotvarkos ir medienotyros 
instituto lektorius 
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marius.kavaliauskas@asu.lt 

7. Dr. Rimantas 
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Valstybinės miškų tarnybos 
direktorius 
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studentų tarybos deleguotas studentų 
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1 Data Source: EFI EUROFOREST Portal. http://forestportal.efi.int/lists.php?pl=25.20.10 
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ĮŽANGA 
 

1. Studijų programą vykdo Aleksandro Stulginskio universitetas. Universitetas yra valstybinė 
aukštoji mokykla, turinti senas žemės ūkio mokslų ir studijų tradicijas. Universiteto pirmtakai yra 1920 
m. įsteigti Aukštieji kursai Kaune ir 1922 m. įsteigtas Lietuvos universitetas. 1924 m. agronomijos ir 
miškininkystės studijos iš Lietuvos universiteto buvo perkeltos į specialiai Dotnuvoje įsteigtą Žemės 
ūkio akademiją. 1946 m. ji perkelta į Kauną, o 1964 m. – į Kauno priemiestyje specialiai pastatytą 
akademinį miestelį. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo įdiegta šiuolaikinė trijų pakopų studijų 
sistema, sukurta mokslo ir studijų vienovė, pasiūlytos atitinkančios rinkos poreikius studijų programos. 
1996 m. šiai mokslo ir studijų įstaigai suteiktas universiteto statusas. 2011 m. Lietuvos žemės ūkio 
universiteto pavadinimas pakeistas į Aleksandro Stulginskio universitetą (toliau – Universitetas). 
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.  

2. Šiuo metu tai vienintelis šalyje universitetas, vykdantis šiuolaikinius tarpdisciplininius tyrimus, 
rengiantis ir suteikiantis Europoje bei pasaulyje pripažįstamus mokslų daktaro, magistro bei bakalauro 
mokslinius laipsnius ir kvalifikacijas tokioms svarbioms sritims, kaip aprūpinimas maistu, žemės ir 
miškų ūkis, vandens ir žemės ištekliai ir jų tvarkymas, klimato kaita, alternatyvioji bioenergetika. 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. 

3. Universitetas turi klasikiniam universitetui būdingas bei LR mokslo ir studijų įstatymo 
reikalavimus atitinkančias organizacinę ir valdymo struktūras. Siekiant labiau integruoti mokslo ir 
studijų veiklą bei užtikrinti mokslu grįstas studijas vadovaujantis Universiteto Senato 2012 m. birželio 
18 d. sprendimu Universitete įgyvendinama organizacinė struktūra, sudaryta iš 1) akademinių 
padalinių (5 fakultetų, kuriuose yra 14 institutų, ir 3 akademinių centrų); 2) akademinės infrastruktūros 
padalinių (Biblioteka, Tarptautinis centras, Studijų kokybės ir inovacijų centras, Eksperimentinis ir 
praktinio mokymo centras, Žemės ūkio mokslo ir technologijų parkas, Karjeros centras ir kt.); 3) 
ūkinės ir socialinės infrastruktūros padalinių ir 4) administracijos padalinių. Iš institutų sudaryti 
fakultetai realizuoja vienos ar kelių giminingų studijų krypčių programas bei atlieka mokslinius 
tyrimus. 2013 m. pabaigoje Universitete studijavo 4500 studentų, dirbo 340 dėstytojų ir 52 mokslo 
darbuotojai.  

4. Miškininkystės antrosios pakopos studijų programą (toliau Programa) administruoja Miškų ir 
ekologijos fakulteto (toliau Fakultetas) dekanatas, koordinuoja Miško biologijos ir miškininkystės 
institutas (iki 2012-10-08 – Miškininkystės katedra), Miškotvarkos ir medienotyros institutas (iki 
2012-10-08 – Miškotvarkos katedra). Vykdant programą taip pat dalyvauja Fakulteto Aplinkos ir 
ekologijos instituto, Kultūrinės komunikacijos ir edukologijos bei Matematikos, fizikos ir informacinių 
technologijų centrų dėstytojai. 

5. Programos savianalizę atliko Rektoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 274-Kg patvirtinta 
savianalizės rengimo grupė, sudaryta Miškininkystės studijų programos studijų komiteto sudėties pagrindu: 
6 Universiteto darbuotojai, Fakulteto studentų tarybos deleguotas studentų atstovas, darbdavių 
atstovas. Savianalizės rengimo grupės nariai pasiskirstė darbo apimtis ir atsakomybę pagal veiklos 
vertinamąsias sritis (1 lentelė).  
 



 5 

1 lentelė. Savianalizės rengimo grupės narių indėlis atliekant Programos savianalizę 
Eil. 
Nr. 

Pareigos, mokslo laipsnis, 
vardas, pavardė 

Vertinimo sritis 
  

1 Doc. dr. Edmundas Bartkevičius Materialieji ištekliai. Programos vadyba (programos administravimas). 
Studijų eiga ir jos vertinimas (studentų atranka, pasiekimų vertinimas, parama 
studentams) 

2 Prof. dr. Gediminas Brazaitis Programos sandara. Personalas 

3 Doc. dr. Edmundas Petrauskas Programos sandara. Personalas 

4 Prof. dr. Darius Danusevičius Programos sandara 

5 Doc. dr. Remigijus Žalkauskas Savianalizės ir jos suvestinės rengimo organizavimas. Įžanga; Programos 
tikslai ir numatomi studijų rezultatai. Programos vadyba (vidinis studijų 
kokybės užtikrinimas) 

6 Lekt. dr. Marius Kavaliauskas Programos sandara 

7 Dr. Rimantas Prūsaitis Programos tikslų ir sandaros vertinimas, pasiūlymai perspektyvai 

8 Mgst. Monika Raškauskaitė Studijų proceso organizavimo, grįžtamojo ryšio analizė 

 
6. Savianalizės suvestinė parengta vadovaujantis Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 

2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 patvirtinta Vykdomų studijų programų vertinimo 
metodika bei Savianalizės grupės darbo grafiku (2 lentelė). Po kiekvieno etapo buvo rengiami teminių 
grupių bendri pasitarimai rezultatams ir iškilusioms problemoms aptarti. Savianalizei reikalingi 
duomenys buvo renkami pagal pasirengtas duomenų rinkimo schemas iš Universiteto ir jo padalinių 
ataskaitų, veikiančių duomenų bazių (121 punktas), atliekamų sociologinių tyrimų, Universiteto teisės 
aktų, Universiteto veiklos savianalizės suvestinės2. 
 
2 lentelė. Savianalizės rengimo grupės darbo tvarkaraštis 
Eil. Nr. Darbo pavadinimas Terminas 

1 Savianalizės rengimo 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 2013 11 22 
4 Pradinių savianalizės rezultatų aptarimas 2013 12 30 
5 Savianalizės rezultatų apibendrinimo parengimas 2014 01 16 
6 Savianalizės rezultatų pristatymas atvirame Fakulteto tarybos posėdyje 2014 01 23 
7 Savianalizės suvestinės parengimas 2014 02 03 
8 Savianalizės pateikimas SKVC 2014 02 14 

 
7. Ankstesnis Miškininkystės studijų programų universitetinių studijų programos ekspertinis 

vertinimas atliktas 2007 m. Lietuvių ekspertų grupės išvados3 buvo:  akredituoti be sąlygų (5 priedas).  
2007 m. rugpjūčio 24 d. LR ŠMM įsakymu Nr. ISAK 1697 studijų programa akredituota iki 2014 m. 
gruodžio 31 d. Šia Programos savianalize siekta įvertinti pasiektą pažangą ir tobulintinus aspektus, 
identifikuoti esmines problemas ir numatyti programos tobulinimo gaires ateičiai. 
 

1. PROGRAMOS ANALIZĖ 
1.1. Programos tikslai ir studijų rezultatai 

 
8. Programos būtinumą lemia miško ūkio, kaip vienos iš prioritetinės šalies ūkio šakos, atskirumas 

ir išskirtinumas.  Pasaulinė miško ūkio praktika patvirtina, kad racionaliai tvarkant miško ūkį,  2000 ha 
miško prižiūrėti reikalingas vienas specialistas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Lietuvos 
miškų plotas – 2 mln. ha (iš kurių 1 mln. ha – valstybinės reikšmės miškai), todėl tiesiogine miško 
ūkine veikla užsiimančių  miško specialistų poreikis yra 1000 darbuotojų. Miško ūkiui prižiūrėti, 
miško ūkio valstybinio valdymo funkcijoms vykdyti, mokslinio tyrimo ir technologinės kūrybos 
veiklai ir miško ūkio darbuotojams rengti universitetinio išsilavinimo lygmens specialistų poreikis – 
500.  Programos poreikį numato LR miškų įstatymo poįstatyminiai aktai, kvalifikaciniai reikalavimai 

                                                 
2 Aleksandro Stulginskio universiteto institucinio vertinimo savianalizės suvestinė ir jos priedai 
(http://www.asu.lt/pradzia/lt/48416) 
3 Miškininkystė. Akreditavimo pažyma. Vertinimo išvados. http://www.asu.lt/pradzia/lt/57283 
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miško ūkio ir miško ūkį prižiūrinčių organizacijų (institucijų) specialistams. Atsižvelgiant į 
kvalifikacines rekomendacijas pareigoms užimti VĮ miškų urėdijose (26 punktas), studijų tęsimą, 
įsidarbinimą kitose įmonėse miškininkystės magistrų rengimo kasmet poreikis yra  apie 24-28. 

9. Fakulteto koordinuojama Programa - tai vienintelė Lietuvoje antrosios studijų pakopos 
programa, kurią baigę absolventai įgyja miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį4. Remiantis 
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826 (Žin., 2010, Nr. 67-3375), 
Programa skirta pasirengti savarankiškam mokslo darbui, kuriam atlikti reikia miškotyros mokslo žinių 
ir gebėjimo jas analizuoti bei taikyti.  

10. Programos tikslas – rengti miškininkystės magistrus, turinčius metodologinius sisteminio 
mąstymo pagrindus, žinančius šiuolaikines miškininkavimo technologijas, miškotyros mokslo teorijas, 
metodus, gebančius kūrybiškai taikyti šias žinias analitinių gebėjimų, iššūkių identifikavimo, 
inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje miškininkavimo veikloje, gebančius kurti laikmečio 
reikalavimus atitinkančias miško ūkio koncepcijas, strategijas bei programas, kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio miškininkavimo problemas, kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, 
formuluoti mokslines idėjas ir pagrįsti išvadas, deramai jas pateikti sprendimų priėmėjams, 
suvokiančius priimamų sprendimų pasekmes ir atsakomybę už juos, pasirengusius tyrimais ir 
inovacijomis grįstai profesinei veiklai bei doktorantūros studijoms. 

11. Studijų rezultatai yra detalizuoti ir pasiekiami per studijų dalykus (3 lentelė). Programos 
studijų rezultatai sudaro būtinų įgyti žinių ir gebėjimų bei vertybinių nuostatų visumą. Dalykų 
aprašuose pateiktos Programos studijų rezultatų ir studijų dalykų rezultatų sąsajos (1 priedas). 
 
3 lentelė. Studijų programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos: 

Siekinių 
rūšys 

Studijų rezultatai (siekiniai) Studijų dalykai 

Žino  naujausias miškotyros mokslo krypties  
teorijas, metodus ir technologijas, jų taikymo 
ypatumus sprendžiant darnaus miškų ūkio 
uždavinius, vykdant mokslinius tyrimus, 
diegiant naujoves 

Miškotyros metodologija;  
Matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje; 
GIS miškotyroje;  
Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje; 
Miško atkūrimo ekologizacija; 
Miško našumas; 
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas; 
Miško ekologinė-evoliucinė genetika*; 
Rekreacinė miškininkystė*; 
Medienos ruošos ekonomika ir darbų organizavimas*; 
Miško įmonių ekonomika*; 
Gyvūnų ekologija ir etologija*; 
Aplinkos monitoringas*; 
Miško ūkio valdymo teorija ir metodologija*; 
Daugiamatės statistikos metodų taikymas miškotyroje** 

Žinios ir 
jų taiky-
mas 

Moka identifikuoti iššūkius miškų  ūkio 
sektoriuje, kurių sprendimų pagrindimui 
reikalingi moksliniai tyrimai  

Miško atkūrimo ekologizacija; 
Taikomoji genetika ir biotechnologijos miškininkystėje; 
Pelkėtyra;  
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas; 
Miškų politika; 
Gamtotvarka; 
Miško bioenergetika*; 
Miškininkavimo ekonominė analizė*; 
Maksimaliai produktyvių medynų formavimas *; 
Miško ekologinė-evoliucinė genetika*; 
Aplinkos monitoringas* 

Tyrimų 
vykdymo 
gebėjimai 

Geba analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, 
mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių 
diegimui reikalingus tyrimų duomenis, taikant 
tinkamus miškotyros tyrimo ir rezultatų 
apibendrinimo metodus problemai, tyrimų 

Miškotyros metodologija;  
Matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje; 
GIS miškotyroje; 
Baigiamasis darbas; 
Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija*; 

                                                 
4 Professions and Training in Forestry. Results of an Inquiry in Europe and Northern America. 2011. Federal Office for the 
Environment (FOEN), ECE United Nations Economic Commission for Europe, FAO Food and Agriculture Organisation of 
the United Nations, ILO International Labour Organisation. 83 p. 
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hipotezei ar dėsningumams pagrįsti  Medžioklinė teriologija, ornitologija, kinologija*; 
Gyvūnų ekologija ir etologija*; 
Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas ir medžioklės 
ūkio produktyvumas*; 
Miškotyros tyrimų planavimas ir organizavimas** 

Geba kritiškai vertinti, interpretuoti tyrimų 
rezultatus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos 
informacijos, įvertinti alternatyvius sprendimo 
variantus bei galimą poveikį aplinkai 

Pelkėtrya; 
Baigiamasis darbas; 
Daugiamatės statistikos metodų taikymas miškotyroje**; 
 Konsultavimo metodologija** 

Geba pritaikyti turimas miškotyros mokslo 
žinias ir jomis remiantis rengti naujas 
priemones (technines, metodines, 
informacines, organizacines-vadybines), 
reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms, 
profesinei veiklai vykdyti arba naujovėms 
diegti nuolat kintančios aplinkos kontekste 

Matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje; 
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas; 
Gyvūnų ekologija ir etologija*; 
Miško ekologinė-evoliucinė genetika*; 
Miško socialinė ekonomika*; 
Medienos ruošos ekonomika ir darbų organizavimas*; 
Miško bioenergetika*; 
Miško ūkio apskaita ir komercija*; 
Miškininkavimo ekonominė analizė*; 
Konsultavimo metodologija** 

Specialieji 
gebėjimai 

Geba kurti laikmečio reikalavimus 
atitinkančias miško ūkio koncepcijas, 
strategijas bei programas, kūrybiškai spręsti 
tvaraus ir daugiatikslio miškininkavimo 
problemas, kritiškai vertinant teorines ir 
praktines naujoves, turimą patirtį 

Miškų politika; 
Gamtotvarka; 
Miško atkūrimo ekologizacija; 
Miško našumas; 
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas; 
Rekreacinė miškininkystė*; 
Maksimaliai produktyvių medynų formavimas*; 
Miško ekologinė-evoliucinė genetika* 
Aplinkos monitoringas*; 
Miško ūkio valdymo teorija ir metodologija*; 
Miško logistika*; 
Miško bioenergetika*; 
Miško įmonių ekonomika*; 
Inovacijų praktika miškų ūkyje** 

Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti 
apibendrintą profesinę informaciją 
specialistams ir kitiems asmenims 

Dauguma studijų dalykų (Profesijos edukologija** ir kiti 
dalykai) 

Socialiniai 
gebėjimai  

Geba prisiminti atsakomybę už savo ir 
pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę 
vadovaudamasis profesine, moksline etika ir 
pilietiškumu 

GIS miškotyroje; 
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas; 
Miško ekologinė-evoliucinė genetika*; 
Medienos ruošos ekonomika ir darbų organizavimas*; 
Miško ūkio valdymo teorija ir metodologija*; 
Profesijos edukologija** ir kti studijų dalykai 

Geba efektyviai veikti tokiomis aplinkybėmis, 
kai stokojama išsamios informacijos bei 
instrukcijų, savarankiškai planuoti mokymosi, 
tyrimų procesą, rasti ir interpretuoti mokslinę 
literatūrą, turi sisteminio ir strateginio 
mąstymo įgūdžių savarankiškai profesinei 
veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui 
miškotyros kryptyje 

Gamtotvarka; 
Aplinkos monitoringas*; 
Konsultavimo metodologija**; 
Profesijos edukologija** 
ir kiti studijų dalykai 
 

Geba pagrįsti inovatyvius sprendimus miško 
ūkio sektoriuje, suvokdamas moralinę 
atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų 
poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei 
raidai, gerovei ir aplinkai 

Dauguma studijų dalykų 
 

Asmeni-
niai 
gebėjimai 

Teigiamas požiūris į kūrybingą, rūpestingai 
planuojamą, kokybiškai atliekamą darbą, 
siekis nuolatos mokytis, gyventi informacinės 
visuomenės sąlygomis 

GIS miškotyroje; 
Pelkėtyra; 
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas; 
Miško ekologinė-evoliucinė genetika*; 
Aplinkos monitoringas*; 
Profesijos edukologija** ir kiti studijų dalykai 

* Studijų krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio studento pasirenkami studijų dalykai, skirti studijų 
krypties (šakos) gilesnėms ir platesnėms studijoms; 

** Universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms ar profesinei veiklai 
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12. Programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pateikiami reklaminėje informacijoje 
stojantiesiems bei Universiteto (http://www.asu.lt/pradzia/lt/47158), Fakulteto 
(http://www.asu.lt/me/lt/60053) tinklalapiuose. Miškininkystės programos tikslų ir rezultatų santrauka 
pateikta Atviroje informavimo konsultavimo orientavimo sistemoje (AIKOS5). Taip pat su studijų 
programa supažindinama per susitikimus su I pakopos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 
studentais, atvirų durų dienose, studijų mugėse, parodose, miškininkų dienos ir kituose renginiuose.  

