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Vertinamų mechanikos krypties studijų programų duomenys: 

 

Studijų programos pavadinimas Kaimo komunalinė inžinerija 

Valstybinis kodas 61209T119 

Studijų rūšis UP 

Studijų forma ir trukmė (metais) D (4); N (5) 

Programos apimtis kreditais 160 

Suteikiamas laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija Mechanikos inžinierius 

Programos įregistravimo data ir įsakymo Nr. 2002 m. gruodžio 14 d. Nr. ĮSAK-2113 

 

 

Studijų programos 

pavadinimas 

Žemės ūkio 

inžinerija ir 

vadyba  

Žemės ūkio 

inžinerija ir 

vadyba 

Žemės ūkio 

mechanikos 

inžinerija 

Žemės ūkio 

mechanikos 

inžinerija 

Valstybinis kodas 61209T111 62109T118 61209T117 62109T121 

Studijų rūšis UP M UP M 

Studijų forma ir 

trukmė (metais) 
D (4); N (5) D (2) D (4); N (5) D (2); N (2) 

Programos apimtis 

kreditais 
170 80 170 80 

Suteikiamas laipsnis ir 

(ar) profesinė 

kvalifikacija 

Mechanikos 

inžinerijos 

bakalauras 

Mechanikos 

inžinerijos 

magistras 

Mechanikos 

inžinerijos 

bakalauras 

Mechanikos 

inžinerijos 

magistras 

Programos 

įregistravimo data ir 

įsakymo Nr. 

1997-05-16 ĮSAK 

Nr.565 

1997-05-16 ĮSAK 

Nr.565 

1997-05-16 ĮSAK 

Nr.565 

1997-05-16 ĮSAK 

Nr.565 
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Studijų programos 

pavadinimas 

Žemės ūkio 

produktų 

gamybos 

inžinerija 

Žemės ūkio 

produktų 

gamybos 

inžinerija 

Žemės ūkio 

produktų laikymo 

ir perdirbimo 

inžinerija 

Žemės ūkio 

produktų laikymo 

ir perdirbimo 

inžinerija 

Valstybinis kodas 61209T113 62109T119 61209T115 62109T120 

Studijų rūšis
1
 UP M UP M 

Studijų forma
2
 ir 

trukmė (metais) 
D (4); N (5) D (2); N (2) D (4); N (5) D (2) 

Programos apimtis 

kreditais 
170 80 170 80 

Suteikiamas 

laipsnis ir (ar) 

profesinė 

kvalifikacija 

Mechanikos 

inžinerijos 

bakalauras 

Mechanikos 

inžinerijos 

magistras 

Mechanikos 

inžinerijos 

bakalauras 

Mechanikos 

inžinerijos 

magistras 

Programos 

įregistravimo data 

ir įsakymo Nr. 

1997-05-16 

ĮSAK Nr.565 

1997-05-16  

ĮSAK Nr.565 

1997-05-16  

ĮSAK Nr. 565 

1997-05-16  

ĮSAK Nr. 565 

 

Įžanga 
 

Vizitas į LŽŪU įvyko 2008 m.gegužės mėn.9  d. Studentų g. 15, Akademija, Kauno r. Žemės 

ūkio inžinerijos fakulteto II rūmų 318 aud. Susitikime dalyvavo ekspertų grupės nariai: prof. habil. dr. 

Jonas Vobolis, prof. habil. dr. Stanislavas Sakalauskas, doc. dr. Arvidas Masiulis, dr. Andrius Čapas. 

Ž.ū. inžinerijos fakultete studijos vyksta keliose studijų programose: Kaimo komunalinė 

inžinierija,Žemės ūkio inžinerija ir vadyba, Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Žemės ūkio produktų 

gamybos inžinerija, Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija.  

Įstojus Lietuvai į Europos Sąjungą (ES) iškyla mūsų Valstybei naujos problemos aplinkosaugos ir 

komunalinio ūkio srityse. Kaimo gyvenviečių ir miestelių komunaliniam ūkiui priklauso elektros, 

šilumos, dujų tiekimo tinklai, vandentiekos ir vandenvalos sistemų inžineriniai įrenginiai, 

aplinkosaugos bei atliekų tvarkymo veikla. 

Plečiantis įvairiapusiškai gamybinei veiklai žemės ūkyje, vis didesnį vaidmenį įgyja specialistų 

kvalifikacija, būtina žemės ūkio technikos konstravimui, gamybai bei servisui.  

Žemės ūkio plėtra yra neatsiejama ir nuo technologijų modernizavimo. Pažymima, kad viena iš 

silpnų vietų žemės ūkyje, yra ne tik nepakankamos ūkininkaujančiųjų žinios ir techninis išprusimas, 

bet ir nepakankamas jų pasirengimas dirbti konkurencinės rinkos sąlygomis, nepakankama vadybos ir 

ekonomikos žinių patirtis, gebėjimų parinkti tinkamą techniką, įrenginius ir technologijas trūkumas.  

Lietuvos žemės ūkio perreformavimas į prekinę žemės ūkio produktų gamybą reikalauja 

modernizuoti žemės ūkio gamybą ir produktų perdirbimą, rinkodarą, didinti konkurencingumą bei 

pridėtinę produktų vertę.  

Studijų programų realizavimo struktūrinis padalinys yra Lietuvos žemės ūkio universiteto 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas, susidedantis iš šešių katedrų: Agroenergetikos, Mechanikos, 

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos, Transporto ir jėgos mašinų, Šilumos ir biotechnologijų 

                                      
UP – universitetinės pagrindinės; M - magistrantūra 
1
 D – dieninės; N – neakivaizdinės. 
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inžinerijos, Žemės ūkio mašinų. Dalį studijų dalykų studentams perteikia fundamentinių mokslo 

studijų instituto (Matematikos, Fizikos, Chemijos bei Informatikos katedros), Agronomijos, 

Ekonomikos ir vadybos bei Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetų dėstytojai ir darbuotojai.  

 

 

2. Studijų programų tikslai ir uždaviniai 

 

2.1. Universitetinių pagrindinių studijų programa Kaimo komunalinė inžinerija 

 

Pagrindinis kaimo komunalinės inžinierijos studijų programos tikslas: Ugdyti aukštos 

erudicijos, gebantį kūrybiškai mąstyti kaimo komunalinės inžinerijos specialistą, turintį žinių 

komunalinio ūkio tvarkymo ir aprūpinimo srityse, o taip pat apie naujausias komunalinio ūkio 

technologijas bei sugebantį planuoti, organizuoti ir diegti inžinierinius sprendimus komunalinio ūkio 

įmonėse, saugant supančią gamtos aplinką, darbuotojų sveikatą ir gyvybę bei būsimoje veikloje 

besivadovaujantį žmogiškosiomis vertybėmis.  

Numatyta, kad parengtas specialistas : 

      a)įgytų pakankamai matematikos, fizikos, informatikos bei technologijos mokslų, inžinerinio 

projektavimo ir kt.žinių, išsiugdytų gebėjimus tas žinias taikyti bei skleisti gyventojų tarpe; 

b) domėtųsi technologijos mokslų žiniomis, taikytų jas įvairiomis aplinkybėmis; 

c)  sugebėtų dirbti kaimo komunalinio ūkio infrastruktūros įmonėse ar įstaigose, žemės ūkio  

     produktų gamybos bei perdirbimo įmonėse, atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonėse ir kt.; 

d) turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų atliekų perdirbimo įmonių bei kitų komunalinių ir  

    gamybinių ž. ū. objektų steigimui bei eksploatavimui; 

e) sugebėtų kvalifikuotai spręsti kaimo gamybinių objektų ir gyvenviečių komunalinio ūkio,  

    atliekų tvarkymo bei aplinkosaugos inžinerinius uždavinius; 

f) sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją savarankiškai mokydamiesi visą gyvenimą; 

g) būtų pasirengę mokytis aukštesnės pakopos magistrantūros studijose, mokėtų bendrauti  

    perduodant informaciją, diskutuojant idėjų, problemų kėlimo ar sprendimų priėmimo 

    klausimais; 

Daliniai studijų programos tikslai:  
Pirmasis dalinis bendrojo universitetinio lavinimo tikslas – formuoti būsimo specialisto plačią 

pasaulėžiūrą, istorinį, humanitarinį, gamtos ir socialinių mokslų žinojimą. 

Antrasis dalinis pagrindinių universitetinių studijų tikslas – suteikti žinių iš komunalinio ūkio 

tvarkymo bendrųjų dalykų, formuojančių teorinius profesinės kompetencijos pagrindus, ir suformuoti 

gebėjimus spręsti iškilusius teorinius uždavinius. 

Trečiasis dalinis specialiojo lavinimo tikslas – suteikti specialistams žinių ir gebėjimų, 

įgalinančių juos adaptuotis ar sėkmingai dirbti komunalinio ūkio infrastruktūros įmonėse ar įstaigose, 

žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo įmonėse, atliekų tvarkymo bei perdirbimo specializuotose 

įmonėse, regioniniuose atliekų tvarkymo centruose, aplinkosaugos rajoninėse ir kt. 

Trūkumai: 

- specialistą reikai paruošti, o ne ugdyti, kaip numatyta pagrindiniame tiksle; 

- neaišku, ar paruoštas specialistas mokės projektuoti įvairius įrenginius; 

- daliniai programos tikslai atspindi studijų programos struktūrą -  jie nebūtini, kadangi turi 

atsispindėti atitinkamų modulių suteikiamose žiniose ir gebėjimuose; 

- trečiajame daliniame tiksle neatsispindi specialaus lavinimo skyriaus dalykai: mechanika ir 

pan.;. 

Neakivaizdinių studijų programos tikslai ir uždaviniai yra analogiški dieninės studijų 

programos tikslams ir uždaviniams. 
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2.2. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  

 

Pagrindinis studijų programos tikslas: Ugdyti plačios erudicijos, gebantį kritiškai ir 

kūrybiškai mąstyti mechanikos inžinerijos krypties ž.ū. inžinerijos ir vadybos specialistą ir t.t. 

Ši studijų programa ypatinga tuo, kad daugiau nei kitos siejasi su socialinių mokslų krypties 

programomis ir įgalina paruošti kompleksinius gebėjimus turintį specialistą, galintį būti jungiamąja 

grandimi tarp naujausių ž.ū. tinkančių aukštųjų technologijų pasiekimų ir jų tinkamo parinkimo ir 

adaptavimo Lietuvos žemės ūkyje  inžinerine ir vadybine prasme. 

14. Daliniai studijų programos tikslai:  

1. Suteikti bendrąjį universitetinį išsilavinimą technologijos mokslų srityje, įgyjant žinių ir gebėjimų, 

reikalingų globalinės rinkos veiklai, aukštųjų technologijų naudojimui žemės ūkyje, formuoti 

būsimo bakalauro pasaulėžiūrą, istorinių, humanitarinių, gamtos ir socialinių mokslų žinojimą bei 

bendrąjį išprusimą, sisteminį mąstymą. 

2. Formuoti bakalaurui reikalingus profesinės kompetencijos taikomuosius pagrindus, ugdant 

gebėjimus taikyti fundamentaliąsias bendrainžinerines ir vadybines žinias iškilusiems 

probleminiams uždaviniams, susijusiems su žemės ūkio ar jį aptarnaujančiomis bei perdirbamosios 

pramonės veiklos sritimis, spręsti. 

3. Formuoti bakalauro išlavinimą atitinkančias žemės ūkio inžinerijos vadybininko kompetencijas 

visapusiško žemės ūkio technologijų ir technikos įmonės vadybos srityse, atsižvelgiant į žmogiškų, 

gamtinių ir techninių išteklių valdymo bei holistinio mąstymo nuostatas bei sprendimų įtaką 

visuomenės raidai. 

 

Trūkumai: 

- specialistą reikai paruošti, o ne ugdyti, kaip numatyta pagrindiniame tiksle; 

- neaišku, ar paruoštas specialistas mokės projektuoti įvairius įrenginius; 

- daliniai programos tikslai atspindi studijų programos struktūrą -  jie nebūtini, kadangi turi 

atsispindėti atitinkamų modulių suteikiamose žiniose ir gebėjimuose. 

Neakivaizdinių studijų programos tikslai ir uždaviniai yra analogiški dieninės studijų programos 

tikslams ir uždaviniams. 

 

 

2.3. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  

 

Pagrindinis studijų programos tikslas: sudaryti galimybę pirmosios pakopos universitetinį 

išsilavinimą turinčiam specialistui tobulinti profesinę ir ugdyti mokslinę kvalifikacijas, ruošti jį 

savarankiškam mokslo darbui suteikiant fundamentalias mokslinių tyrimų ir jų metodologijos žinias ir 

gebėjimus, taikomus mechanikos inžinerijos vadybinio pobūdžio problemoms spręsti, įtvirtinti 

savarankiško nuolatinio savo profesinės kompetencijos palaikymo ir saviugdos nuostatas mokantis 

visą gyvenimą. 

Daliniai studijų programos tikslai ir uždaviniai: 

1. Padėti įgyti moksliniams tyrimams atlikti reikalingas fundamentaliąsias žinias 

2. Formuoti magistro išlavinimą atitinkančią tyrėjo kvalifikaciją sudarant galimybę įsigilinti į 

specifinius dalykus, sprendžiant inžinerijos ir vadybos klausimus pagal vykdomų mokslinių tyrimų 

tematiką, plėsti akiratį gretimose srityse. 