13. Kokybės užtikrinimas studijų programų atnaujinimo ir tobulinimo procese yra nustatytas 
Universiteto senato patvirtintame Vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos apraše6. 
Miškininkystės studijų programos komitetas organizuoja studijų programos rezultatų peržiūrą, 
kompetencijoms suformuoti būtinų dalykų sąrašo, dalykų aprašų, detalaus turinio ir plano peržiūrą, 
bendradarbiauja su akademinės bendruomenės nariais ir kitais studijų proceso dalyviais (106-108 
punktai). Studijų programos analizės ir vertinimai grindžiami ir Universitete Studijų kokybės ir 
inovacijų centro, Karjeros centro sistemingai atliekamų socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, 
absolventų, darbdavių) apklausų suvestiniais duomenis (114-120 punktai). Komiteto posėdžių metu 
aptariama, kiek individualios iniciatyvos ir pasiūlymai dera su bendraisiais reikalavimais 
universitetinėms studijoms, studijų programos paskirtimi ir tikslais. Tobulinant studijų programą 
sugretinamos panašios (užsienio ir Lietuvos) miškininkystės programos, stengiantis perimti geriausią 
patirtį, dalyvaujant ConDDEFFS7, SILVA Network8, Baltijos šalių universitetų Miškų fakultetų 
dėstytojų susitikimuose, dalykinėse dėstytojų išvykose į užsienio universitetus ir t.t..  

14. Programos dalinis vertinimas atliekamas kasmet (kovo-balandžio mėn.), kurio metu  
vertinami vertinami studijų programos siekinių, turinio ir metodų tobulinimo poreikiai; studijų 
programos atitikimas naujausioms mokslo tendencijoms, rinkos poreikiams ir t.t. Pasiūlymus dėl 
naujų studijų dalykų įtraukimo į programą ir studijų dalykų išbraukimo iš studijų programos 
komitetas teikia Fakulteto tarybai, kuri, pasiūlymus apsvarsčiusi, juos teikia tvirtinti Universiteto 
senatui. Į fakulteto tarybos sudėtį įeina fakulteto akademinės bendruomenės nariai, studentai, taip pat 
kiti socialiniai partneriai. Kai studijų programa po jos patvirtinimo atnaujinama (keičiamas studijų 
programos planas) daugiau kaip 30 proc., ji teikiama Studijų kokybės vertinimo centrui naujai 
akredituoti. Studijų rezultatų atnaujinimas atliekamas tobulinant dėstomų dalykų turinį, dėstymo 
metodikas. Kasmet dėstytojai į dalyko teoriją (ar praktinius darbus) įtraukia medžiagą, susijusią su 
naujausiais šios srities pasiekimais ar pasikeitimais. Pradedant dėstyti dalyką, dėstytojai studentams 
pateikia atnaujintus išplėstinius dalykų aprašus. Jei dalyke keičiamos temos, studijų rezultatai, 
aprašai iš naujo recenzuojami, svarstomi instituto posėdyje bei tvirtinami studijų programos komiteto 
posėdyje (106 punktas).  

15. Kas 6 ar 3 metai, priklausomai nuo studijų programos akreditavimo laikotarpio, atliekamas 
išsamus studijų programos vertinimas. Atnaujinant studijų programos rezultatus Paskutinio išorinio 
vertinimo ekspertų išreikštos pastabos taip pat prisidėjo prie programos siekinių tobulinimo. 

16. Studijų programos vertinimas atliekamas ir esant poreikiui, iš esmės pakitus studijų programos 
poreikiui arba formaliesiems reikalavimams. Programa patobulinta vadovaujantis 2009 m. gruodžio 23 
d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1749 patvirtintu „Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta 
studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu ir kvalifikacinių laipsnių sąrašu“, 2010 m. birželio 3 d. 
įsakymu Nr. V-826 (Žin., 2010, Nr. 67-3375)  LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu 
“Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu”. Įgyvendinant šias Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, studijų programa 2011 m. pertvarkyta pagal studijų 
programų sutvarkymo pagal ECTS reikalavimus (28 punktas), patvirtinta Senato posėdyje ir 
perregistruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.  

17. Kasmet po baigiamųjų darbų gynimo yra šaukiamas Fakulteto tarybos posėdis, kuriame taip pat 
dalyvauja Baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai, atstovaujantys mokslines ar gamybines 
organizacijas. Susirinkimo metu aptariami galutiniai studijų programos rezultatai, baigiamųjų darbų 
                                                 
5Brief study program description in English 
http://www.aikos.smm.lt/aikos/programs.htm?m=program&a=displayItem&id=61214B101 
6 Aleksandro Stulginskio universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos aprašas patvirtintas ASU senato 
posėdyje 2012 m. birželio 18 d., protokolo Nr. 521. http://www.asu.lt/pradzia/lt/21241 
7 Conference of Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools (ConDDEFFS). 
http://www.forestrydeans.eu/ 
8 SILVA Network. http://www.silva-network.eu/ 
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kokybė, iškilusios problemos ir apibendrinamos problemos bei pasitaikančios klaidos, nubrėžiamos 
ateinančių metų studijų rezultatų gerinimo gairės.  

18. Programos tinkamumas grindžiamas absolventų įsidarbinimo statistika (101 punktas). 
19. Universitete 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. Universitete kartu su socialiniais partneriais kuriamas integruotas 
mokslo, studijų ir verslo slėnis “Nemunas”, kuris sudarys dar palankesnes sąlygas bendradarbiavimui 
ir sustiprins grįžtamąjį ryšį. 

20. 2013 rudenį vykdytos darbdavių (36 respondentai, dominuoja VĮ miškų urėdijų vadovai) 
apklausos rezultatai parodė, kad miškininkystės studijų programų absolventų užimamos pareigos 
darbovietėje atitinka universitete įgytą išsilavinimą (vid. balas 4,14 (5 balų skalėje)), miškininkystės 
studijų programos absolventų žinios ir gebėjimai įvertinti 4,13,  praktiniai gebėjimai 3,14. Siekiant 
geriau parengti absolventus darbo rinkai reikalinga miškų urėdijų nuomone studentams reikia stiprinti 
daugiau praktinius, vadybinius gebėjimus (įskaitant planavimo ir organizavimo, kritinio mąstymo ir 
kūrybingumo, darbo komandoje, bendravimo su specialistais ir nespecialistais gebėjimus). Į darbdavių 
anketinės apklausos rezultatus atsižvelgta atnaujinant studijų dalykų aprašus, diegiant aktyvaus 
mokymo metodus ir t.t.  

21. Fakulteto dėstytojai glaudžiai bendradarbiauja su VĮ miškų urėdijomis (kvalifikacijos kėlimo 
kursai, ekspertizės, dėstytojų dalykinės išvykos, užsakomieji mokslo darbai), aktyviai dalyvauja 
Lietuvos miškininkų sąjungoje, Lietuvos nepriklausomų matuotojų asociacijoje, miškų sertifikavime, 
mokslo užsakomuosiuose darbuose, tarptautiniuose renginiuose (konferencijos, seminarai, COST, 
IUFRO, SILVA Network, ConDDEFFS, EFINORD9, CARe-FOR-US10 ir kitos veiklos), tarptautinių 
studijų programų „Euroforester“, „Biolandman“ veiklose, įvairiuose socialiniuose renginiuose 
(įskaitant ASU Alumni veiklą), mokslo tarptautinių žurnalų „Baltic Forestry“, “European Journal of 
Forest Reserach”, nacionalinio žurnalo „Miškininkystė“ redkolegijose. Taip pat Fakultetas palaiko 
glaudžius ryšius su LR aplinkos ministerijos Miškų departamentu, Generaline miškų urėdija prie 
Aplinkos ministerijos, Valstybine miškų tarnyba, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 
(LAMMC) filialu Miškų institutu, Valstybiniu miškotvarkos institutu, Lietuvos mokslų akademijos 
Žemės ir miškų ūkio sekcija, Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir kt. 
Šių institucijų darbuotojai kviečiami studentams skaityti paskaitų. Visa tai leidžia Fakulteto 
dėstytojams matyti šiuolaikinius iššūkius miškų sektoriui, miškininkystės studijų programų 
tobulinimui ir perteikti studentams šiuolaikines mokslu grįstas darnaus miškininkavimo žinias tiek 
studentams, įgyvendinant studijų programos tikslus, tiek visuomenei. 

22. 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 poreikius11. Programos studijų rezultatų sudėtingumo lygis 
atitinka Europos kvalifikacijų sąrangoje aprašytus VII lygmens studijų rezultatus12 taip pat  antrosios 
studijų pakopos studijų rezultatų aprašymą Studijų pakopų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 21 d.  įsakymu Nr. V-2212 (Žin., 2011, Nr. 143-6721). 
Pats Studijų pakopų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, 
Nr. 54-2140), Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 
kvalifikacijų sąrangos kūrimo, Europos aukštojo mokslo erdvės sąrangą ir aukštojo mokslo pakopų 
aprašus.  

23. Programos tikslai ir rezultatai siejami su: 1) Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo 
strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 484  

                                                 
9 North European Regional Office of the European Forest Institute. http://www.efinord.efi.int/portal/about_efinord/ 
10 CARe-FOR-US II. Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies II (2011-2015). 
http://www.nordicforestresearch.org/care-for-us2/ 
11 Londono komunikatas, 2007 m. 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf 
12 Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu 
Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761) 
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(Žin., 2002, Nr. 93-4029), siekiant studijų programose skirti didesnį dėmesį tvaraus ir subalansuoto 
miškų ūkio principų, modernių technologijų ir technikos panaudojimo ir kitų aktualių miškų mokslo 
sričių mokymui; 2) Nacionaline miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569 (Žin., 2012, Nr.61-3058), 
siekiant racionalaus Lietuvos miškų išteklių naudojimo, miškų plotų ir medynų produktyvumo 
didinimo, miškų ūkio ekonominio konkurencingumo, miško ekosistemų tvarumo, atsižvelgiant į jų 
ekologinį ir socialinį vaidmenį, klimato kaitos įtaką; 3) nauja ES miško strategija13 (2003), siekiant 
daugiatikslio miško naudojimo derinimo, tenkinant visuomenės poreikius ir užtikrinant ekosistemų 
stabilumą, konkurencingą bio-ekonomiką.  

24. Vengrijos patirtis rodo, kad vientisos studijos (5 metų studijų programa miškininkystės 
magistro diplomui gauti) yra labiau pripažįstamos miškų sektoriuje14. Čekijos Respublikos patirtis15 
rodo, kad pakankamas miškininkystės žinias ir gebėjimus, galima suteikti tik tuo atveju, jei 
miškininkystės bakalaurai baigia ir antrosios pakopos miškininkystės studijas. Jei pirmosios pakopos 
studijose dažnai suteikiamos bazinės miškininkystės žinios, tai II pakopos studijose daugiau suteikiami 
vadybiniai ar aplinkosauginiai gebėjimai. Kai kuriuose fakultetuose Europoje nuo plačios erudicijos 
miškininko rengimo pereita prie siauros specializacijos specialistų16: antrosios pakopos Miškininkystės 
programa suskaidoma į atskiras specializacijas arba vykdomos atskiros siauresnės, specializuotos 
miškininkystės studijos. 2009 metų Europos rinką atitinkančių antrosios pakopos miškininkų 
absolventų kompetencijų studija17 (apklausti 25 universitetai, rengiantys miškininkystės magistrus; 
apklausta 18 darbdavių Europoje; apklausoje pateiktos 42 kompetencijos) parodė, kad, atsižvelgiant į 
darbo rinkos poreikius miškininkystės antrosios pakopos studijų programose tikslinga stiprinti 
bendruosius - bendravimo sus specialistais ir nespecialistais, analizės ir sintezės, kūrybingumo, 
planavimo ir organizavimo – gebėjimus; specialiuosius – miško bioenergetikos, aplinkosauginių 
paslaugų, miško produktų verslo ir marketingo, miško ekonomikos bei politikos ir teisės – gebėjimus 
(40 punktas).  

25. Tarptautinėje miško tyrimų organizacijoje (IUFRO) įsteigtas atskiras skyrius miško mokslo 
švietimo (Education in Forest Science18) klausimams, kurio vienas iš uždavinių prisidėti prie 
universitetinių miškininkystės studijų standartų kūrimo, perimant gerąją patirtį, analizuojant iššūkius ir 
galimybes miškininkystės studijų programoms visame pasaulyje, formuojant miškininkystės 
absolventų reikalingų kompetencijų paketą (karkasą), vertinant studijų programas ir t.t. Vieningi 
miškininko kvalifikaciniai standartai suteiktų geresnes miškininkų įsidarbinimo galimybes visoje 
Europoje. 