3. Ugdyti mokslininko kompetenciją suteikiant galimybę taikyti įgytas fundamentaliąsias ir 

taikomąsias žinias vykdant mokslinius tyrimus bei pristatant jų rezultatus. 

Trūkumai: 

 

- iš suformuluoto pagrindinio tikslo išeitų, kad magistrantūra – tai kvalifikacijos kėlimo 

kursai; 



 6 

- neaišku, ar magistrantūroje ruošiamas specialistas galės dirbti žemės ūkio įmonėse, dirbti 

pedagoginį darbą ir pan., ar dirbs tik mokslinį darbą; 

- kodėl fundamentaliosios žinios yra suteikiamos magistrantūroje; 

 

2.4. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio mechanikos inžinerija  

 

Pagrindinis studijų programos tikslas: Rengti konkurencingus specialistus, žinančius teorinius 

mechanikos inžinerijos veiklos kompetencijos pagrindus, šiandieninius mechanikos inžinerijos mokslo 

uždavinius bei vystimosi kryptis, sugebančius suvokti mechanizmuose bei mašinose vykstančių 

procesų pagrindinius dėsnius, mokančius įvertinti žemės ūkio technikos kokybę bei techninę būklę, 

gebančius inžineriškai realizuoti techninius, technologinius bei organizacinius inžinerinius sprendinius 

įvairiose mechanikos inžinerijos srityse. 

Daliniai studijų programos tikslai:  
1) Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų tikslas - ugdyti humanistinės orientacijos, plačios 

erudicijos, kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, gebančius laisvai bendrauti, dirbti grupėje, atsakingai 

pasirenkančius vertybes, pilietiškai aktyvius absolventus Lietuvos ūkiui, mokslui ir kultūrai.  

2) Studijų pagrindų dalykų tikslas - suteikti bakalaurui technologijos mokslo srities fundamentines 

žinias formuojančias teorinius inžinerinės veiklos kompetencijos pagrindus; išugdyti poreikį 

domėtis technologijos mokslo žiniomis, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą 

trunkantį mokymąsi. 

3) Specialiojo lavinimo dalykų tikslas - žinoti ir turėti suformuotus gebėjimus, būtinus aplinkos ir 

darbų saugai, kokybės kontrolei, stebėsenai, žemės ūkio technikos gamybos, serviso užtikrinimui, 

žemės ūkio technikos administravimui, formuojančius teorinius profesinės kompetencijos 

pagrindus.  

Numatyta, kad pagal programą rengiami kvalifikuoti specialistai sekančios veiklos sritims: ž.ū. 

technikos konstravimui ir gamybai; transporto ir jėgos mašinų, žemės ir miško ūkio technikos servisui; 

techninių serviso įmonių ar jų padalinių veiklos organizavimui; inžinerinių dalykų dėstymui kolegijose 

bei žemės ūkio mokyklose; darbui žemės ir miškų ūkio ir kt. valstybinėse tarnybose (apskričių 

administracijose, savivaldybėse, LŽŪKT, NMA ir kt.). 

 

Trūkumai: 

- pagrindinis tikslas labiau tiktų magistrantūros studijų programai; 

- pedagoginiam darbui, paprastai, ruošiami magistrai, o ne bakalaurai. 

Neakivaizdinių studijų programos tikslai ir uždaviniai yra analogiški dieninės studijų 

programos tikslams ir uždaviniams. 

 

 

2.5. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio mechanikos inžinerija  

 

Pagrindinis studijų programos tikslas: Gilinti mechanikos inžinerijos bakalaurų 

fundamentinių dalykų žinias, įgalinančias pažangiais metodais projektuoti bei gaminti žemės ūkio 

techniką, tobulinti žemės ūkio technikos serviso technologijas bei sistemą, vertinti jos poveikį aplinkai, 

kūrybiškai spręsti kaimo inžinerinės infrastruktūros plėtros, gamybos modernizavimo šiuolaikiškos 

technikos pagrindu klausimus, formuoti pirminius mokslinio tyrimo įgūdžius. 

Daliniai studijų programos tikslai:  

1) Tobulinti bakalaurų technologijos mokslo srities fundamentines žinias ir gebėjimus, formuojančius 

specialiuosius gebėjimus bei kompetencijas. 

Uždaviniai: Tobulinti naudojimosi informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga 

įgūdžius, gebėti taikyti kompiuterinius matematinio modeliavimo bei projektavimo metodus 

inžinerinėms problemoms spręsti, analizuoti ir sintetinti rezultatus, apibendrinti ir pagrįsti išvadas. 

Mokyti suvokti naujas ir reikšmingas mechanikos inžinerijos mokslo krypties mokslinių tyrimų ir 

plėtros problemas. 
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2) Kaupti ir tobulinti kiekybinio ir kokybinio pobūdžio fizinių ir kitų savybių stebėjimo ir matavimo 

įgūdžius, formuoti inžinerinei veiklai reikalingų eksperimentinių darbų atlikimo gebėjimus. 

Uždaviniai: Formuoti darbo su bandymų ir matavimo įranga, standartinių tyrimų metodų taikymo, 

praktinių tyrimų, eksperimento planavimo gebėjimus ir atlikimo įgūdžius. Formuoti duomenų 

vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo gebėjimus ir įgūdžius, sugebėti interpretuoti ir pateikti 

stebėjimų ir matavimų rezultatus, įvertinti jų svarbą. 

3) Mokyti kurti bei vertinti žemės ūkio techniką ir jos elementus, analizuoti bei modeliuoti vykstančius 

inžinerinio pobūdžio procesus. 

Uždaviniai: Ugdyti gebėjimą vertinti žemės ūkio technikos bei technologijų būklę, jų patikimumą 

taikant mokslinių tyrimų metodus. Mokyti prognozuoti ilgalaikį žemės ūkio technikos bei 

technologijų poveikį aplinkai, siūlyti žemės ūkio technikos darbo parametrų gerinimo bei 

racionalaus panaudojimo pažangiausias technologijas ar jų elementus, kurti žinias apie žemės ūkio 

techniką ir technologijas (projektavimo, gamybos, serviso bei efektyvaus naudojimo srityse).  

Trūkumai: 

- išeinant iš pagrindinio tikslo, būsimasis magitras ruošiamas įrenginių projektavimui bei 

aptarnavimui; 

- vienodai suformuluoti daliniai studijų programos tikslai ir uždaviniai; 

- išeinant iš  pagrindinių studijų ir magistrantūros studijų programų, būsimojo bakalauro 

profesinės galimybės žymiai platesnės – magistras, pvz. nenumatytas moksliniam, 

pedagoginiam darbui. 

 

 

2.6. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija  

 

Pagrindinis studijų programos tikslas: rengti konkurencingus žemės ūkio produktų gamybos 

inžinerijos specialistus, žinančius žemės ūkio produktų gamybos technologijas bei jų ypatumus. 

Daliniai studijų programos tikslai: 
Pirmasis dalinis bendrojo universitetinio lavinimo tikslas – ugdyti plačios pasaulėžiūros, gebančius 

laisvai bendrauti bei kritiškai mąstyti specialistus 

Antrasis dalinis krypties studijų pagrindų tikslas – suteikti bakalaurui technologijos mokslo srities 

mechanikos inžinerijos krypties fundamentalias žinias, formuojančias teorinius inžinerinės veiklos 

kompetencijos pagrindus. 

Trečiasis dalinis specialiojo lavinimo tikslas – žinoti ir turėti suformuotus gebėjimus, būtinus žemės 

ūkio gamybos, aplinkosaugos, produktų kokybės kontrolės, gamybos vystymosi stebėsenos, 

investicinių projektų rengimo ir administravimo srityse, formuojančius profesinės kompetencijos 

pagrindus.  

Trūkumai: 

- studijų programos sukūrimas tikslu modernizuoti žemės ūkio produktų gamybą, jos 

konkurencingumą ir kt. nėra išskirtinė priežastis – bendrai visos studijų programos turi būti orientuotos 

į tokį tikslą; 

- daliniai tikslai ir uždaviniai yra adekvatūs; 

- neaišku, kam reikalinga suteikti specialistui mechanikos fundamentaliąsias žinias. 

 

 

2.7. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija  

 

Pagrindinis studijų tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos žemės ūkio produktų gamybos 

specialistus, žiniomis ir gebėjimais išsiugdžiusius kūrybinio mąstymo įgūdžius, žinančius žemės ūkio 

produktų gamyboje vykstančius procesus, gebančius spręsti netipinius žemės ūkio produktų gamyboje 

iškilusius klausimus, laikantis profesinės etikos valdyti sudėtingas situacijas ir priimti sprendimus, 

gebėti dirbti komandoje, aiškiai perteikti turimas žinias bei savarankiškai pasirinkti tobulinimosi 

kryptį. 
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Daliniai studijų programos tikslai: 

Pirmasis dalinis bendrojo universitetinio lavinimo tikslas – pagilinti ir išplėsti įgytas žinias ir 

gebėjimus suteikiančius galimybę magistranto profesinei karjerai, asmenybės tobulėjimui ir asmeninei 

saviraiškai, jo visapusiškai integracijai į šiuolaikinę konkurencinę darbo rinką. 

Antrasis dalinis bendrojo universitetinio lavinimo tikslas: Suteikti magistrantui šiuolaikinės žemės 

ūkio gamybos technologijų inžinerijos teorijos, matematikos, kitų fizinių, agrotechnologijų  mokslų 

teorinių žinių, kurių  pakaktų sprendžiamai mokslinei problemai išnagrinėti bei gautiems rezultatams 

įvertinti bei sprendimams priimti. 

Trečiasis dalinis bendrojo universitetinio lavinimo tikslas: Suformuoti darbui reikalingus 

specialiuosius žemės ūkio gamybos technologijų inžinerijos įgūdžius konkurencinės žemės ūkio 

produktų gamybos, mokslinių tyrimų įrangos  bei naujausių metodų parinkimo inžinerinių sprendimų 

taikymo srityse.  

Trūkumai: 
- suformuluoti tikslai labiau tiktų inžinieriaus, o ne magistro paruošimui; 

- neišplėstos būsimojo magistro profesinės veiklos sritys – mokslinės, pedagoginės ir kt.. 

 

2.8. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio produktų laikymo  ir perdirbimo 

inžinerija  

 

Nurodoma, kad programos išskirtinumas glūdi profesinės specializacijos srityje: programa 

vykdoma biomedicinos ir mechanikos inžinerijos krypčių mokslų sandūroje, kas atitinka šiuolaikinius 

poreikius, kuomet inžinerinės gamybos priemonės sąveikaudamos su gyvąja gamta turi ne ją niokoti, 

bet  puoselėti ir saugoti. Todėl  programa yra unikali ir neturi analogų kitose Lietuvos aukštosiose 

mokyklose. 

Pagrindinis studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus bakalaurus, kurie gebėtų taikyti 

mokslo naujoves, tobulinant žemės ūkio produktų laikymo, perdirbimo ir prekinio paruošimo 

technologijas, jų valdymą, bei darbų organizavimą . 

Daliniai studijų programos tikslai: 
Pirmasis dalinis bendrojo universitetinio lavinimo tikslas – formuoti būsimo specialisto plačią 

pasaulėžiūrą, istorinį, humanitarinį, gamtos ir socialinių mokslų žinojimą. 

Antrasis dalinis krypties studijų pagrindų tikslas – suteikti matematikos ir fizinių mokslų, bendrųjų 

inžinerijos pagrindų, technologijos ir žemės ūkio mokslų, chemijos ir mikrobiologijos bei socialinių 

mokslų žinias, formuojančias teorinius profesinės kompetencijos pagrindus ir suformuoti gebėjimus 

tas žinias taikyti ir kurti naujas žinias. 

Trečiasis dalinis specialiojo lavinimo tikslas – suteikti žemės ūkio produktų laikymo, perdirbimo ir 

prekinio paruošimo technologijų, jų valdymo, maisto produktų kokybės vertinimo žinias, 

formuojančias profesinius ir savarankiškam darbui reikalingus įgūdžius.  

 

Trūkumai: 

- pagrindinis tikslas labiau tiktų magistrantūros studijų programai; 

- daliniai tikslai turėtų atsispindėti konkrečių modulių „suteikiamose žiniose ir 

gebėjimuose“; 

- ar bakalauras ,kaip specialistas bus tik aptarnaujantis personalas ar ir projektuos; 

- formuluojamas tikslas labiau tiktų mechanikos inžinierijos specializacijai, o ne atskirai 

studijų programai; 

Neakivaizdinių studijų programos tikslai ir uždaviniai yra analogiški kaip ir dieninės studijų 

programos. 



 9 

 

2.9. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija  

 

Pagrindinis studijų tikslas – gilinti bakalaurų žinias, kad jie naudojantis moderniomis 

inžinerinėmis priemonėmis gebėtų modeliuoti, eksperimentuoti, analizuoti ir kurti sistemas, 

komponentus ar procesus bei spręsti strategines inžinerijos problemas žemės ūkio produktų laikymo ir 

pirminio perdirbimo technologijose.  