26. Programos tikslai ir pasiekti rezultatai apibūdina miškininkystės magistro pasirengimą dirbti 
mokslinį, pedagoginį ir vadovaujamą darbą miškų urėdijose, Valstybinėje aplinkos apsaugos 
inspekcijoje, regioninėse aplinkos apsaugos agentūrose, Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, 
miško savininkų asociacijose, miško ūkį aptarnaujančiose ir medienos ruošos įmonėse, Valstybiniame 
miškotvarkos institute, Valstybinėje miškų tarnyboje, mokslo ir studijų institucijose, Aplinkos 
ministerijos Miškų departamente, Generalinėje miškų urėdijoje, taip pat kurti ir vadovauti privačioms 
miško verslo įmonėms. Atsižvelgiant į VĮ miškų urėdijų miškininkystės srities specialistų pareigybių 
specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus miškininkystės magistras gali užimti miškų urėdo, miškų 
urėdo pavaduotojo (miškininkystei), vyriausiojo miškininko, miškų urėdo pavaduotojo (medienos 

                                                 
13The new Forest Strategy.  http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/ 
14 Lakatos F. (2013): The Faculty of Forestry at the University of West-Hungary at Sopron, Hungary. In: Schmidt P., 
Susnjar M., Müller-Starck G., Lewark S. (eds): Proceedings of the SILVA Network Conference. Bachelor/Master 
Education in Forest Sciences – ready for the next decade? Zagreb, 17.–19. June 2010. Freiburg im Breisgau, University of 
Freiburg: 12–21.  
15 Viewegh J. (2013) Quo vadis erudition sylvarum? In: Schmidt P., Susnjar M., Müller-Starck G., Lewark S. (eds): 
Proceedings of the SILVA Network Conference. Bachelor/Master Education in Forest Sciences – ready for the next 
decade? Zagreb, 17.–19. June 2010. Freiburg im Breisgau, University of Freiburg: 12–21. http://www.silva-network.uni-
freiburg.de/content/publications/SILVA8ProcText.pdf   
16 Viewegh J. (ed.) (2011): 3rd ConDDEFFS meeting. Kostelec nad Černými lesy, 7.–10. September 2011. Prague, Czech 
University of Life Scieneces Prague: 1–168. Available at: http://fld.czu.cz/docs/ConDDEFFS.pdf  
17 Arevalo J., Pitkanen S., Gritten D., Tahvanainen L. Market-relevant competencies for professional foresters in European 
graduate education/International Forestry Review Vol.12(3), 2010 
18 Science in IUFRO / Task Forces “Education in Forest Science”. http://www.iufro.org/science/task-forces/education-
forest-science/ 
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ruošai), vyriausiojo inžinieriaus pareigas. Miškininkystės magistras taip pat gali tęsti studijas 
miškotyros (04A), ekologijos ir aplinkotyros (03B) bei kai kuriose kitose doktorantūros kryptyse,  
siekti želdynų projekto vadovo atestato vadovo atestato Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo 
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 22 d. įsakymu 
Nr. D1-49 (Žin., 2008, Nr. 12-414 ), nurodyta tvarka.   

27. Lietuvoje priėmimas į universitetinės miškininkystės studijų krypties antrosios studijų pakopos 
programas vykdomos tik Aleksandro Stulginskio universitete. Nuo 2012 m. miškininkystės studijų 
kryptyje Fakultetas koordinuoja antrosios pakopos studijų programą „Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų 
valdymas“, nuo 2013 m. - „Miestų ir rekreacinė miškininkystė“. Šių naujų programų tikslai ir 
rezultatai labiau specializuoti, absolventams bus suteikiamas miškininkystės studijų krypties šakos 
magistro diplomas.  

*** 
Studijų programa Lietuvoje yra unikali ir kaip daugelis kitų miškininkystės programų Europoje 

turi gana nusistovėjusius reikalavimus studijų turiniui ir rezultatams. Lyginant su kitomis šalimis 
Programoje išvengta taip vadinamo „studijų turizmo“ – antrosios pakopos studijose gilinamos ir 
plečiamos pirmosios pakopos miškininkystės studijose įgytos kompetencijos. Dėl susidariusios 
situacijos švietimo ir mokslo sistemoje nuo 2009 m. Lietuvoje miškininkystės antrosios pakopos 
studijos patrauklios miškininkystės profesinių bakalaurų tarpe. Galima manyti, kad rengdama 
miškininkystės specialistus, Programa netiesiogiai prisidėjo prie Lietuvos, kaip geriausiai miškus 
saugojančios valstybės, įvertinimo 2012 m. Jeilio (JAV) universiteto mokslininkams paskelbus 
kasmetinį Aplinkos gerovės indeksą. 

Šiandienos kontekste miškininkystės studijų programoms iššūkis:  kartu su kitais Europos 
fakultetais, atsiliepiant į ConDDEFFS, Silva network, IUFRO veiklas, tęsti studijų programų turinio, 
studijų rezultatų suderinimą pagal vieningus visoje Europoje Miškininkystės magistro kvalifikacinius 
standartus, sudarant sąlygas aktyviau studentams ir dėstytojams įsitraukti į tarptautinių mainų 
programas, atviros prieigos kursus, įskaitant formaliu ir neformaliu būdu įgytas kompetencijas, 
sudarant palankesnes sąlygas programų absolventmas įsidarbinti ir kitų šalių miško sektoriuje. 
 

1.2. Programos sandara  
 

28. Remiantis LR mokslo ir studijų įstatymu, priimto 2009 m., 45 straipsniu, dieninės ir 
neakivaizdinės studijos pervadintos į nuolatines ir ištęstines studijų formas. Vadovaujantis 
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašu, Programoje buvo įvesti  dalykai,  
sudarantys sąlygas ruoštis doktorantūrai ir rengtis praktinei veiklai. Šis nutarimas panaikino iki tol 
Miškininkystės magistrantūros studijų programoje buvusias Specialiosios miškininkystės,  
Medžioklėtyros, Miško ekonomikos bei Miškanaudos ir logistikos specializacijas. Beje pastarosios 
parengimui buvo skirtas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0017 projektas akronimu NAUDLOG, kurio 
veikloje parašyti ir išleisti 2 vadovėliai  ir 7 metodinės priemonės. Panaikinus specializacijas antrosios 
pakopos studijose, ankstesnės programos specializacijose suplanuoti studijų dalykai buvo performuoti 
į pasirenkamus studijų krypties dalykus. 2011 m. Programos sandara buvo taip pat pritaikyta prie 120 
ECTS kreditų sistemos, pagal Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) naudotojo 
vadove19 bei Universiteto Rektoriaus 2011 m. balandžio 12 d įsakymu Nr. 92 – Kb patvirtintame 
Studijų programų sutvarkymo pagal ECTS reikalavimus apraše pateiktas rekomendacijas. 2011 m. 
įvykę nors ir esminiai struktūriniai programos pokyčiai studijų dalykų tematikos atžvilgiu  neviršijo 30 
procentų. Atnaujintoje 2011 m. studijų programoje sumažėjo Programos apimtis baigiamajam darbui 
parengti: dalykai „Tiriamasis darbas“ ir „Magistro baigiamojo darbo rengimas“ (viso 48 kreditai) 
pakeisti į „Baigiamasis darbas“ (30 kreditų, kas atitinka minimalius reikalavimus). Lyginant  2012 m. 
ir 2013 m. baigiamųjų darbų rezultatus matyti, kad apimties baigiamajam darbui rengti sumažinimas 
neigiamo poveikio neturėjo (4 priedas). Paskutinio išorinio vertinimo ekspertų išreikštos pastabos taip 
pat prisidėjo prie programos turinio, sandaros, siekinių tobulinimo. Programa ir jos aktualūs  

                                                 
19 Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) naudotojo vadovas. Prieiga internete: 
http://www.smpf.lt/lt/dokumentai/leidiniai_straipsniai/europos_kreditu_perkelimo_ir_kaupimo_sistemos_ects_naudotojo_v
adovas_lt 
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pakeitimai skelbiami Universiteto ir Fakulteto  tinklalapiuose (http://www.asu.lt/pradzia/lt/7436; 
http://www.asu.lt/me/lt/59853). Programos planas pateiktas 4 lentelėje.  
 
4 lentelė. Programos planas 

Apimtis  Semestras Eil. Nr. Studijų dalykai  
 ECTS  

kreditais 
valandomis nuolatinės 

formos 
(NL) 

ištęstinės 
formos  

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

I.1. Privalomi studijų dalykai (60 kr.) 
1. Matematinių statistinių metodų taikymas 

miškotyroje 
6 160 1 1 

2. Miškotyros metodologija 6 160 1 1 
3. GIS miškotyroje 6 160 1 1 
4. Taikomoji genetika ir biotechnologijos 

miškininkystėje 
6 160 1 1 

5. Miško atkūrimo ekologizacija 6 160 1 2 
6. Miško našumas 6 160 2 2 
7. Pelkėtyra 6 160 2 3 
8. Miškų politika 6 160 2 2 
9. Gamtotvarka 6 160 2 3 

10. Miško ekosistemų dinaminis tvarumas 6 160 4 3 
Viso: 60 1600 x x 
I.2. Pasirenkami dalykai (24 kr.) 
I.2.1. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Specialioji miškininkystė“ 

1. Miško ekologinė - evoliucinė genetika 6 160 3 5 
2. Rekreacinė miškininkystė 6 160 3 5 
3. Maksimaliai produktyvių medynų 

formavimas 
6 160 3 4 

4. Aplinkos monitoringas 6 160 3 4 
Viso: 24 640 x x 
I.2.2. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Medžioklėtyra“ 

1. Paukščių ir žinduolių tyrimo metodologija 6 160 3 4 
2. Gyvūnų ekologija ir etologija 6 160 3 4 
3. Medžioklinė teriologija, ornitologija, 

kinologija 
6 160 3 5 

4. Laukinių gyvūnų populiacijų tvarkymas ir 
medžioklės ūkio produktyvumas 

6 160 3 5 

Viso: 24 640 x x 
I.2.3. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Miško ekonomika“ 

1. Miško socialinė ekonomika 6 160 3 4 
2. Miško ūkio apskaita ir komercija 6 160 3 4 
3. Miško įmonių ekonomika 6 160 3 5 
4. Miško ūkio valdymo teorija ir 

metodologija 
6 160 3 5 

Viso: 24 640 x x 
I.2.4. Pasirenkamų studijų dalykų grupė „Miškanauda ir logistika“ 

1. Miško logistika 6 160 3 4 
2. Medienos ruošos ekonomika ir darbų 

organizavimas 
6 160 3 4 

3. Miško bioenergetika 6 160 3 5 
4. Miškininkavimo ekonominė analizė 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. Miškotyros tyrimų planavimas ir 

organizavimas 
6 160 4 4 

2. Daugiamatės statistikos metodų taikymas 
miškotyroje 

6 160 4 4 

II. 2. Studijų dalykai, skirti pasirengti profesinei veiklai 
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1. Profesijos edukologija 6 160 4 4 
2. Konsultavimo metodologija 6 160 4 4 
3. Inovacijų praktika miškų ūkyje 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  x x 
Iš viso apimtis studijų programoje: 120 3200 x x 

 
29. Ištęstinių studijų planas nuo nuolatinių skiriasi tik studijų dalykų išdėstymu, kreditų skaičiumi 

atskiruose semestruose ir ilgesne studijų trukme.   
30. Programos apimtis atitinka Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą (5 

lentelė). Kiekviename nuolatinių studijų semestre dėstoma ne daugiau kaip po 5 dalykus (30 kreditų), 
ištęstinių –  3-4 dalykus (18-24 kreditai, ne daugiau kaip 45 kreditai per metus). Miškininkystės studijų 
krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykai (84 kreditai) sudaro 70% studijoms 
skirto laiko (žiūr. 4 lentelę). Daugiau nei 60% Programos apimties sudaro dalykai, kurių turinys 
remiasi Miškininkystės studijų programos pirmojoje pakopoje studijuotais studijų krypties dalykais jų 
nebekartojant. Pasirenkami studijų dalykai sugrupuoti pagal tematiką. Studentams rekomenduojama 
rinktis pasirenkamus dalykus, susijusius su baigiamojo darbo tema, taip pat rekomenduojama rinktis 
studijų dalykų grupę, kadangi grupės dalykai tarpusavyje susiję pagal tematiką. Viso studento 
pasirenkami dalykai sudaro 25% programos apimties (30 kreditų). Studijų dalykų apimtys programoje 
yra vienodos – 6 kreditai. Tai palengvina programos vykdymą ypatingai renkantis pasirenkamus 
dalykus. 
 
5 lentelė. Programos sandaros atitiktis teisės aktų reikalavimams 

Reikalavimai antrosios pakopos studijų programoms pagal 
Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą 

Programos sandaros atitiktis 

Programos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 90 kreditų Yra 120 kreditų 
Ne mažiau kaip 60 studijų kreditų turi sudaryti krypties 

dalykai,  kurie turinio požiūriu privalo būti kokybiškai aukštesnio 
probleminio ar inovacinio mokslinio lygmens, nei juos 
grindžiantys atitinkamo pažinimo lauko pirmosios studijų pakopos 
dalykai 

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

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

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

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

Yra  30 kreditų 

Kiekvieną semestrą gali būti studijuojami ne daugiau kaip 5 
dalykai 

Yra 5 dalykai nuolatinėse, 3-4 dalykai 
ištęstinėse studijose 

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

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

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

Sudaro ne mažiau kaip 55 % 

 
31. Programos metu gilinamos miškininkystės Pirmosios pakopos studijose įgytos žinios ir 

gebėjimai, įsisavinant šiuolaikines miškotyros mokslo teorijas, metodus, technologijas, kūrybiškai 
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taikant šias žinias savarankiškai plėtojant mokslines idėjas, sprendžiant darnaus miško ūkio problemas. 
Programos sandara sudaryta taip, kad nuo bendresnių, platesnio pobūdžio dalykų būtų pereinama prie 
pasirenkamųjų siauresnių gilinamojo pobūdžio dalykų, suteikiant galimybę rengtis doktorantūrai ar 
profesinei veiklai. Miškotyros metodologija ir matematinių statistinių metodų taikymas miškotyroje 
ugdo tyrimo vykdymo gebėjimus reikalingus baigiamajam darbui  rengti. Miškotyros tyrimų 
planavimas ir organizavimas bei Daugiamatės statistikos metodų taikymas miškotyroje rengia II 
studijų pakopos studentus savarankiškiems moksliniams tyrimams būsimoje doktorantūroje. 
Pasirenkami dalykai: Inovacijų praktika miškų ūkyje,  Konsultavimo metodologija, Profesijos 
edukologija siekia ugdyti gebėjimus darbui pastoviai atsinaujinančių technologijų, kintančioje 
ekonominėje, socialinėje ir ekologinėje aplinkoje.  

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

33. Studentų kontaktinio/auditorinio ir savarankiško darbo proporcijos yra nustatytos pagal 
„Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų sandaros, būdų ir formų aprašą“, patvirtintą Rektoriaus 
2009-06-30 įsakymu Nr.173-kb§11, bei Universiteto studijų programų sutvarkymo pagal ECTS 
reikalavimus aprašą. Studento kontaktiniam darbui skiriama 10 – 12 val./ kreditui, priklausomai nuo 
dalyko sudėtingumo, praktinių darbų poreikio. Bendras kontaktinio darbo laikas studijų programoje 
sudaro 30,8%. Savarankiško darbo apimtis 69,2%.  Paskaitos sudaro ne mažiau du trečdalius 
kontaktinio darbo apimties, išskyrus dalykus tiesiogiai susijusius su IT taikymu (Matematinių 
statistinių metodų taikymas miškotyroje, GIS miškotyroje, Daugiamatės statistikos metodų taikymas 
miškotyroje) – pratybos kompiuterių klasėje sudaro beveik 2/3 kontaktinio darbo laiko. Kita taikoma 
kontaktinio darbo forma - seminarai.  

34. Dominuoja savarankiško darbo formos: pasirengimas egzaminui (sudaro daugiau nei 50 % 
savarankiško darbo apimties), referatų rašymas, pasirengimas seminarams, individualios užduotys. 
Studentai skatinami savarankiškai studijuoti ne tik vadovėlinę medžiagą, bet ir probleminius 
mokslinius straipsnius, temines monografijas, disertacijas. Programoje 12% savarankiško darbo laiko 
skirta referatų rašymui, 10% individualių užduočių atlikimui. Tai ugdo studentų kūrybiškumą, 
gebėjimą rengti dalykinius rašto darbus. 89% baigiamojo darbo apimties sudaro savarankiškas darbas. 
Dalyko studijose referato rengimui skiriama 15-30, pasirengti seminarui – 5-10, pasirengti pratybos – 
2-3, individualiai ar komandiniam darbui – 10-25 akademinės valandos. Siekiant pagerinti žinių 
įsisavinimą, paskaitų medžiagą studentai gauna prieš paskaitas arba paskaitų metu. Dalis paskaitų 
medžiagos pakeičiama savarankiškais skaitymais, kai kuriuos paskaitų temų klausimus studentai turi 
parengti savarankiškai ir pristatyti diskusijoms – tai sudaro apie 10% dalyko savarankiško darbo 
apimties. 

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

36. Programos studijos baigiamos viešu baigiamojo darbo gynimu Baigiamųjų darbų vertinimo 
komisijoje. Apie 1/3 kasmet ginamų baigiamųjų darbų būna susiję su atskiroms miškų urėdijoms, 
savivaldybėms, saugomoms  teritorijoms aktualiomis mokslinių tyrimų temomis.  

37. Baigiamasis darbas rengiamas vadovaujantis Fakulteto tarybos 2014 m. sausio 23 d., (protokolo 
Nr. 8) patvirtintu Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamojo darbo rengimo ir gynimo 
tvarkos aprašu (http://www.asu.lt/me/lt/59853). Baigiamojo darbo tematikų kiekvienais metais 
atnaujintas sąrašas su jas kuruojančiais dėstytojais skelbiamas viešai (http://www.asu.lt/me/lt/59853). 
Esant studento pageidavimui, jis pats gali pasiūlyti darbo temą. Baigiamųjų darbų temos daugiausia 
susijusios su Fakulteto mokslininkų ir /ar didelę pedagoginę patirtį turinčių dėstytojų vykdomų 
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mokslinių tyrimų (įskaitant užsakomųjų mokslo temų) kryptimis, o pritraukti vadovauti iš gretimų 
pagal tyrimų kryptis Universiteto institutų, LAMMC Miškų instito, Valstybinio miškotvarkos instituto, 
Valstybinės miškų tarnybos aktyvūs mokslininkai padidina mokslinių darbų įvairovę. Studentas turi 
pasirinkti baigiamojo darbo temą ir vadovą iki 2 semestro (kreiptis į artimiausio pasirinktai tematikai 
Fakulteto instituto direktorių su prašymu skirti temą ir darbo vadovą).  

38. Baigiamojo darbo apimtis – 50 – 70 puslapių (80000 –120000 spaudos ženklų) be priedų. 
Baigiamojo darbo struktūrą turi sudaryti tokie privalomi elementai: tituliniai ir kiti informaciniai lapai; 
santrauka (lietuvių ir užsienio (anglų) kalba); turinys; įvadas; situacijos (problemos) analizė; darbo 
tikslas, uždaviniai, objektas, metodika ir tyrimų organizacija; apibendrinti darbo duomenys, rezultatai 
ir jų analizė; išvados (gali būti kartu ir rezultatų apibendrinimas, pasiūlymai); literatūros sąrašas; 
priedai. Baigiamajame darbe turi būti panaudota ne mažiau kaip 25 mokslinės informacijos šaltiniai, iš 
kurių ne mažiau kaip 15 mokslinių straipsnių. Baigiamojo darbo rengimas išskirtas į tris dalis (1 
priedas). Pirmosios dalies metu studentai renkasi temas, darbo vadovus, analizuoja literatūros šaltinius, 
kartu su darbo vadovu sudaro tyrimų planus. Antrosios dalies metu renkama empirinė/eksperimentinė 
medžiaga. Trečiosios dalies metu atliekama analizė, daromi apibendrinimai, baigiamojo darbo 
rezultatais parengiama mokslinė publikacija (straipsnis kasmetinių konferencijų Universitete „Jaunasis 
mokslininkas“, „Žmogaus ir gamtos sauga“ medžiagose arba kitame moksliniame leidinyje), 
rengiamas baigiamasis darbas gynimui.  

39. Studijų dalykų ir jų aprašų atestavimas atliekamas Universiteto vidinės studijų kokybės 
užtikrinimo sistemo apraše (http://www.asu.lt/pradzia/lt/48663) nurodyta tvarka. Studijų dalyko 
atestavimą sudaro dalyko aprašo recenzavimas, dalyko materialinio ir metodinio aprūpinimo 
vertinimas, dalyko dėstytojų kompetencijos įvertinimas, įskaitant dėstytojų mokslinės veiklos ir 
dėstomo dalyko tematikos vienovę, praktinę patirtį pagal dėstomą dalyką, Studentų apklausų 
rezultatus. Esant neigiamiems atestavimo rezultatams, studijų programos komitetas sprendžia dėl 
pakvietimo kitų dėstytojų studijų dalyko dėstymui, studijų dalyko išbraukimo iš studijų programos 
plano, jo pakeitimo kitu, jei tai dera su studijų programos tikslais ir siektinais studijų rezultatais (107 
punktas).Tai sudaro prielaidas nuolat aktualizuoti dėstomų dalykų turinį. 

40. Programos vykdymo metu atskiroms temoms dėstyti kviečiami vedantieji atitinkamos srities 
mokslininkai, aukšto rango valstybės tarnautojai, įmonių vadovai, vedantieji užsienio šalių 
mokslininkai ir profesoriai.  Naujausios Miško sektoriaus technologinės naujovės atskleidžiamos per 
programoje dėstomų dalykų tematiką ir turinį. Kiekvienas studijų dalykas be naujausių  mokslo 
paradigmų,  teorijų ir metodų supažindina studentus su aukščiausio lygio technologijomis, kritiškai 
vertinant jų efektyviąsias ir rizikingąsias taikymo puses. Daugumoje dėstomų dalykų profesinės 
dalykinės situacijos vertinamos neapibrėžtos ekonominės bei socialinės raidos, klimato kaitos 
kontekste. Tai skatina studentus mąstyti atsakingai vertinti priimamus sprendimus ir efektyviai veikti 
nuolat kintančioje aplinkoje. Inovacijų praktikos miškų ūkyje metu studentams suteikiama galimybė 
susipažinti su Miško sektoriaus aktyviausių Lietuvos ir užsienio kapitalo privačių bei valstybinių 
įmonių veikla.  

41. Europos miško instituto (EFI) regioniniuos skyriuose (EFICENT, EFICEEC-EFISEE, 
EFINORD) tyrimų temos orientuojamos daugiatikslio miško naudojimo, žemės naudmenų kaitos, 
miško ekosistemų tvarkymo, biomasės produkcijos, miško ekosistemų funkcijų, klimato kaitos, 
aplinkos ekonomikos, valdymo ir politikos klausimais 
(http://www.efi.int/portal/about_efi/structure/regional_offices/). Šios tematikos, daugiau ar mažiau, 
integruotos ir Programoje.  

42. Lyginant su kituose Europos universitetuose vykdomomis Miškininkystės II apkops studijų 
programomis, Programos turinys panašus (http://fld.czu.cz/docs/ConDDEFFS.pdf), nors galima būtų 
vieningai visiems siekti bendro programos suderinamumo, užtikrinant geresnes sąlygas studentų ir 
dėstytojų mainams. Lietuvoje II pakopos Miškininkystės studijų programos privalumai: į programą 
priimami tik Miškininkystės bakalaurai, kurie jau turi suformuotus miškininkystės pagrindus; 
Programos apimtis -120 (ne 90) kreditų - leidžia pasiekti Programos tikslą, studijų rezultatus.  Šiuo 
metu Studijų rezultatų įskaitymo Universitete nustatyta tvarka sėkmingai įskaitomi 
“EUROFORESTER” tarptautinėje magistrantūros programoje studentų įgyti pasiekimai. Dėka 
vertinamos Programos ir  “EUROFORESTER” programos suderinamumo studentai gali įgyti dvigubą 
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diplomą  (Double diploma) Švedijos žemės ūkio mokslų universitete ir Aleksandro Stulginsio 
universitete. 

43. Atsižvelgiant į darbdavių lūkesčius, SILVA network, IUFRO / Task Forces “Education in 
Forest Science” renginių apibendrinta medžiaga dalykų tematikos ir studijų metodai derinami taip, kad 
studentai būtų skatinami savarankiškai gilintis į su dalyko studijomis susijusias teorinio ir taikomojo 
mokslo bei technologines naujoves, įsisavintas žinias pritaikyti konkrečiose situacijose, priimti 
argumentuotus sprendimus.   

*** 
Programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus, apimtis pakankama Programos tikslui 

pasiekti. Dalykų studijų temos suderintos dalyko bei Programos studijų rezultatais, taikomi aktyvaus 
mokymo/mokymosi metodai leidžia pasiekti Programos studijų rezultatus ir dera su studijų būdais.   
Studijų dalykų temos, išdėstymo logika yra  orientuota į studentų naujausių miškotyros mokslo žinių 
įsisavinimą, gebėjimą jas analizuoti ir kūrybingai taikyti viešojo, privataus Miško ūkio sektoriaus 
įmonėse ir organizacijose, mokslo institucijose tęsiant studijas doktorantūroje, atsakingai priiminėti 
sprendimus kito asmens, darbo kolektyvo, socialinių grupių ar visos šalies atžvilgiu..  

Darbdavių apklausos metu išaiškintas tam tikras atotrūkis tarp suteiktų kompetencijų Programoje 
ir reikalingų kompetencijų praktikoje miško apsaugos srityje. Artimiausiu metu planuojama koreguoti 
programos sandarą įtraukiant į privalomų dalykų sąrašą studijų dalyką „Miško sanitarinė apsauga“ 
(vietoje studijų dalyko „Pelkėtyra“, pastarąjį perkeliant į „Specialiosios miškininkystės“ pasirenkamų 
studijų dalykų grupę). Taip pat reikėtų stiprinti socialinius-vadybinius gebėjimus,  didinant 
savarankiško darbo formos (grupinio/ komandos darbo) dalį savarankiško darbo struktūroje, taikyti 
darbo grupėje ir kitus inovatyvius mokymo metodus, skatinant labiau bendradarbiauti su kolegomis,  
prisiimti atsakomybę už savo ir kolegų bendrą darbą. Šiame etape Programos privalomų dalykų 
grupėje komandinis darbas tesudaro tik 3% savarankiško darbo laiko. Atsižvelgiant į kompetencijų, 
reikalingų darbo rinkoje Europoje, apžvalgos rezultatus20 vertėtų persvarstyti pasirenkamų dalykų 
sąrašą, įtraukiant atskirus dalykus arba integruoti į esamus dalykus (per dalykų turinį, studijų 
metodus) studijų rezultatus, ugdančius studentų verslumą, lyderystę, ekonominę savivoką bei 
technologinį pasirengimą. Taip pat reikėtų programoje labiau integruoti aplinkosaugos projektų 
rengimo, anglies balanso reguliavimo, bioenergetikos temas. Reikia labiau studentus įtraukti į miškų 
ūkio sektoriaus tyrimus ir problemų sprendimą, rengiant baigiamuosius darbus Lietuvos ir tarptautinei 
įmonei aktualiomis temomis. 

Ketinama su savianalizės metu gautais darbdavių apklausos rezultatais studentus supažindinti 
įvadinėse paskaitose, padedant apsispręsti dėl pasirenkamų studijų dalykų, baigiamųjų darbų temų.  

Kai mažiau nei 6 studentai pasirenka pasirenkamą dalyką, dalyko paskaitos, seminarai ir pratybos 
yra keičiamos į konsultacijas, dėl ko mažėja kontaktinio darbo apimtys 50%. Išeitis tokiai problemai 
spręsti būtų nuotolinių mokymosi metodų diegimo spartinimas (ypatingai tarp pasirenkamų dalykų).  
 

1.3. Personalas 
 

44. Programos įgyvendinimui užtikrinti siekiama suformuoti ir nuolat gerinti Programoje dirbančių 
aukštos kvalifikacijos dėstytojų/mokslininkų kolektyvą. 2013/2014 studijų metais Programoje iš viso 
dirba 28 dėstytojai, iš kurių 85,7 % - mokslų daktarai (11 profesorių (39,2% nuo visų dėstytojų), 5 
docentai ir 8 lektoriai). Be to dirba 4 dėstytojai be mokslinio laipsnio (1 lektorius ir 3 asistentai), iš 
kurių dauguma yra doktorantai, kurie veda studijų dalykų praktinius užsiėmimus kaip papildomi 
dėstytojai. Dėstytojai, jų pareigybės, dėstomi dalykai, pedagoginė ir praktinės veiklos patirtis 
pateikiami 2 priede. 

45. Visi pretendentai, siekiantys konkurso būdu užimti pedagoginę pareigybę penkerių metų 
kadencijai Universitete, yra atestuojami. Atestacijos metu įvertinama pretendentų mokslinė, metodinė, 
pedagoginė, organizacinė ir kita veikla. Atitinkantys Universiteto nustatytus kvalifikacinius 
reikalavimus dėstytojai, priimami darbui, kaip turintys tinkamą kvalifikaciją, todėl dėstytojų 
kvalifikacija yra pakankama siekiant Programos tikslo ir siekiamų rezultatų. Visų Programos dėstytojų 
veiklos aprašymai pateikti 3 priede. 
                                                 
20Arevalo J., Pitkanen S., Gritten D., Tahvanainen L. Market-relevant competencies for professional foresters in European 
graduate education/International Forestry Review Vol.12(3), 2010 
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46. 2013/2014 st. m. Programoje visuose kursuose mokėsi 86 studentai (36 nuolatinėse, 50 
ištęstinėse studijose). Imant bendrą dėstytojų užimtų etatų ir studentų santykį vidutiniškai vienam 
dėstytojui tenka 11,5 studento. 

47. Programoje dirbančių dėstytojų kvalifikacija atitinka „Magistrantūros studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašo“ 19 punkto reikalavimus. Per visą analizuojamą laikotarpį, atsižvelgiant į 
faktinę dėstymo apimtį, mokslininkai dėstė 84,0-97,1% studijų krypties dalykų (6 lentelė). Kiek 
mažiau mokslininkų dėstė analizuojamo periodo viduryje (2010/2011 st.m.). Paskutiniais analizuojamo 
laikotarpio metais profesorių dėstoma dalis ženkliai padidėjo, tačiau docentų sumažėjo. Lektorių 
mokslo daktarų dėstoma apimtis per periodą kito, bet ženklesnių tendencijų neišryškėjo. Lektoriai be 
mokslo laipsnio ir asistentai buvo pasitelkiami labai ribotai ir ne visais metais. Aprašytieji pokyčiai 
susiję su dalies docentų perėjimu į profesorių pareigas ir naujų mokslo daktarų įsiliejimu į dėstytojų 
kolektyvą. Galima prognozuoti, jog ateityje pavyks išlaikyti didelę dėstytojų su mokslo laipsniu dalį, 
dėl gausaus doktorantų pulko. 
 
6 lentelė. Miškininkystės II pakopos studijų programos dėstytojų kvalifikacinė sudėtis 2008-2014 st.m. 

Faktinė programos dėstytojų kvalifikacinė struktūra pagal dėstomų kreditų apimtį procentais 

iš jų 
Studijų metai 

iš viso 
mokslininkų 

profesoriai docentai 
lektoriai 
mokslo 
daktarai 

lektoriai be 
mokslo 
laipsnio 

asistentai 

2013/2014 94,3 40,9 20,1 33,3 2,3 3,3 

2012/2013 97,1 52,9 18,7 25,6 2,9 0,0 

2011/2012 94,4 56,3 21,1 16,9 0,0 5,6 

2010/2011 84,0 45,3 33,3 5,3 12,0 4,0 

2009/2010 92,6 38,3 31,7 22,6 7,4 0,0 

2008/2009 90,9 27,3 31,3 32,3 9,1 0,0 

2007/2008 88,9 25,0 37,3 26,6 8,3 2,8 

 
48. Dėstytojai, kurie dėstė visą pastarųjų 6 studijų metų laikotarpį sudaro 63,7% personalo. Maža 

dėstytojų personalo kaita vyko profesorių (dėsto visą laikotarpį – 91,6%) ir docentų (70,5%) tarpe. 
Didžiausia kaita vyko asistentų ir lektorių su mokslo laipsniu tarpe (išliko tie patys 0% ir 29,3% 
atitinkamai). Santykinai didelė personalo kaita pastaraisiais metais susidarė dėl kartų kaitos bei 
dėstytojų kaitos. 