Uždaviniai: 

- suteikti žinias apie augalininkystės ir gyvulininkystės  produktų kokybės formavimo ir maisto 

kokybės vadybos sistemas bei kitas žinias, reikalingas inžinerinei globalinės rinkos veiklai, 

aukštųjų technologijų naudojimui; 

- ugdyti gebėjimus palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą ir  gebėjimus 

kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, dirbti su bandymų bei matavimų įranga ir taikant standartinius 

 

tyrimų metodus atlikti eksperimentinius ir teorinius tyrimus bei pateikti rezultatus;  analizuoti ir 

modeliuoti procesus vykstančius laikant ir perdirbant žemės ūkio produktus; analizuoti, 

modeliuoti ir naudojantis kompiuteriniais metodais, skirtais specifinėms inžinerinėms 

problemoms spręsti, projektuoti žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo  sistemas bei  spręsti 

aplinkosaugos problemas. 

 

Trūkumai: 

- neaišku,  kodėl reikia suteikti išskirtines vadybos žinias – jų reikia kiekvienos srities 

specialistui; 

- ar būsimasis magistras taikys tik standartinius tyrimų metodus ar ir kurs naujus dirbdamas 

mokslinį darbą; 

- ar galės dirbti pedagoginį darbą. 

 

Visų  studijų programų tikslai ir uždaviniai nesusieti su: 

- valstybės ir jos regiono plėtros perspektyva; 

- darbo rinkos paklausa; 

- darbdavių interesais,studentų poreikiais. 

 

 

3. Programų analizė 
3.1. Universitetinių pagrindinių studijų programa Kaimo komunalinė inžinerija 

 

3.1.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Kaimo komunalinė inžinerija universitetinių pagrindinių dieninių ir neakivaizdinių 

studijų programos apimtis yra 160 studijų kreditų, studijų trukmė – 4 studijų metai (5 metai – 

neakivaizdinėse studijose). Kaip teigiama studijų programos savianalizės medžiagoje, studijų 

programą sudaro trys studijų dalykų dalys: bendrojo universitetinio lavinimo (savianalizės medžiagoje 

nurodyta apimtis – 9 kreditai), studijų programos pagrindų (44 kreditai) ir specialioji (profesinė) (98 

kreditai). Programos 14 kreditų skirti praktikai, o diplominiam (baigiamajam) darbui – 10 kreditų. 

Programoje yra numatyti laisvai pasirenkami dalykai, kurių bendroji apimtis sudaro 9 kreditai, 

o taip pat alternatyvūs sandai.  

Universitetinių pagrindinių studijų Kaimo komunalinės inžinerijos studijų programos 

rengėjams verta atkreipti dėmesį į tai, kad programos sandara galėtų tiksliau atitikti Bendrojo 

technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento reikalavimus. Programos bendrojo 

lavinimo dalį turėtų sudaryti ne mažiau kaip 11 kreditų (nurodyti 9 kreditai). Studijų pagrindų dalis, 

regis, turėtų būti didesnė ir sudaryti ne mažiau kaip 76 kreditus. Šios dalies bendrųjų inžinerijos dalykų 
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apimtis turėtų būti ne mažesnė kaip 20 kreditų (yra tik 7 kreditai), pagrindinių dalykų – ne mažiau kaip 

24 kreditai (yra tik 6 kreditai), socialinių mokslų dalykų – 8 kreditai (nurodyti 5 kreditai).  

Programos specialaus (profesinio) lavinimo dalyje pateikti dalykai, kurių dauguma geriau tiktų 

mechanikos inžinerijos krypties studijų pagrindų daliai (pvz., mechanika, medžiagų atsparumas, 

mechanika ir mechanizmų ir mašinų teorija, mašinų elementai, taikomoji termodinamika, 

elektrotechnika, šiluminė technika ir kt.). Diskutuotinas dalyko Mechanika ir mechanizmų ir mašinų 

teorija pavadinimas, kadangi programoje yra atskiras sandas Mechanika.  

Kaimo komunalinė inžinerijos studijų programa semestrai galėtų būti tolygesni, pavyzdžiui, 6 

semestrą sudaro tik 17 kreditų.  

Studijų programoje (4 lentelė) tikslinga būtų nurodyti sanduose laboratoriniams darbams 

skiriamas valandas, o ne tik modulių kortelėse.  

Programos dalykai ir jų turinys pakankamai atitinka programos tikslus, yra šiuolaikiški. 

Savianalizės medžiagos rengėjai galėtų aiškiau apibrėžti laboratorinio darbo sąvoką, o dėstytojai, 

ruošiantys dalykų aprašus, tiksliau nurodyti praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus.  

Nagrinėjamoje programoje paskaitoms yra skiriami 22%, praktiniams užsiėmimams – 23%, o 

studentų savarankiškam darbui – 55% programos valandinio laiko fondo. Tikslinga būtų nurodyti 

valandas, skiriamas tik laboratoriniams darbams. Studijų programoje yra numatyti kursiniai darbai, 

kursiniai projektai, tačiau programos sandaroje jie nėra nurodyti, o ši informacija tik pateikiama 

modulių kortelėse.  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėjami, o yra pateikiami sandų 

kortelėse.  

 

3.1.2. Dėstytojai 

Kaimo komunalinės inžinerijos studijų programoje dirba 2 profesoriai (dėsto studijų specialiojo 

lavinimo dalykus), 28 docentai (1 iš jų dėsto bendrojo universitetinio lavinimo, 8 – studijų pagrindų, 

16 – specialiojo lavinimo, 3 – alternatyviai pasirenkamus dalykus), 11 kitų dėstytojų (3 iš jų dėsto 

bendrojo universitetinio, 4 – studijų pagrindų, 2 – specialiojo lavinimo, 2 – papildomus studijų 

dalykus). Dalis profesorių, docentų ar kitų dėstytojų (lektorių, asistentų) koordinuoja ar dėsto ir studijų 

pagrindų, ir specialiojo lavinimo, ir alternatyviai pasirenkamus dalykus.  

Profesoriai kaimo komunalinės inžinerijos studijų programoje skaito specialiųjų dalykų kursus 

ir tai sudaro 3,7% paskaitų, 1,8% kito auditorinio ir 3,9% neauditorinio darbo. Docentai skaito 26,6% 

bendrųjų dalykų paskaitų, atlieka 27,3% kito auditorinio ir 2,2% neauditorinio darbo; skaito 57,4% 

specialiųjų dalykų paskaitų, atlieka 44,3% kito auditorinio ir 49,2% neauditorinio darbo. Kiti bendrųjų 

dalykų dėstytojai skaito 9,9% paskaitų, atlieka 10,7% kito auditorinio ir 11,2% neauditorinio darbo. 