49. Programoje dalyvaujančių dėstytojų ryšiai su užsienio dėstytojais vyksta intensyviai. Siekiama 
keistis informacija, patirtimi bei numatyti galimas ateities miškininkystės programos tendencijas. 
Kasmet atvyksta keletas dėstytojų ar jų grupių iš užsienio, o Programoje dėstantys fakulteto dėstytojai 
vyksta į užsienį susipažinti su miškininkystės II pakopos (magistrantūros) programos realizavimu ar 
joje laikinai dalyvauti. Kasmet į Fakultetą atvyksta Vilis Brukas (Švedija), paskaitas Programos 
studentams skaito prof. habil. dr. Heinz Roehle (Vokietija). Pavienių vizitų geografija yra itin plati: 
prof. dr. Abajeva K.T. (2012m.; Kazakstanas), dr. Anatolii Yunik ir kt. (2012 m., Ukraina), dr. Dmitryi 
Schigel (2011m., Suomija), prof. dr.  Klaus von Gadow (2011 m., Vokietija), prof. Kalev Jogiste 
(2009, Estija), prof. habil. dr. Maria Rudawska (2008m., Lenkija), prof. dr. Andrejs Dreimanis 
(2008m., Latvija) ir kt. Programos dėstytojai ir patys skaitė paskaitas Vokietijos, Kazachijos, Latvijos,  
Ispanijos ir Švedijos universitetuose. Fakulteto dėstytojai dėsto tarptautinės magistrantūros studijų 
programos „EUROFORESTER“ studentams, Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos 
universitetų tinklo (BOVA) organizuojamuose intensyviuose magistrantūros kursuose.  

50. Dėstytojai kvalifikaciją tobulina įvairiais būdais. Tai dalyvavimas trumpalaikėse bei ilgalaikėse 
stažuotėse, seminaruose, mokslinėse konferencijose. Didžiausi Programoje dėstančių dėstytojų 
susitikimai, kartu su kolegomis iš Latvijos žemės ūkio universiteto bei Estijos gyvybės mokslų 
universiteto vyksta kas 2 metai vienoje iš Baltijos valstybių paeiliui. 2012 m. toks susitikimas vyko 
Universitete; 2010 m. – Latvijos žemės ūkio universitete, o 2008 m. –  Estijos gyvybės mokslų 
universitete. Kas 1-2 m. Programos dėstytojų grupės vyksta į toliau esančius vidurio ir vakarų Europos 
bei Skandinavijos šalių universitetus, kuriuose yra rengiami būsimi miškininkai. Išvykų tikslas -  
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susipažinti su kitose šalyse realizuojamomis miškininkystės studijų programomis, naujovėmis, 
užmegzti dėstytojų asmeninius ryšius. 2013 m. įvyko išvyka į Krokuvos (Lenkija), Zvoleno 
(Slovakija) ir Šoprono (Vengrija) aukštąsias mokyklas; 2012 bei 2010 m. analogiškos išvykos buvo 
organizuotos į Vokietijos žemes, kur susipažinta su Miuncheno, Giotingeno, Drezdeno, Freiburgo 
universitetuose miškininkystės programų mokymu, o 2009 m. lankytasi Prahos žemės ūkio 
universitete.  Išvykos vyksta kartu su iškiliais miškininkais praktikais, todėl vizitų metu diskutuojama 
apie naujovių pritaikomumą Lietuvos sąlygomis.  

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

52. Per 2008-2012 m. laikotarpį vidutiniškai kasmet į užsienį išvyko daugiau nei pusė programoje 
dalyvaujančių specialybės dėstytojų (neskaičiuojant išvykų, kai vizito tikslas – pranešimas mokslinėje 
konferencijoje). Paminėtinos dėstytojų išvykos į Gento universitetą, Zagrebo universitetą, Švedijos 
žemės ūkio universitetą, Linėjaus vardo universitetą, Vienos BOKU, Kazachstano nacionalinį agrarinį 
universitetą, Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetą, Transilvanijos universitetą, Latvijos 
žemės ūkio universitetą, Karelijos mokslų centrą, Leidos universitetą ir daugelį kitų mokslo bei 
mokymo įstaigų. 

53. Programoje dalyvaujantys specialybės dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose. Per 
pastarąjį 2008-2012 m. laikotarpį kasmet vidutiniškai buvo persikaityta užsienyje bei Lietuvoje po 18 
pranešimų. Be to, kasmet buvo parengta bei pristatyta 7 pranešimai moksliniuose seminaruose ar 
diskusijose.  

54. Studijų proceso dėstytojai skaitlingai dalyvauja specializuotuose kursuose bei seminaruose, 
skirtuose dėstymo, informacijos perteikimo metodologijai gerinti (Nuotolinių mokymosi studijų 
modulių rengimas bei teikimas; Dėstytojo ir studento bendravimo psichologiniai, edukologiniai 
aspektai; Mokymo programų paruošimas, bendravimas su studentais, vertinimo ir motyvavimo 
metodai; Studijų sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos žemės ūkio universitete; Aukštosios 
mokyklos studijų sistemos formavimas ir administravimas; Studijų programų rengimas ir atnaujinimas; 
Aukštosios mokyklos dėstytojų pedagoginių kompetencijų bei gebėjimo taikyti šiuolaikines studijų 
technologijas tobulinimas) bei profesinėms žinioms tobulinti (Miškų dizainas ir daugialypė nauda; 
Aktualios metrologijos problemos; Miškininkavimas privačiuose miškuose; Želdynų kūrimo patirtis ir 
tendencijos: pasaulinė ir kaimyninių šalių praktika; Medelynų darbų mechanizavimas; Kompiuteriniai 
metodai biologinėse sistemose). Per pastaruosius 5 metus specializuotuose kursuose bei seminaruose 
kvalifikaciją užsienio šalyse tobulino per metus vidutiniškai 3 dėstytojai, Lietuvoje – 8 dėstytojai. 

55. Vidutinis programoje dirbančių dėstytojų pedagoginio darbo stažas yra 12,8 m. (7 lentelė). 
Lyginant tarp užimamų pareigų didžiausias -  profesorių, docentų ir lektorių be mokslo laipsnio, 
mažiausias pedagoginio darbo stažas yra asistentų ir lektorių su mokslo laipsniu. Mokslinio darbo 
stažas yra didesnis visose užimamų pareigų grupėse ir vidutiniškai siekia 20,3 metus. Tai rodo, jog 
programoje dirba didelę patirtį pedagoginėje bei mokslinėje veikloje turintys specialistai. Praktinio 
darbo yra svarbi perteikti žinias, svarbias praktinei absolventų veiklai. Vidutinis praktinio darbo stažas 
taip pat yra didesnis nei pedagoginis ir yra mažiausias lektorių su mokslo laipsniu bei asistentų (7,5 ir 
2,0 m.), bei didžiausias profesorių ir docentų (23,5 ir 14,4 m.). 

 
7 lentelė. Programos dėstytojų darbo stažas 2013/2014 s.m. 

Užimamos pareigos 
Pedagoginio darbo stažas 

m. 
Mokslinio darbo stažas m. Praktinio darbo stažas m. 

Profesoriai 19,9 32,3 23,5 
Docentai 15,4 24,8 14,4 
Lektoriai dr. 4,9 7,9 7,5 
Lektoriai 18,0 20,0 15,0 
Asistentai 1,7 1,7 2,0 
Vidutinis stažas 12,8 20,3 14,7 
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56. Analizuojant akademinį personalą pagal amžiaus grupes nustatyta, kad akademinis personalas 
jaunėja (8 lentelė). Analizuojamo laikotarpio pradžioje vidutinis akademinio personalo amžius buvo 
54,4 m., o dabar tesiekia 48,1 m. Vidutinio amžiaus mažėjimas yra būdingas profesoriams (-2,3 m.), 
docentams (-2,7 m.), lektoriams su daktaro laipsniu (-10,9 m.) bei asistentams (-11,7 m.), tačiau didėja 
lektorių (+4,0 m.) tarpe. Amžiaus struktūros tendencijos vertinamos teigiamai, auganti jaunoji karta 
palaipsniui keičia išeinančią pensijon senąją. 
 
8 lentelė. Programos dėstytojų vidutinio amžiaus kaita 2008-2014 s.m. 

Studijų metai 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Profesoriai 61,9 62,9 60,4 58,7 58,8 60,3 59,6 

Docentai 55,5 56,7 58,1 53,6 57,5 53,6 52,8 

Lektoriai dr. 47,8 50,8 42,7 34,0 34,5 33,8 36,9 

Lektoriai 43,0 44,0 43,0 44,0 44,0 45,0 47,0 

Asistentai 40,0 0 0 29,0 0 0 28,3 

Vidutinis amžius 54,4 56,2 56,0 53,5 54,5 51,9 48,1 

 
57. Analizuojant dėstytojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, matyti, jog pasiskirstymas 31-70 

m. amžiaus tarpsnyje yra gana tolygus - po 5-7 dėstytojus (9 lentelė). Jaunesnių ir vyresnių amžiumi 
Programos dėstytojų yra mažiau. Analizuojant skirtingose pareigose dirbančių dėstytojų pasiskirstymą 
pagal amžiaus grupes, akivaizdu, jog daugiausiai profesorių priklauso 61-70 m. amžiaus grupei, 
docentų – 51-60 m., o lektorių su daktaro laipsniu – 31-40 m. amžiaus grupei. 
 
9 lentelė. Programos dėstytojų pasiskirstymas pagal amžių  2013/2014 st.m. 

 Užimamos pareigos 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71+ 
Profesoriai 0 1 2 2 4 2 
Docentai 0 1 0 3 1 0 
Lektoriai dr. 1 4 3 0 0 0 
Lektoriai 0 0 1 0 0 0 
Asistentai 2 1 0 0 0 0 

Viso: 3 7 6 5 5 2 

 
58. Dėstytojų darbo krūvį reglamentuoja ASU dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo krūvio ir laiko 

sandaros reglamentas (patvirtintas ASU senato posėdyje 2012m.gegužės 30 d., protokolo Nr. 519), 
tačiau 10% ribose jis gali būti koreguojamas instituto vidaus nutarimu. Pedagoginis darbas mažiausią 
dalį darbo krūvyje sudaro profesoriaus ir docento etate, o didžiausias yra asistento ir lektoriaus etate 
(10 lentelė). Paprastai Programoje vienas dėstytojas dėsto 1-2 studijų dalykus ir pedagoginis darbas 
analizuojamoje studijų programoje sudaro santykinai nedidelę dalį. Mokslininkų pedagoginis darbas 
Programoje siekia iki 18,4%, neturinčių mokslinio laipsnio – mažiau nei 13,5%. Kadangi dauguma 
studijų krypties dalykų dėstytojai dėsto susijusius dalykus ir I-osios pakopos Miškininkystės studijų 
programoje, tai leidžia išvengti pirmosios pakopos dalykų turinio kartojimo. Didžiausia mokslinio 
darbo dalis darbo laiko struktūroje yra pas profesorius ir docentus (37,2-38,9%), o mažiausia pas 
asistentus ir lektorius (24,4-30,1%). Apie 90% studijų krypties dėstytojų mokslinės veiklos interesų 
kryptys sutampa su dėstomais studijų dalykais. Kvalifikacijos tobulinimas ir organizacinė veikla 
visoms dėstytojų pareigoms yra panaši ir yra nuo 6,3 iki 11,9%. 
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10 lentelė. Programos dėstytojų darbo laiko struktūra, skaičiuojant vid. vienam etatui proc. 2013/2014 
s.m.  

Pedagoginis darbas Pedagoginis darbas programoje 
Dėstytojų 
pareigos 

Iš viso 
Kontak-

tinis 
Nekon-
taktinis 

Iš viso 
Kontak-

tinis 
Nekon-
taktinis 

Moksli-
nis 

darbas 

Kvalifikacijos 
tobulini- 
mas ir 

organizacinė 
veikla 

Profesoriai 52,8 39,1 13,7 18,4 14,0 4,3 37,2 10,1 

Docentai 50,5 38,5 12,0 7,7 5,6 2,1 38,9 10,6 

Lektoriai dr. 59,9 45,3 14,6 12,7 8,6 4,1 28,4 11,8 

Lektoriai 58,0 47,5 10,5 9,1 7,4 1,6 30,1 11,9 
Asistentai 69,4 52,9 16,5 13,5 9,5 4,0 24,4 6,3 

 
*** 

Vertinant personalą matyti, jog jo branduolį sudaro didelę patirtį turintys kvalifikuoti dėstytojai. 
Dėstytojai aktyviai kelia kvalifikaciją, vyksta tobulintis į užsienį.  

Nors dėstytojų personalas jaunėja, jauni mokslų daktarai dažnai neturi praktinės darbo patirties 
miškų ūkyje. Reikėtų dalykų dėstymo metu dažniau kviesti miškų ūkio praktikus, jauniems dėstytojams 
dar labiau įsitraukti į aktualių miškų ūkio sektoriuje problemų sprendimą, organizuojant bendrus 
pasitarimus su miškų ūkio sektoriaus atstovais. Reikėtų skatinti intensyvesnį dėstytojų įsitraukimą į 
tarptautinius mokslo projektus, veiklas, kartu įtraukiant ir studentus. 

Didžiausiu ateities iššūkiu reikia laikyti kartų kaitą (profesorių vidutinis amžius – 61,3 m.), nes 
bendras miškininkų – mokslininkų skaičius Lietuvoje nėra didelis. Reikėtų kelti dėstytojų pedagoginę 
kvalifikaciją (ypatingai prisitaikant prie iššūkių šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje), dėstytojų 
gebėjimus dėstyti užsienio kalba. Reikėtų kurti dėstytojų motyvavimo sistemą, tobulinant studijų 
mokymo ir rezultatų vertinimo metodus. 
 

1.4. Materialieji ištekliai 
 

59. Fakultetui priskirtos patalpos Universiteto centriniuose, VII (Miškotvarkos ir medienotyros 
institutas) ir VI (Miško biologijos ir miškininkystės instituto Medžioklėtyros laboratorija) rūmuose. Iš 
viso Fakultetui priskirta 13 įvairaus dydžio auditorijų (11 lentelė). Darbui su atskiromis studentų 
grupėmis (pratyboms) naudojamos Centrinių rūmų 403, 407, 412, 419 ir VII rūmų 201 auditorijos. Kai 
kurios auditorijos yra specializuotos, turi atitinkamas vaizdines priemones ir įrangą, pvz., 403 – 
dendrologijos, miško selekcijos ir sėklininkystės auditorija; 407 – miško atkūrimo ir įveisimo 
auditorija; 412 – prof. T. Ivanausko vardo žvėrių ir paukščių auditorija (planuojama perkelti į VI rūmų 
patapas), 201 – prof. P. Matulionio vardo auditorija. Vienose auditorijose yra stacionarūs multimedia 
projektoriai, o kitose patalpose naudojami nešiojami projektoriai.  

 
11 lentelė. Studijoms skirtos Fakulteto auditorijos, laboratorijos ir kompiuterių klasės 

Vienam Fakulteto studentui tenka 
(pagal studentų apibendrintą skaičių) Patalpų paskirtis 

Patalpų 
skaičius 

Patalpų plotas, 
kv. m. 

Studentų 
darbo vietų 

skaičius ploto kv. m. darbo vietų 
Auditorijos 13 905,38 654 1,29 0,93 
Laboratorijos 3 90,15 42 0,13 0,06 
Kompiuterių klasės 3 90,90 42 0,13 0,06 

 
60. Gerinant studijų sąlygas 2010 m. VI ir VII rūmuose atlikta pastatų rekonstrukcija. Įgyvendinant 

sanglaudos skatinimo priemonių programą (VP3-3.4-ŪM-03-V-02-03) VII rūmuose už 708 tūkst. Lt 
atliktas pastato modernizavimas, gerinant išorės atitvarų energetines charakteristikas. VI rūmuose už 
200 tūkst. Lt rekonstruota 2050 m2 pastato ploto. Įgyvendinant integruotą mokslo, studijų ir verslo 
centro (slėnio) „Nemunas“ programą įsigyta šiuolaikinė medžioklėtyros (radio telemetrinės įrangos 
komplektas; gyvūnų akustinio komunikavimo tyrimo įranga; automatinė gyvūnų registracijos įranga; 
gyvūnų tiesioginio stebėjimo įranga; GPS imtuvai; gyvūnų gaudymo ir imobilizavimo įranga; 
voratinklinių tinklų sistema; duomenų analizavimo  programinė įranga ir kt.) bei atviros prieigos 
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centro  mokslinių tyrimų įranga (http://www.asu.lt/apc/lt/55977). Įsigyta moderni įranga suteiks 
galimybes studentams ir darbuotojams atlikti mokslinius darbus. Bendrai su slėnio “Nemunas” 
programa susijusio projekto “Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir 
biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei 
mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas (kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013)” įgyvendinimu iš 
viso numatyta įsisavinti per 80 mln. Lt (http://www.asu.lt/slenisnemunas/lt/31481/). 