Kiti specialiųjų dalykų dėstytojai skaito 3,4% paskaitų, atlieka 15,9% kito auditorinio ir 13,4% 

neauditorinio darbo.  

Dėstytojų, dirbančių programoje, sudėtis atitinka keliamus reikalavimus.  

Savianalizės medžiagoje pateikta pakankamai medžiagos apie dėstytojų profesinę patirtį, 

interesus ir kvalifikaciją. Dėstytojų, kurie dėsto kaimo komunalinės inžinerijos studijų programoje, 

kompetencija yra pakankama.  

Savianalizės medžiagos rengėjai galėjo daugiau skirti dėmesio dėstytojų tęstinio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo klausimams, pateikti dirbančiojo personalo kvalifikacijos kėlimo planus ar kitą 

informaciją.  

 

3.1.3 Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

 Pagrindinis studijų programos Kaimo komunalinė inžinerija realizavimo struktūrinis padalinys 

yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Šią studijų programą kuruoja Profesinės saugos ir 

inžinerijos vadybos katedra. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto Profesinės saugos ir inžinerijos 

vadybos, Mechanikos, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Žemės ūkio mašinų katedrų dėstytojai. 

Dalį studijų dalykų studentams perteikia Fundamentinių mokslo studijų instituto (Matematikos, 
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Fizikos, Chemijos bei Informatikos katedros), Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos bei Vandens ūkio 

ir žemėtvarkos fakultetų dėstytojai ir darbuotojai. Bendramokslinius ir socialinius – humanitarinius 

dalykus bei specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU katedrų dėstytojai arba kitų aukštųjų 

mokyklų ir institutų darbuotojai.  

Studentai nuolatos informuojami apie studijas. Studentų adaptaciją ir studijų pradžią padeda lengvinti 

leidinys „LŽŪU pirmakursiui. Antroji pataisyta laida. LŽŪU: Kaunas 2007. -64p.“. Kasmet 

atnaujinamas LŽŪU informacinis leidinys „Studijų programos 2006/2007 m.m. Akademija, 2007.- 171 

p.“.  

Fakultete numatyta galimybė studijuoti pagal individualiąją studijų programą.  

Apie dėstytojų dėstymo ir vertinimo kokybę surenkami duomenys taikant studentų apklausą 

anketomis, kuriomis iš dalies remiamasi atestuojant programoje dėstančius dėstytojus. 

 

3.1.4. Studentų skaičiaus kaita 

 

Kasmet į Kaimo komunalinė inžinerijos studijų programą priimama apie 30 abiturientų. 

Nors bendrai į šią studijų programą priimama studentų mažai, bet susidomėjimas šia programa 

auga. 

2007 m. 14 absolventų baigė studijas ir jiems buvo suteiktas mechanikos inžinieriaus 

kvalifikacija. Du studentai neparengė diplominio projekto ir palikti kartoti kursą. Vienas studentas 

išėjo akademinių atostogų.   
Šiuo metu neakivaizdinių studijų programos Kaimo komunalinė inžinerija studijuoja pirmi trys 

kursai. Studentų skaičius metai iš metų didėja – nuo 18 iki 37. 

 

3.1.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Šios programos sandara ir sudėtis atitinka universitetinio tipo aukštajai mokyklai keliamus 

reikalavimus ir inžinerinių studijų reglamento nuostatas. Be to, ši programa sudaryta atsižvelgus į 

kaimo komunalinių darbų ypatumus ir jų pobūdį. Programoje dirbantys dėstytojai yra pakankamos 

kvalifikacijos ir pastoviai kelia savo kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje veikloje bei užsienio 

komandiruotėse. Tai teigiamos programos pusės. 

 Gaila, kad programos savianalizės grupės nariai būsimuoju laiku kalba ką derėtų padaryti, kad 

programa būtų tobulesnė. Tačiau kodėl tai nepadaryta? Visi mes skundžiamės lėšų stoka, silpnoka 

laboratorijų materialine baze, tačiau optimaliai išnaudoti esamas galimybes taip pat nepasistengiama. 

Juo labiau, kad praktinių įgūdžių stoka skundžiasi ne tik studentai. 

 Tai pasakytina ir apie neakivaizdinių studijų programą. 

 

 

3.2. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  

 

3.2.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos (61209T111) universitetinių pagrindinių dieninių ir 

neakivaizdinių studijų programos apimtis yra 170 studijų kreditų, studijų trukmė – 4 studijų metai (5 

metai – neakivaizdinėse studijose). Kaip teigiama studijų programos savianalizės medžiagoje, studijų 

programą sudaro trys studijų dalykų dalys: bendrojo universitetinio lavinimo (savianalizės medžiagoje 

nurodyta apimtis – 12 kreditų), studijų programos pagrindų (76 kreditai) ir specialioji (profesinė) (76 

kreditai). Programos 8 kreditai skirti praktikai, o diplominiam (baigiamajam) darbui – 8 kreditai. 

Programoje yra numatyti laisvai pasirenkami dalykai, kurių bendroji apimtis sudaro 9 kreditus, o taip 

pat alternatyvūs sandai. Laisvai pasirenkami dalykai sudaro 5,3 % visos bakalauro studijų programos 

apimties ir yra patvirtinti bendrai visoms LŽŪU studijų programoms, priklauso humanitarinių, 

socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sritims. Savianalizės medžiagoje nurodoma ir 

papildomų studijų dalykų grupė, kurią sudaro 6 studijų kreditai.  
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Universitetinių pagrindinių studijų Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos 

rengėjams tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kad programos sandara galėtų tiksliau atitikti Bendrojo 

technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento reikalavimus. Programos studijų pagrindų 

dalies bendrieji teoriniai dalykai turėtų būti 24 kreditų apimties (nurodyti 22 kreditai), pagrindinių 

dalykų – ne mažiau kaip 24 kreditai (yra 18 kreditų), praktikai turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 10 

kreditų (nurodyti 8 kreditai). Diskutuotina yra papildomų studijų dalykų grupė: jos poreikis, paskirtis, 

prasmė.  

Analizuojant Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos turinį, pastebėtinas studijų 

dalyko Mechanika ir mechanizmų ir mašinų teorija pavadinimas, kadangi programoje yra atskiras sandas 

Mechanika. Fizinei kultūrai yra skiriamos valandos, tačiau dalyko apimtis yra 0 kreditų.  

Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos semestrai akivaizdžiai viršija 20 studijų 

kreditų apimtis, kadangi pačios programos apimtis yra 170 kreditų, o studijų trukmė tik 4 metai. Tai 

pastebi ir savianalizės medžiagos rengėjai, pažymėdami, kad ketverių studijų metų laikotarpiu kreditai 

paskirstyti: 19-23 kreditų per semestrą, įskaitant papildomus studijų dalykus.  

Studijų programoje (4 lentelė) tikslinga būtų nurodyti sanduose laboratoriniams darbams 

skiriamas valandas, o šią informaciją ne tik pateikti studijų modulių kortelėse.  

Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programoje dalykai išdėstyti logine seka, studijų 

sandai ir jų turinys pakankamai atitinka programos tikslus, yra šiuolaikiški. Savianalizės medžiagos 

rengėjai galėtų aiškiau apibrėžti laboratorinio darbo sąvoką, o dėstytojai, ruošiantys dalykų aprašus, 

tiksliau nurodyti praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus.  

Nagrinėjamoje programoje paskaitoms yra skiriami 21% (1428 val.), praktiniams 

užsiėmimams – 28% (1904 val.), o studentų savarankiškam darbui – 51% (3468 val.) programos 

sąlyginio valandinio laiko fondo (6800 val). Tikslinga būtų nurodyti valandas, skiriamas tik 

laboratoriniams darbams. Studijų programoje yra numatyti kursiniai darbai, kursiniai projektai, tačiau 

programos sandaroje jie nėra nurodyti, o ši informacija tik pateikiama modulių kortelėse.  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėjami, o yra pateikiami sandų 

kortelėse.  

 

3.2.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Pagrindinis Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos realizavimo struktūrinis padalinys 

yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Fakultete yra 6 katedros: studijų programą kuruojanti 

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos, Agroenergetikos, Mechanikos, Transporto ir jėgos mašinų, 

Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Žemės ūkio mašinų. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto 

minėtųjų katedrų dėstytojai. 

Bendramokslinius ir socialinius– humanitarinius dalykus bei specifinius specialybės dalykus dėsto kitų 

LŽŪU fakultetų katedrų dėstytojai. 

Kita informacija yra analogiška visų studijų programų. 

 

3.2.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

Šią studijų programą renkasi palyginti didesnis studentų skaičius, tuo pačiu ir konkursas į šią programą 

yra didesnis ( iki 1,11 ), nei į kitas programas. Akivaizdu, tai lėmė mechanikos „sujungimas“ su 

vadyba. 

2006 m. 21 absolventas baigė dienines studijas ir jiems buvo suteiktas mechanikos inžinerijos 

bakalauro laipsnis.  

Per pastaruosius penkerius metus 17 studentų studijas nutraukė savo noru (iš jų 15 asmenų tai 

padarė būdami tik pirmame kurse, 1 – studijas nutraukė antrais studijų metais); 37 studentai buvo 

išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą (iš jų 29 buvo pirmakursiai); 43 studentai pakeitė studijų 

formą, jie toliau studijas tęsia neakivaizdiniame skyriuje. 

2002-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 59 studentai, t. y. vidutiniškai per metus 12 

studentų išbraukiama iš studentų sąrašų.  
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Absolventų, baigusių studijas pagal Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos (N) studijų programą dar 

nėra, nes šiuo metu studijuojama trečiame kurse. Pirmoji neakivaizdinių studijų absolventų laida 

numatoma 2010 m.  

Per pastaruosius du metus: 8 studentai nutraukė studijas savo noru, 7 asmenys tai padarė 

būdami tik pirmame kurse, 1 – studijas nutraukė antrais studijų metais; už nepažangumą išbrauktų 

nebuvo. 

2005-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 8 studentai, t.y. vidutiniškai per metus 4 

studentai išbraukiami iš studentų sąrašų. 

 

3.2.4. Dėstytojai 

 

Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos pagrindinių studijų programoje dirba 4 profesoriai: 2 iš jų 

dėsto studijų pagrindų dalykus, 2 – specialaus lavinimo dalykus. Bakalauro studijų programoje dėsto 

30 docentų: 2 iš jų dėsto bendrojo lavinimo dalykus, 18 – studijų pagrindų dalykus, 10 – specialaus 

lavinimo dalykus. Taip pat studijų programoje dėsto 7 kiti dėstytojai, iš kurių bendruosius dalykus 

dėsto 3, studijų pagrindus – 3, specialiuosius dalykus – 1. Bakalauro studijose dėsto 10 % profesorių, 

73 % docentų ir 17 % kitų dėstytojų.  

LŽŪ universitete dėstytojų komplektavimas atliekamas bendra tvarka, vadovaujantis Senato 

2006 m. balandžio 19 d. (protokolo Nr. 455) patvirtintu dokumentu: Kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigų reikalavimų aprašo, Konkursų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos aprašo, Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo. Dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų darbo struktūros reglamento.  

Dėstytojų profesinis tobulėjimas atsispindi atestavimo metu pildant dėstytojo (mokslo 

darbuotojo) atestacijos kortelę už kadenciją, kurioje pateikiamas per kadenciją atliktas pedagoginis, 

mokslinis, ekspertinis, metodinis, mokslo ir studijų organizacinis darbas, kvalifikacijos kėlimas.  

Dėstytojai kelia savo kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo 

ilgalaikėse ar trumpalaikėse stažuotėse užsienio šalyse. Teorinių dalykų dėstytojai yra aktyvūs 

mokslininkai, atlieka mokslinius tyrimus arba užsiima mokslo taikomąja veikla ir publikuoja savo 
mokslinės veiklos rezultatus. Apie dalyko dėstytojų dėstymo ir vertinimo kokybę surenkami duomenys 

taikant anketas, kurių pagrindu atestuojami programoje dėstantys dėstytojai. 

Egzaminų lygio ir studentų darbo vertinimo patikimumo siekiama kaupiant dėstomų dalykų 

vertinamuosius darbus (praktinius, laboratorinius, kursinius darbus ir projektus, individualių užduočių 

ir egzaminų vertinimus raštu), apibendrintus rezultatus analizuojant fakulteto tarybos posėdžių metu.  

Pasibaigus mokslo metams fakulteto taryboje ir akademinės bendruomenės susirinkime 

atliekamas detalus baigiamųjų darbų gynimo aptarimas, vertinimas, numatant pasiūlymus kitiems 

metams.  

Dėstytojų, dirbančių programoje, sudėtis atitinka keliamus reikalavimus.  

Savianalizės medžiagoje pateikta pakankamai medžiagos apie dėstytojų profesinę patirtį, 

interesus ir kvalifikaciją. Dėstytojų, kurie dėsto Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programoje, 

kompetencija yra pakankama.  

Savianalizės medžiagos rengėjai galėjo daugiau skirti dėmesio dėstytojų tęstinio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo klausimams, pateikti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus ar kitokią 

informaciją.  