61. Nuo 2007 m. paskutinio ekspertų vertinimo naujų kompiuterių darbo vietų nebuvo sukurta. 
Naujos darbo vietos numatytos po Centrinių rūmų renovacijos. Esamose kompiuterių klasėse yra 
pastovus internetinis ryšys. Užsiėmimų metu taikomi specializuoti programiniai paketai: ArcGIS, 
Statistica, MAPLE, Canoco taip pat kitos programos (įskaitant edukacines versijas). Priklausomai nuo 
licenzijos, atskiras programas studentai gali įsidiegti savo kompiuteriuose ir naudoti savarankiškam 
darbui. Vidutiniškai fakulteto kompiuterių klasės, įskaitant studentų savarankišką darbą, užimtos 6–7 
akademines valandas per dieną. 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 visose III, IV rūmų teritorijose.  

62. Visi studentai turi galimybę gyventi Universiteto bendrabučiuose. 
63. Kabinetuose įrengta po 2–4 darbo vietas dėstytojams, doktorantams, aprūpinant juos 

personaliniais kompiuteriais, spausdintuvais ir kitomis darbui būtinomis priemonėmis. Vidutiniškai 
vienam darbuotojui/doktorantui tenka apie 8 m2. 

64. 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 2013 metų 
prasidėjo III ir Centrinių rūmų renovacijos ir modernizavimo projektų įgyvendinimas. Projektas 
numatytas užbaigti 2014 m. liepos mėnesį. Tai iš esmės pagerins studijų sąlygas, tarptautinius 
standartus atitiks šildymo sistemos, elektros ir interneto instaliacijos, bus sumontuoti nauji baldai, 
vizualizavimo ir kitos studijų aptarnavimo priemonės. II rūmuose sudarytos, Centriniuose rūmuose po 
remonto bus sudarytos sąlygos studijuoti ir neįgaliesiems.  

65. Moksliniams tyrimams atlikti ir baigiamajam darbui parengti studentai naudojasi Universiteto 
bei kitų teritorijų baze. Sumedėjusių augalų adaptacijos stebėsenai ir kitoms funkcijoms pritaikytas 
Universiteto arboretumas (64 ha), dendrologinis rinkinys jame (įkurtas 1990 metais, 16 ha). 
Dendrologiniame rinkinyje priskaičiuojama daugiau kaip 700 sumedėjusių augalų taksonų: rūšių, 
porūšių, varietetų, formų, veislių. Taip pat bendraujama su Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos 
sodu, Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos Arboretumu, kitais Lietuvos universitetų 
botanikos sodų asociacijos (kurios tikruoju nariu yra ir ASU arboretumas) nariais.  Mokslinius tyrimus 
studentai taip  pat atlieka Obelynėje, Kamšos botaniniame-zoologiniame draustinyje, kitose saugomose 
teritorijose, mokymui ir mokslui skirtuose Universiteto medžioklės plotuose Vilkaviškio, Šilutės, 
Kauno, Radviliško rajonų savivaldybėse (viso 3750 ha teritorijoje), Miškų monitoringo laboratorijos 
filiale - Kompleksinio monitoringo stotyje ir t.t. Kadangi dalis Programos dėstytojų dirba LAMMC 
Miškų institute, studentams sudaromos sąlygos baigiamuosius darbus rengti LAMMC bazėje. 
Universiteto dėstytojai, studentai kartu su LAMMC Miškų instituto tyrėjais tyrimams naudoja Miškų 
mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektams priskirtus miškų plotus21, kurie 
sudaro 14,4 tūkst. ha 

66. Programos studentai naudojasi Universiteto biblioteka (įkurta 1924 m.) 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).  

67. 2013 m. gruodžio 31 d. bibliotekos fonde buvo 472 861 egzempliorių. Per metus įsigyjama virš 
2 tūkst. egzempliorių spaudinių. Šiuo metu, brangstant knygoms, perkami labiausiai reikalingi, 

                                                 
21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m.vasario 5 d. nutarimas Nr. 133 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. 
gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1562 redakcija). http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416644&p_tr2=2 



 22 

Universiteto dėstytojų bei mokslininkų rekomenduojami leidiniai. 2013 m. spausdintų dokumentų 
įsigijimui išleista 79744,06 Lt Universiteto lėšų, iš jų 7334,82 Lt – fakultetų bei Mokslo skyriaus lėšos. 
Biblioteka iš viso prenumeruoja 23 duomenų bazes (Wiley duomenų bazė neprenumeruojama, tačiau 
prieiga buvo visus 2013 m.) ir vieną informacijos tvarkymo įrankį RefWorks. 20 duomenų bazių yra 
tarptautinės, trys – lietuviškų elektroninių vadovėlių duomenų bazės. Prenumeruotose duomenų bazėse 
buvo apie 68 500 leidinių. Prieiga buvo prie: 3 261 viso teksto elektroninių knygų, iš jų 388 lietuviški 
vadovėliai; 21 761 viso teksto periodinių leidinių. Iš jų buvo apie 20 tūkst. pilno  teksto mokslinių 
žurnalų (apie 10 100 žurnalų su ISI Impact Factor). 

68. 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. 

69. Aleksandro Stulginskio universitete sudarytos sąlygos naudotis ir kitų bibliotekų, bazių 
fondais. Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų (ETD) bazėje (http://etd.library.lt) 
talpinami visų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų 
elektroninės versijos. Studentai gali naudotis Lietuvos virtualia biblioteka (LVB) (http://www.lvb.lt) – 
prieiga prie 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 Universiteto pateikti duomenys. Studentai gali 
skaityti bibliotekos prenumeruojamus 146 įvairių mokslo sričių elektroninius vadovėlius lietuvių 
kalba, VGTU elektroninių knygų duomenų bazėje (http://www.ebooks.vgtu.lt/).  

70. Bibliotekos skaitykloje studentai savarankiškiems darbas atlikti, baigiamajam darbui rengti 
naudojasi prenumeruojamais mokslo žurnalais: Baltic forestry (prenumeruojama nuo 2006 m.), 
Miškininkystė (nuo 2003 m.), Vagos (2007-2011 m.), Žemės ūkio mokslai (nuo 2002), Forest science 
(nuo 2010 m.), Forestry (nuo 2013 m.), Forest Policy and Economic (nuo 2010 m.), Scandinavia 
Journal of Forest Research (nuo 2010 m.) ir kitais žurnalais. 

71. Specialiai Programos studijoms paskutiniais metais išleista 15 metodinių leidinių. 
72. Stebima metodinių priemonių leidimo mažėjimo tendencija. Metodinių priemonių rašymas 

daugiau susietas su studijų programų atnaujinimo projektais (pavyzdžiui, dalis atnaujintos metodinės 
medžiagos, iš dalies pritaikomos ir Programos studijose, susijusios su Maisto žaliavų ir agrarinės 
aplinkos studijų tobulinimo projektu (http://www.asu.lt/nm/l-projektas/projektas.html). Iš kitos pusės, 
metodinės medžiagos atnaujinimą, naujos rengimą, kompensuoja dėstytojų nuolat atnaujinamos 
(pasikeitus teisės aktams, situacijai, duomenims, IT) paskaitų pateiktys, patarimai pratyboms atlikti, 
kurie prieinami studentams el. formoje. Tokiu būdu užtikrinamos aktualizuotos žinios nuolat 
besikeičiančioje aplinkoje, nereikia studentams pirkti šių priemonių. Dalyko studijų medžiaga 
nuosekliai keliama į Moodle sistemą. Tačiau, kol kas, tik nedidelė dalis studijų dalykų adaptuoti pilnai 
nuotolinėms studijoms Universiteto nuotolinių studijų  komisijoje. Kaip parodė studentų apklausa – 
studentai nėra linkę atsisakyti studijų akivaizdiniu būdu, tačiau norėtų turėti dalyko el. medžiagą. 

73. 2013 m. Universiteto studijų metodinių konkurse buvo apdovanotas vaizdinių mokymo 
priemonių komplektas „Biotechnijos ir medžioklės technologijos statiniai bei įrenginiai“ (K. Pėtelis, J. 
Baranauskaitė). 

 
*** 

Įgyvendinant 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą integruoto mokslo, 
studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programą universitete kuriama šiuolaikinė 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei susijusi infrastruktūra bendrosioms Lietuvos žemės, 
miškų ir maisto ūkio sektorių mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros reikmėms. Studijų 
infrastruktūra nuolat atnaujinama. Reikėtų sudaryti taip pat VI Universiteto rūmuose sąlygas 
studijuoti neįgaliesiems. 

Per analizuojamą laikotarpį bibliotekos ištekliai papildyti moksline ir metodine literatūra, 
sudarytos sąlygos naudotis gausiais virtualiaisiais ištekliais. Didžioji dalis dalyko medžiagos 
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studentams prieinama elektroninėje formoje, reikia skatinti dalykų adaptavimą nuotolinėms studijoms. 
Šiuo metu Universitete diegiama studijų programų metodinio aprūpinimo stebėsenos sistema.  

Bazė moksliniams tyrimams pakankama, reikėtų labiau įtraukti studentus į užsakomuosius mokslo 
darbus, ypatingai darbui su šiuolaikine tyrimų įranga.  

 
1.5. Studijų eiga ir jos vertinimas 

 
74. Priėmimas į Programą vyksta pagal Universiteto senate patvirtintas Priėmimo į Aleksandro 

Stulginskio universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas taisykles 
(http://www.asu.lt/noriu_studijuoti_lzuu/lt/14992). Į Programą priimami asmenys: baigę pirmosios 
pakopos (bakalauro) miškininkystės krypties studijas; baigę miškininkystės krypties miško ūkio studijų 
programos kolegines (profesinio bakalauro) studijas, turi ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą po 
koleginių studijų ir baigė papildomąsias studijas pagal miškininkystės programą. Konkursinė eilė 
sudaroma ir suminis konkursinis balas apskaičiuojamas pagal: 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 ar baigiamųjų darbų) įvertinimas. 
Svertinis koeficientas – 0,2. 

75. Pageidaujančiųjų studijuoti ir priimtųjų į Programą skaičius pateiktas 12 lentelėje. Po 2009 m. 
studijų reformos, dėl sumažėjusių valstybės finansuojamų vietų, pageidaujančiųjų studijuoti ištęstinėse 
studijose skaičius didėja, nuolatinėse – mažėja. Konkursas į valstybės finansuojamą vietą nuolatinėse 
studijose 2011-2013 m. buvo 2,5 į 1 vietą. Pastaraisiais metais Į Programą nuolatinėse ir ištęstinėse 
studijose po 15 studentų. 
 
12 lentelė. Duomenys apie priėmimą į programą  

Priimtųjų 
studijuoti skaičius 

Konkursinis balas 

Vidutinis Maksimalus Minimalus 

Metai Pageidavimų 
skaičius 

v.f.1) v.n.f.2) iš viso 

Valstybės 
finansuojamų 

vietų dalis, 
proc. v.f. v.n.f. v.f. v.n.f. v.f. v.n.f. 

Nuolatinės studijos 
2013 18 8 5 13 61,5 8,24 6,67 9,98 7,25 7,32 6,20 
2012 24 8 10 18 44,4 9,00 7,38 9,34 8,07 8,46 6,14 
2011 19 8 6 14 57,1 8,03 7,08 9,06 7,40 7,47 6,71 
2010 20 20 - 20 100 7,34 - 8,04 - 6,38 - 
2009 29 20 - 20 100 7,28 - 8,31 - 6,16 - 

Ištęstinės studijos 
2013 23 - 19 19 0 - 7,14 - 8,57 - 5,95 
2012 26 4 11 15 26,6 8,33 7,18 8,39 8,10 8,22 6,28 
2011 17 4 8 12 33,3 7,68 6,79 8,71 7,49 7,25 5,96 
2010 2 - 2 2 - - 7,15 - 7,41 - 6,89 
2009 2 - 2 2 -       

1) v.f – valstybės finansuojama 
2) v.n.f. – valstybės nefinansuojama (mokama) vieta 
 

76. Per analizuojamą 2007–2011 m. periodą į dienine/nuolatines studijas priimta 110 studentų, iš 
kurių 90 pabaigė studijas. Į studijas vidutiniškai priimta beveik po 22 studentus, o studijas baigė apie 
18 studentų, t.y. sėkmingo baigimo procentas siekia 81,8% (13 lentelė). Programos rezultatyvumas 
didėja, tai rodo didesnę studentų motyvaciją, siekimą atitikti kvalifikacinius reikalavimus, užimant 
pareigas miškų urėdijose. Analizuojant 2009–2010 m. periodą į ištęstines studijas priimti 4 studentai, 
iš kurių 2 jau sėkmingai baigė studijas.  

77. Studentams universitete sudarytos geros sąlygos dalyvauti meno veikloje. Universitete yra 
tautinių šokių kolektyvas “Sėja“, kapela „Ūkininkas“, choras „Daina“, teatras „Jovaras“. Meno 
saviveiklos kolektyvų veiklą koordinuoja Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius 
(http://www.asu.lt/pradzia/lt/7402). 
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13 lentelė. Į programą priimtų ir sėkmingai baigusių studentų skaičius 
Į dienines studijas Į ištęstines studijas 

Įstojimo 
metai 

Priimtų 
studentų 
skaičius 

Baigimo 
metai 

Iš jų baigė 
studijas 

Įstojimo 
metai 

Priimtų 
studentų 
skaičius 

Baigimo 
metai 

Iš jų baigė 
studijas 

2011 14 2013 15 (2011) (12) (2014)  
2010 20 2012 18 2010 2 2013 1 
2009 20 2011 16 2009 2 2012 1 
2008 26 2010 21     
2007 30 2009 20     

Iš viso  110  90 Iš viso 4  2 
 

78. Studentams yra atvira Universiteto sporto bazė (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). 

79. Apie studijų paramos galimybes, tikslinį studijų finansavimą, studijų kainų kompensavimą, 
kainų nuolaidas ir kitą svarbią informaciją studentai randa ASU tinklalapyje stojantiesiems 
(http://www.asu.lt/noriu_studijuoti_lzuu/lt/20987). Antrosios pakopos (magistrantūros) pirmojo kurso 
studentams rudens semestre skatinamosios stipendijos gali būti skirtos Fakulteto stipendijų skyrimo 
komisijos nutarimu pagal stojimo metu surinktų konkursinių balų sumą. Studentams už gerus 
rezultatus, aktyvią mokslo, sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninę veiklą yra skiriama 
vienkartinė skatinamoji stipendija. Taip pat studentai gali gauti vardines stipendijas miškininko Juozo 
Skaisgirio, Carol Martin Gruodis, Povilo Matulionio. Neįgaliems studentams, turintiems 
nedarbingumo pažymėjimą suteikiama finansinė parama specialiems poreikiams tenkinti (180 Lt). 
Šiuo metu fakultete antrosios studijų pakopos 1 studentas gauna Carol Martin Gruodis vardinę 
stipendiją ir 1 neįgalus studentas finansinę paramą.  

80. Visų kursų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas 
mokantys savo lėšomis, pagal Valstybinį studijų fondo patvirtintą aprašą gali gauti ir socialinę 
stipendiją. Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt per mėnesį). Studentui gali būti 
skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą (https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos). 

81. Remiantis Aleksandro Stulginskio universiteto įsakymu Nr. 235-kb studentams 
studijuojantiems valstybės nefinansuojamoje vietoje, kurie studijų metu pasiekė geriausius rezultatus, 
už studijas sumokėta kaina gali būtų kompensuojama ir taikoma 50 % studijų kainos nuolaida vienam 
semestrui. Kompensacija taikoma pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų 
visų kursų 5 studentams. 

82. Su studijų procesu, baigiamojo darbo rengimu, studijų programa, pasirenkamais dalykais pirmo 
kurso studentai supažindinami studijų pradžioje.  

83. Nuolatinės studijos organizuojamos pagal akademinį studijų kalendorių ir studijų tvarkaraščius. 
Akademinį studijų kalendorių kasmet tvirtina 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 skelbiami viešai internete, Fakulteto skelbimų lentoje likus 
dviem savaitėms iki semestro pradžios (http://www.asu.lt/me/lt/60053). Tvarkaraščiai sudaromi 
vadovaujantis tokiomis nuostatomis: rytinėmis valandomis planuojamos paskaitos, vėliau – pratybos, 
seminarai. Savaitinė auditorinių užsiėmimų trukmė, priklausomai nuo kurso, yra 15- 20 akademinių 
valandų. Ankstesnėse ekspertų išvadose buvo siūloma sudaryti studentams sąlygas derinti studijas su 
darbu. Nuo 2010 m. nuolatinėse studijose pereita nuo blokinės sistemos prie semestrinės. Ankstesnė 
blokinė sistema, nors turėjo savo privalumų, tačiau turėjo ir trūkumų, pvz.: dažnai keičiantis 
tvarkraščiams studentams sudėtinga derinti studijas su darbu. Šiuo metu Programoje auditoriniai 
užsiėmimai vyksta I kurse pirmadieniais, antradieniais (trečiadieniais), II kurse – ketvirtadieniais, 
penktadieniais, sudarant studentams likusį laiką planuoti savarankiškai. 

84. Ištęstinės studijos organizuojamos pagal Fakulteto dekano patvirtintą studijų metų mokymosi 
sesijų grafiką ir studijų tvarkaraščius (http://www.asu.lt/me/lt/60053). Auditorinis darbas 
organizuojamas mokymo sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų tvarkaraščiuose 
numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 4 
savaitės. Savarankiškas darbas studijų tvarkaraščiuose nenumatomas. Jį studentai planuoja 
individualiai. 
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85. 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. 

86. 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.  

87. 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. 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 50 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.  

88. Egzaminų tvarką nuolatinėse studijose reglamentuoja rektoriaus įsakymu patvirtintas Studijų 
dalykų egzaminų laikymo ir perlaikymo dieninėse (nuolatinėse) studijose tvarkos aprašas (Nr. 38-
kb§7, patvirtintas 2009 m. vasario 8 d.) (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. 

89. Egzaminų tvarką ištęstinėse studijose reglamentuoja Studijų dalykų egzaminų laikymo 
ištęstinėse studijose tvarkos aprašas (Nr. 316-kb§1, patvirtintas 2009 m. gruodžio 29 d.) 
(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 kartą; 2) studijų metų visais ketvirtadieniais nuo 14.30 val. studentai 
priimami tik egzaminų individualiam laikymui (perlaikymui). Studijų dalykų egzaminų laikymo kartu 
su visa akademine grupe laiką sesijos metu pasirenka studentų akademinė grupė. Grupės seniūnas, 
suderinęs su dėstytojais, sudaro Semestro egzaminų laikymo grafiką ir pateikia tvirtinti fakulteto 
dekanui. Šiam egzaminų laikymui registruotis nereikia.  

90. Egzaminai laikomi žodžiu arba raštu, kaip tai numatyta Studijų dalyko apraše. 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. Studentų apeliacijos dėl egzaminų laikymo nagrinėjamos bendra Universiteto 
administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo tvarka (http://www.asu.lt/studentams/lt/17058). 
Informacija apie galutinį dalyko įvertinimą pateikiama kompiuterinėje duomenų bazėje 
(http://193.219.64.238/erezultatai_st/.). 
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91. Semestro eigoje kiekvienas dėstytojas priėmimo valandomis (http://www.asu.lt/me/lt/59853) 
konsultuoja studentus dalykų studijų klausimais darbo kabinetuose, internetu, telefonu. 

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

93. Baigiamieji darbai ginami Baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje, kurią Rektorius patvirtina 
vieniems kalendoriniams metams. Komisiją sudaro kompetentingi programos dėstytojai ir socialiniai 
partneriai. Jai vadovauja kito universiteto mokslininkas.  

94. 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. 

95. Universitete nesąžiningumo faktai netoleruojami. Parengęs baigiamąjį darbą, kiekvienas 
studentas privalo pasirašyti sąžiningumo deklaraciją dėl darbo autentiškumo ir baigiamieji darbai yra 
talpinami į bibliotekos ETD bazę tikrinimui atiplagijavimo progama.  

96. 2009–2013 m. 90 nuolatinių ir 6 ištęstinių studijų studentai pristatė baigiamuosius darbus. 
Baigiamųjų darbų įvertinimo vidurkis nuolatinėse studijose buvo 8,52 balo, o ištęstinėse – 8,35 balo 
(14 lentelė). Paskutinių 2 metų absolventų baigiamųjų darbų rezultatai pateikti 4 priede. 
 
14 lentelė. Programos baigiamųjų darbų rezultatai 

Studentų skaičius baigiamojo semestro pabaigoje Metai 
ginančių 

baigiamuosius 
darbus 

neįgijusių 
teisės į 

baigiamuosius 
atsiskaitymus 

iš viso 

Studentų,   
neapgynusių 
baigiamųjų 

darbų, skaičius 

Baigiamųjų 
darbų 

pažymių 
vidurkiai 

Gavusių 
diplomus 
skaičius 

Antrosios pakopos (magistratūros) nuolatinės studijos 
2013 15 - 15 - 8,60 15 
2012 18 - 18 - 8,30 18 

2011 16 - 16 - 8,40 16 
2010 21 - 21 - 8,38 21 
2009 20 - 20 - 8,10 20 

Antrosios pakopos (magistratūros) ištęstinės studijos 
2013 1 - 1 - 10,00 1 
2012 1 - 1  8,00 1 
2011 0 - 0 - - 0 
2010 1 - 1 - 7,06 1 
2009 3 - 3 - 8,33 3 

 
97. Analizuojamu laikotarpiu per visus studijų kursus „nubyrėjo“ 8 nuolatinių ir 13 ištęstinių 

studijų studentų (15 lentelė). Daugiausia „nubyra“ pirmo ir antro kurso tiek nuolatinių, tiek ir ištęstinių 
studijų studentai. Viena iš pagrindinių studijų nutraukimo priežasčių yra negrįžimas į studijas iš 
akademinių atostogų. 

 
15 lentelė. Programos studentų nebaigusių studijų skaičiaus kaitos rodikliai per studijų metus 

Kursas Studijų metai 
I II III 

Iš viso 

Antrosios pakopos (magistratūros) nuolatinės studijos 
2013/2014 2 - - 2 
2012/2013 - - - - 
2011/2012 - - - - 
2010/2011 - 4 - 4 
2009/2010 1 1 - 2 

Iš viso 3 5 - 8 
Antrosios pakopos (magistratūros) ištęstinės studijos 

2013/2014 1 2 - 3 
2012/2013 1 - - 1 
2011/2012 - - - - 
2010/2011 2 1 - 3 
2009/2010 1 5 - 6 

Iš viso 5 8 0 13 
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98. Universiteto studentams integruotis į tarptautinių studijų procesą padeda Tarptautinis skyrius ir 
Fakultetas. Apie studijų galimybes ES universitetuose, atrankos sistemą, studijų vertinimo sistemą, 
studentų praktiką, sąrašą Europos universitetų ir kitą svarbią informaciją studentai randa ASU 
ERASMUS studijų tinklalapyje (http://www.asu.lt/intern/lt/). Universitetas turi sudaręs dvipusę 
ERASMUS mainų sutartį su 96 Europos universitetais.  

99. Studentų vykimas į tarptautinius studijų mainus santykinai nedidelis (tik apie 8%) dėl 
nepasitikėjimo užsienio kalbos įgūdžiais. Kita priežastis – dėl nepalankios ekonominės situacijos dalis 
studentų laisvu nuo studijų laiku dirba ir nenori palikti darbo vietų. 2009–2013 m. laikotarpiu 
studijuoti išvyko 12 (į Švedijos žemės ūkio mokslų universitetą) ir praktiką atlikti 3 nuolatinių studijų 
studentai. Studentai, išvykę studijuoti pagal EUROFORESTER programą, paprastai tęsia dalines 
studijas Švedijos žemės ūkio mokslų universitete ir antrais metais, siekdami dvigubo diplomo 
(universitetas yra vienas iš tarptautinės magistrantūros stduijų programos “EUROFORESTER” 
akademinio tinklo partnerių (http://www.slu.se/en/faculties/s/education/euroforester-master/academic-
network/)). Taip pat dalinėms studijoms ir praktikai studentai renkasi ERASMUS mainų programą, 
NOVA/BOVA intensyvius kursus (2009-2013 m. intensyvius NOVA/BOVA kursus baigė 19 
studentų). 

100. Dauguma ištęstinių studijų studentų stodami į Programą jau dirbo miško ūkio sektoriuje. 
2009–2013 m. Programą baigė 96 studentai, iš kurių 90 studentų baigė nuolatines studijas ir 6 – 
ištęstines studijas.  

101. Bendraujant su darbdaviais ir studijas baigusiais studentais, galima teikti, kad Programos 
absolventai gana greitai įsitvirtina darbo rinkoje, tai užtrunka nuo 0,5 iki 1,0 metų. 2009–2013 m. 
Programą baigė 96 studentai, iš kurių 90 studentų baigė nuolatines studijas ir 6 – ištęstines studijas. 
Fakulteto administracijos vykdomos Programos absolventų apklausos apie įsidarbinimą 2009–2013 m. 
apklausų duomenimis, praėjus 6 mėn. po studijų baigimo, miškų ūkio sektoriuje dirbo apie 74 % 
apklaustųjų (16 lentelė). Dauguma ištęstinių studijų studentų dar prieš stodami į Programą jau dirbo 
miško ūkio sektoriuje. Studijas trečiojoje pakopoje pasirenka apie 9 % apklaustųjų. Reikia pažymėti, 
kad specialistai rengiami išskirtinai Lietuvos rinkai – tarp apklaustųjų nebuvo išvykusių darbo ieškoti į 
užsienį.  
 
16 lentelė. Duomenys apie absolventų įsidarbinimą 

Neįsidarbinusių priežastys ir skaičius Įsidarbinusiųjų atliekamo darbo sritis ir 
skaičius 

Iš viso Iš viso 

M
et

ai
 

A
bs

ol
ve

nt
ų 

sk
ai
či

us
 

A
pk

la
us

tų
jų

 
sk

ai
či

us
 

A
pk

la
us

tų
jų

 
pr

oc
. d

al
is

 

studi-
juoja 

augina 
vaiką 

nera-
do 

darbo 
skai-
čius 

proc. 
dalis 

miškų 
ūkyje 

užsienyje kita 
skai-
čius 

proc. 
dalis 

2013 16 14 88 2 - 1 3 21 10 - 1 11 79 
2012 19 8 42 1 - - 1 12,5 7 - - 7 87,5 
2011 16 16 100 - 1 1 2 12,5 12 - 2 14 87,5 
2010 22 10 46 1 - 2 3 30 7 - - 7 70 
2009 23 12 52 1 - 2 3 25 8 - 1 9 75 

 
102. Dalis Programos studentų įtraukiami į Universiteto dėstytojų vykdomus užsakomuosius 

darbus (želdynų inventorizacijos, medžioklėtvarkos projektų rengimo, aplinkos monitoringo, 
skaitmeninio kartografavimo ir kt.), dažnai derinant šiuos darbus su baigiamojo darbo tema. Tokiu 
būdu studentai studijų metu įgyja ir praktinę patirtį, kas sudaro geresnes įsidarbinimo galimybes, 
sąlygas apsispręsti studentams dėl tolimesnių studijų trečiojoje pakopoje. 

 
*** 

Apibendrinant galima teigti, kad priėmimo į studijas reikalavimai pagrįsti. Absolventai įsidarbina 
su Programos tikslais susijusiose veiklos srityse. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas studijų metu dirbti 
pageidaujantiems studentams tikslinga intensyvinti nuotolinį mokymą Moodle aplinkoje ne tik 
ištęstinėse, bet ir nuolatinėse studijose. 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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Didžioji dauguma miškininkystės magistrų įsidarbina Lietuvos miškų sektoriuje. Iš vienos pusės, 
lyginant su kitomis programomis, valstybės pinigai efektyviai naudojami specialistų rengimui 
(Lietuvos darbo rinkai), į tai reikėtų atkreipti vyriausybės dėmesį, skirstant valstybės finansuojamas 
vietas.  Iš kitos pusės, reikia stiprinti studentų judumą, programos absolventų kompetencijų atitikimą ir 
užsienio darbo rinkai.    
 

1.6. Programos vadyba 
 

103. Programos vadybos sprendimų priėmimo ir vykdymo mechanizmai yra reglamentuoti 
Universiteto statute ir teisyne nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti procedūriniai dokumentai: 
taisyklės, tvarkų aprašai ir kt. Dokumentus, reglamentuojančius vidinį studijų kokybės valdymą, nuolat 
atnaujina ir į Universiteto elektroninę talpyklą (http://dspace.lzuu.lt/handle/1/193) patalpina 
Universiteto Studijų skyrius. 

104. 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/59853), taip pat 
Universitete nustatyta tvarka parengtuose ir patvirtintuose procedūriniuose dokumentuose: taisyklėse, 
tvarkų aprašuose ir kt. (http://www.asu.lt/pradzia/lt/7343). 

105. Sutinkamai su Universiteto Statutu studijų proceso organizavimą vykdo Fakulteto dekanatas, 
kuriam vadovauja dekanas. Dekanato darbuotojai atsako už studijų organizavimą, studentų darbo ir jų 
pasiekimų administravimą. Fakulteto dekanato darbuotojai vykdo pakviestųjų studijuoti dokumentų 
priėmimą, studentų registraciją į studijas, mokomųjų užsiėmimų, konsultacijų ir egzaminų tvarkaraščių 
sudarymą, tarpinių studijų rezultatų duomenų kaupimą ir analizę, studentų judumo dokumentavimą, 
studijų rezultatų apskaitą, studijų baigimo įforminimą. Fakulteto taryba svarsto studijų programų 
atnaujinimų projektus, studijų programų komitetų, atestacijos ir konkursų komisijos sudėtį, baigiamųjų 
darbų vertinimo komisijų ataskaitas. Kai reikia sužinoti bendruomenės nuomonę ypatingai svarbiais 
klausimais, šaukiamas Fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas arba Fakulteto 
akademinės bendruomenės susirinkimas. Dėstytojai turi galimybę reikšti savo nuomonę apie studijų 
programos kokybę ir jos gerinimo veiksmus susitikimų, apklausų, kasmetinės ataskaitos rengimo metu. 

106. Studijų programos vykdymo ir tobulinimo koordinavimą bei stebėseną atlieka Miškininkystės 
studijų programos komitetas (toliau – Komitetas) (žiūr. 13-14 punktai), kuris taip pat atlieka ir studijų 
programos savianalizę. Studijų programos tobulinimui siūlymus teikia Komiteto nariai, studijų 
programoje dirbantys dėstytojai, studijų programos studentai ir socialiniai partneriai. Miškotyros 
krypties mokslininkai Komitete yra atsakingi už studijų žinių ir gebėjimų atitikimą naujausioms 
mokslo tendencijoms, jų integravimą į konkrečius studijų dalykus. Darbdavių atstovas (programos 
absolventas) Komitete atsakingas už studijų programos atitikimo kintantiems darbdavių poreikiams 
analizę, vertinimą, studentų praktinių gebėjimų koregavimą. Fakulteto studentų tarybos deleguotas 
studentų atstovas Komitete analizuoja ir vertina studentų lūkesčių pokyčius, jų integraciją į studijų 
programą.  

107. Komitetas sprendimus priima kolegialiai. Komiteto pirmininkas organizuoja narių veiklą. 
Narai, dirbdami kartu ir grupėmis, analizuoja programos įgyvendinimo rezultatus, rengia projektus 
programai tobulinti, teikia juos bendram svarstymui Komitete, koreguoja ir tvirtina Komiteto posėdyje 
balsų daugumos principu. Komitetas pateiktus pasiūlymus aprobuoja ir perduoda: 

- institutui, kai pasiūlymai yra siejami su studijų dalykų atnaujinimu. Atnaujinti studijų dalykų 
aprašai aprobuojami instituto susirinkime ir programos Komitete; 

- fakulteto dekanui, kai pasiūlymai yra siejami su studijų proceso organizavimo tobulinimu; 
- fakulteto tarybai, kai pasiūlymai yra siejami su programos, studijų dalykų apimties ar dėstymo 

nuoseklumo pakeitimais ir pan. 
108. Komitetas savo darbe bendradarbiauja su akademinės bendruomenės nariais, Fakulteto taryba, 

jos Studijų komisija. Studijų kokybės užtikrinimo klausimais konsultuoja Universiteto Studijų kokybės 
ir inovacijų centras. Komitetas organizuoja studijų programos rezultatų peržiūrą, kompetencijoms 
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suformuoti būtinų dalykų sąrašo, šių dalykų aprašų ir detalaus turinio peržiūrą. Komiteto pasiūlymus 
dėl dalykų pertvarkos svarsto Instituto susirinkimas. Jis tvirtina studijų dalykų aprašus. Komiteto 
pasiūlymus dėl programos plano pertvarkos svarsto Fakulteto taryba. Fakulteto taryba aptaria 
programos įgyvendinimą, nagrinėja baigiamųjų egzaminų ir baigiamųjų darbų gynimo rezultatus, 
kylančias problemas, tvirtina studijų organizavimą fakultete reglamentuojančius dokumentus. Viso 
vertinimo proceso metu gautos išvados priimamos domėn tobulinant studijų programą. Komiteto 
teikimai, pasiūlymai dėl studijų proceso kokybės gerinimo svarstomi Fakulteto tarybos Studijų ir 
Mokslo komisijose, pačioje Taryboje bei, jai pritarus, pasiūlymai tvirtinami Universiteto senate. 

109. Metodinių leidinių kokybė bus laiduojama jas recenzuojant ir aprobuojant instituto 
susirinkime bei Fakulteto metodinėje komisijoje, vadovaujantis Metodinių leidinių rankraščių 
aprobavimo Universitete tvarkos aprašu (http://www.asu.lt/pradzia/lt/35755). Mokomosios knygos ir 
vadovėliai bus aprobuojami taip pat universiteto centrinėje metodinėje komisijoje. 

110. 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. 

111. Studentus telkia Universiteto studentų atstovybė ir Fakulteto studentų taryba. Studentų 
atstovai yra Fakulteto tarybos, dėstytojų atestacijos komisijos, studijų programos komiteto, programos 
savianalizės rengimo grupės, stipendijų skirstymo grupės, Senato, jo komisijų, Universiteto 
administracijos ir studentų ginčų komisijos nariai. Studentai kviečiami į dekanato bei Studijų kokybės 
ekspertų grupės posėdžius. Į studentų apklausų rezultatus atsižvelgiama atestuojant studijų dalyką. 
Programos studentai aktyvūs, motyvuoti, jų iniciatyva organizuojami susitikimai su administracija ir 
dėstytojais studijų kokybės klausimais, aptariamos nuomonės apie studijų proceso organizavimą ir 
pan. 

112. Studentų apeliacijos nagrinėjamos Universiteto administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo 
komisijoje22. 

113.  Išoriniai socialiniai dalininkai įtraukiami į studijų programos komiteto, fakulteto tarybos, jos 
komisijų, baigiamųjų darbų vertinimo komisijų, anketinės apklausos, atskirų temų dėstymo 
studentams, baigiamųjų darbų rengimo aktualiais įmonei klausimais ir kitas veiklas.  

114. Universitete įdiegta sisteminė sociologinių apklausų sistema. Grįžtamojo ryšio studijų 
kokybės užtikrinimo procese užtikrinamą koordinuoja Studijų kokybės ir inovacijų centras23, 
atliekantis visų studijų proceso dalyvių reprezentatyvias apklausas ir naudojantis apibendrintus 
apklausų rezultatus studijų programų tobulinimui, studijų proceso organizavimo gerinimui, 
akademinio personalo sudėties ir gebėjimų stiprinimui. Studijų programos kokybei užtikrinti ypatingai 
bus svarbi didelę patirtį turinčių dėstytų, aukštą motyvaciją turinčių studentų, inovatyviai į studijų 
procesą žvelgiančių darbdavių nuomonės ir vertinimai. 

115. Studijų kokybės ir inovacijų centras (toliau Centras) organizuoja studentų apklausą pasibaigus 
kiekvienam semestrui pagal poreikį. Šios apklausos tikslas - įvertinti studentų požiūrį į studijuotus 
dalykus, naudotus žinių perteikimo ir bendrųjų bei specialiųjų gebėjimų formavimo būdus; žinių ir 
gebėjimų vertinimą ir pan. Šios apklausos rezultatai adaptuoti dėstytojų atestacijos poreikiams, studijų 
programų ir jų studijų dalykų tobulinimui.  

116. Centras taip pat organizuoja paskutiniojo kurso studentų apklausą apgynus baigiamuosius 
darbus. Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti studentų lūkesčių išsipildymą per visą studijų laikmetį, 
studentų nuomones apie studijų organizavimą, materialiąją bazę, dėstytojų pedagoginę ir mokslinę 
kompetenciją.  

117. Studentų, grįžusių iš studijų užsienio universitetuose pagal tarptautines studijų mainų 
programas, apklausą organizuoja ir apklausų rezultatus apibendrina Tarptautinis skyrius. Šios 
apklausos tikslas - įvertinti studentų nuomones apie studijų mainų organizavimą, universitetų šioms 
studijoms parinkimą, studijų organizavimo ir kokybės skirtumus ASU ir universitete, kuriame buvo 
studijuota pagal dalinių studijų sutartį.  

                                                 
22 Aleksandro Stulginskio universiteto studentų apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašas bei administracijos ir studentų ginčų 
nagrinėjimo komisijos nuostatai (http://www.asu.lt/studentams/lt/17058) 
23 Grįžtamojo ryšio organizavimas. http://www.asu.lt/pradzia/lt/57422 



 30 

118. Centras dėstytojų apklausą organizuoja vieną kartą per 2 studijų metus, jų pabaigoje. Šios 
apklausos tikslas - įvertinti dėstytojų nuomones apie studentų motyvaciją, studijų programų ir studijų 
proceso kokybę, Universiteto administravimą, dėstytojų motyvavimą, pedagoginės ir mokslinės 
kompetencijos gerinimo galimybes.  

119. Centras absolventų apklausą kartu su fakultetų dekanatais organizuoja ir apklausų rezultatus 
apibendrina praėjus 6 mėnesiams nuo studijų baigimo. Šios apklausos tikslas - nustatyti absolventų 
įsidarbinimo lygį ir kokybę, įvertinant, kiek darbas yra susijęs su įgyta specialybe ir veiklos sferomis, 
kurioms studijų programa yra skirta (žiūr. 101 punktas).  

120. Fakultetų dekanatai, taip pat Karjeros centras organizuoja absolventų, darbdavių apklausas 
siekiant įvertinti absolventų bendrą požiūrį į baigtas studijas, absolventų galimybes darbo rinkoje, šių 
studijų perspektyvą ir tobulinimo kryptis. Karjeros centras teikia individualias ir grupines konsultacijas 
apie profesines 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. 

121. Studijų programų analizei ir vertinimui naudojamos šios Universiteto duomenų bazės: 
1) studentų priėmimo (kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra statistiniai duomenys 

pagal studijų programas apie pageidaujančiųjų studijuoti programoje skaičių, stojimo konkursus, 
stojančiųjų geografiją ir pan.); 

2) studentų judumo (kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra statistiniai duomenys 
pagal studijų programas apie studijų formas, studentų kėlimą į aukštesnius kursus, kurso kartojimą, 
studijų nutraukimą, įskaitant pašalinimą iš Universiteto, akademines atostogas, studijų nutraukimą); 

3) studentų studijų rezultatų (kompiuterinė duomenų bazė nuo 1999 metų. Joje yra visų studentų 
pagal studijų programas individualūs duomenys apie pasiektus studijų rezultatus, taip pat studentų 
pažangumo suvestiniai duomenys); 

4) socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, absolventų, darbdavių) sisteminės apklausos 
(kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų. Suvestiniai duomenys filtruojami ir pagal studijų 
programas); 

5) absolventų įsidarbinimo stebėsenos (kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų. Joje suvedami 
absolventų įsidarbinimo praėjus 6 mėnesiams po studijų baigimo duomenys, surinkti telefoninės 
apklausos būdu); 

6) elektroninė magistro baigiamųjų darbų ir disertacijų bazė (ETD) nuo 2004 metų; 
7) absolventų kontaktinių duomenų (kompiuterinė duomenų bazė nuo 2007 metų). 
122. Studijų programų analizei, vertinimui taip pat naudojamos elektroninėse laikmenose 

archyvuojamos katedrų (nuo 2012-10-08 institutų), fakultetų metinės ataskaitos (pastarosiose 
pateikiama išsami informacija apie Programos pokyčius, pasiūlymus studijų programai tobulinti, jos 
vykdymo aprūpinimą žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais, studijų ir baigiamųjų atsiskaitymų 
rezultatus, studijų ryšį su vykdomais moksliniais tyrimais), baigiamųjų darbų gynimo pirmininkų 
ataskaitos, baigiamųjų darbų temų sąrašai, Tarptautinio skyriaus duomenys apie studentų ir dėstytojų 
tarptautinį judumą ir kt.  

123. Studijų programos kokybės gerinimo priemonės daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį studijų 
kokybei: visi 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.  

124. Studijų programų kokybės vertinimo periodiškumas Universitete numatytas Studijų kokybės 
vidinio užtikrinimo sistemoje (žiūr. 14-16 punktai). Surinkus ir išanalizavus informaciją apie studijų 
programos populiarumą tarp stojančiųjų, studentų apklausų rezultatus, absolventų įsidarbinimą, studijų 
pasiekimus, naujausias su studijų programa susijusių mokslų tendencijas, taip pat įvertinus dėstytojų, 
studentų, absolventų ir socialinių dalininkų siūlymus, studijų programos komitetas atlieka studijų 
programos tobulinimo vertinimą ir pateikia apibendrintus pasiūlymus svarstyti Fakulteto taryboje ir 
tvirtinti Senate. Programos kokybės gerinimui pasitelkiama ir kitų užsienio universitetų patirtis (žiūr. 
13, 24-25 punktai). 
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125. Atsižvelgiant į paskutinįjį (2007 m.) Miškininkystės studijų programos išorinį ekspertų 
vertinimą (5 priedas) bei įsigaliojus naujiems teisiniams aktams, atliktos studijų programos tikslų, 
siekiamų rezultatų ir turinio korekcijos (žiūr. 16, 28 punktai), dalyvauta projektuose, atnaujinant 
studijų materialinę bazę (žiūr. 60 punktas), taip pat atsižvelgta pagal galimybes į kitas ekspertų 
siūlomas rekomedacijas (17 lentelė). 
 
17 lentelė. Atlikti darbai pagal ankstesnio Programos vertinimo ekspertų rekomendacijas 

Ankstesnių ekspertų rekomendacijos Atlikti darbai 

- užtikrinti aiškų ir suprantamą studijų 
programos bendrųjų reikalavimų (uždavinių) 
formulavimą atskirose specializacijose; 

Programa atnaujinta pagal Magistrantūros studijų programų 
bendrųjų reikalavimų aprašą, neliko specializacijų 

- užtikrinti pakankamą šiuolaikinių informacinių 
technologijų panaudojimą, pasiūlant studentams 
naujas, aktualias specializacijas 

IT naudojimas studijų procese intensyvėja. Iššūkis: atnaujinti 
kompiuterių bazę, programinę įrangą (pritraukti lėšas 
atnaujinimui?). Šiuo metu akredituotos naujos specializuotos 
Miškininkystės studijų krypties programos: „Laukinių gyvūnų 
ištekliai ir jų valdymas“, „Miestų ir rekreacinė miškininkystė“ 

- siekti aktyvesnio dalyvavimo projektuose, 
atnaujinant studijų materialinę bazę; 

Vyksta Universiteto studijų infrastruktūros 
atnaujinimo/tobulinmo projektai 

- siekiant suderinti studijas su specialybės darbu, 
ekspertų nuomone, reikalingi "lankstesni" studijų 
tvarkaraščiai 

Nuolatinėse studijose atsisakyta blokinės sistemos (kintančių 
tvarkaraščių). Sugrįžta prie semestrinio mokymo sistemos  - 
auditoriniai užsiėmimai suplanuoti pastoviai tomis pačiomis 2-3 
savaitės dienomis. Tai leidžia studentams suderinti savarankiško 
ir kito apmokomo darbo grafiką nuolatinėse studijose 

 
126. Atnaujinant studijų dalykų aprašus 2013 metais pagal anketinės apklausos duomenis 

atsivelgta į darbdavių poreikius (20 punktas), taip į studentų pastabas susieti dalykų turinį su praktika 
(1 priedas). VĮ miškų urėdijos pasisako už galimybę sudaryti studentams sąlygas dalyvauti įmonių 
veikloje, neatsitraukiant nuo studijų, studentų įtraukimą į įmonės tyrimus ir problemų sprendimą, 
rengiant baigiamuosius darbus įmonei aktualia tema. Į apklausos rezultatus atsižvelgta atnaujinant 
baigiamųjų darbų tematikas, nors lėtai, bet  kryptingai universitete einama link studijų dalykų 
pritaikymo nuotolinėms studijoms Moodle sistemoje, neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimo ir diegimo.   

127. Studijų programų administravimo ir vidinės kokybės užtikrinimo procesas yra nusakytas 
Universiteto statute ir Universiteto studijų kokybės vidinio užtikrinimo koncepcijoje, parengtoje 2008 
metais. Ši koncepcija grindžiama Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu 
(EuropeanFoundationforQualityManagement). Šiuo metu Universitete vyksta ES socialinio fondo 
remiamas projektas, skirtas studijų kokybės vidinio užtikrinimo sistemai išplėtoti ir įdiegti. 
Universitete studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistema bus išplečiama naujais programiniais 
moduliais: studijų infrastruktūros užimtumo planavimo ir kontrolės modelis (leis racionaliau naudoti 
auditorijas ir tobulinti studijų tvarkraščius), studijų programų metodinio aprūpinimo stebėsenos 
modulis, egzaminų (sesijų, pratęsimų, registracijos į egzaminus ir jų konsultacijas) modulis irk t.   

 
*** 

Studijų kokybės užtikrinimas yra nuolatinis visos akademinės bendruomenės ir išorinių socialinių 
dalininkų rūpestis. Universitete yra aprašyta ir įgyvendinama studijų programų ir vidinės kokybės 
valdymo sistema. Atsakomybė už programos vadybą yra aiškiai paskirstyta tarp studijų programos 
komiteteo, instituto, Fakulteto tarybos, dekanato, Studijų kokybės ir inovacijų centro, Tarptautinio 
skyriaus, Karjeros centro, Universiteto senato. 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 Universitete veikiančiose informacinėse duomenų bazėse, 
visuomenės informavimui apie vykdomą studijų programą, jos reikšmę darbo rinkoje; skatinti 
dėstytojus neapsiriboti dėstomų dalykų kokybės gerinimu, aktyviau dalyvauti programos tobulinimo 
procese, aktyviau įtraukti miškininkus praktikus, vedančiuosius šalies ir užsienio mokslininkus į atskirų 
dalykų, tematikų dėstymą. 