 

3.2.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Programos struktūra ir sudėtis atitinka universitetinio tipo aukštajai mokyklai keliamus reikalavimus ir, 

kaip programos pranašumas, galėtų būti išskirtas faktas, kad ši programa adaptuota nedidelėms su 

žemės ūkiu ir jo infrastruktūra susijusioms kitomis įmonėmis, kurios neturi galimybės be inžinerinio 

profilio specialisto dar papildomai įdarbinti vadybos, darbų saugos, aplinkosaugos ar ekonomikos 

specialistų. 

 Programos trūkumams galima priskirti: 
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– silpną materialinę techninę bazę (lėšų stoka trukdo įsigyti šiuolaikinę techniką ir moksliniams 

tyrimams reikalingą įrangą; 

– nevisiškai įdiegtą vidinę studijų kokybės vertinimo sistemą, be to reikėtų efektyviau išnaudoti 

mokomąsias laboratorijas; 

– maži dėstytojų atlyginimai ir dideli pedagoginiai krūviai nesudaro konkurencijos jaunų dėstytojų 

tarpe, o tai nestimuliuoja dėstytojų kvalifikacijos, mokslinių ir pedagoginių gebėjimų vystymo. 

 Šie teiginiai tinka ir pagrindinių neakivaizdinių studijų (trukmė 5 metai) programai. 

 

 

3.3. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba  

 

3.3.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos magistrantūros studijų programos trukmė yra dveji 

studijų metai, o jos apimtis – 80 studijų kreditų arba 3200 sąlyginių val. Moksliniam tiriamajam darbui 

yra skirti 32 kreditai, o tai sudaro 40% visos studijų programos apimties. Teorinėms studijoms skirti 

likę 48 kreditai (60% programos apimties).  

Magistrantūros studijų programa suskirstyta į tris grupes: teorines studijas, taikomąsias 

studijas, mokslinius tyrimus ir baigiamąjį darbą.  

Teorinių studijų dalykų grupę (8 kreditai) sudaro 2 privalomieji gilinamojo pobūdžio 

dalykai: Matematinė statistika ir modeliavimas (4 kreditai) ir Mokslinio tyrimo metodologija (4 

kreditai).  

Taikomųjų studijų dalykų grupę (40 kreditų) sudaro:  

privalomieji taikomieji dalykai (20 kreditų):  

a) gilinamojo pobūdžio (12 kreditų) – Matavimai biosistemų inžinerijoje (4 kreditai), 

Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas (4 kreditai) ir Verslo projektų valdymas (4 kreditai); 

b) plečiamojo pobūdžio (8 kreditai) – Biomasės ir kitų atsinaujinančių šaltinių energetika (4 

kreditai), Visuotinė kokybės vadyba (4 kreditai); 

Pasirenkamieji taikomieji dalykai (20 kreditų):  

a) plečiamojo pobūdžio dalykai (12 kreditų). Pasirenkami trys dalykai, kurių kiekvienas yra po 

4 kreditus, iš dviejų grupių. Pirmojoje yra dvi alternatyvos po 4 kreditus (Aplinkosaugos inžinerija ir 

vadyba, Technikos prekybos įmonių vadyba), o antrojoje yra 5 alternatyvos po 4kreditus (Ekstremalių 

situacijų prognozavimas ir modeliavimas; Mašinų ir įrenginių tarptautinė prekyba ir logistika; 

Personalo valdymas; Profesinės rizikos valdymas; Vibroakustiniai procesai ir aplinkos triukšmo 

valdymas).  

Pasirenkamieji plečiamojo pobūdžio dalykai iš gretutinių studijų krypčių grupę sudaro 4 

kreditai. Pasirenkamas vienas 4 kreditų dalykas iš penkių alternatyvų (Aplinkosaugos technologijos 

inžinerijoje, Darbo teisė. Sutarčių teisė, Inžinerinė ekologija, Įmonės finansų valdymas, Pedagogikos 

pagrindai).  

Pasirenkamųjų gilinamojo pobūdžio dalykų grupę sudaro 4 kreditai. Pasirenkamas vienas 4 

kreditų dalykas iš keturių alternatyvų (Ergonomika, Saugos inžinerija, Technikos ir technologijų 

rinkos tyrimai, Verslo organizacijų vadyba).  

Gilinamojo pobūdžio studijos sudaro 70% (56 kreditai), o plečiamojo pobūdžio – 30% (24 

kreditai) visos studijų programos apimties.  

Ne mažiau kaip 80 procentų gilinamosios magistrantūros ir ne mažiau kaip 60 procentų 

plečiamosios magistrantūros programos apimties turi sudaryti gilinamojo lygio dalykai, kurių turinys 

paremtas arba dalykais, studijuotais anksčiau baigtų pagrindinių studijų programoje, arba kitos 

krypties pagrindinių studijų lygio specialiaisiais dalykais, studijuojamais magistratūros pradžioje. 

Deja, iš savianalizės medžiagos sunku tiksliai nustatyti nagrinėjamos magistrantūros rūšį.  

Teorinių studijų dalykai sudaro 10% (8 kreditai), taikomųjų studijų dalykai bei gilinamieji – 

50% (40 kreditų), o moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas – 40% (32 kreditai) visos studijų 

programos apimties (80 kreditų). 
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Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programoje kreditai paskirstyti tolygiai – po 20 

kreditų per semestrą, kiekviename semestre yra ne daugiau kaip 5 studijų dalykai.  

Studijų programoje studento savarankiškas darbas sudaro ne mažiau kaip 30 procentų 

kiekvieno studijų dalyko apimties.  

Magistrantūros studijos baigiamos magistro darbo rengimu ir jo gynimo. Tam tikslui 

programos ketvirtame semestre numatyta 20 kreditų, o kituose semestruose skiriama 12 kreditų (40 

procentų).  

Studijų programoje auditoriniam darbui yra skiriamos 768 val. (552 val. paskaitoms, 216 val. 

pratyboms), studentų savarankiškam darbui – 2432 val. 

Teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitos sudaro 23%, praktiniai užsiėmimai 9% ir 

savarankiškas studentų darbas 68%. Įvertinant mokslinius tyrimus ir baigiamąjį darbą, paskaitos 

sudaro 17,3 %, praktiniai užsiėmimai 6,7%, o studentų savarankiškas darbas 76%. visos programos 

apimties. Kiekvieno dėstomo dalyko studentų savarankiško darbo valandų skaičius ( ne mažiau kaip 

30% visos dalyko apimties) tenkina Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo 

reikalavimus.  

Savianalizės medžiagoje pažymėta, kad programos studijų modulių seka sudaryta pagal 

studijuojamų dalykų tarpusavio loginius ryšius, tačiau loginiai ryšiai nepateikiami.  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėti.  

 

3.3.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 
Pagrindinis Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos realizavimo struktūrinis 

padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Fakultete yra 6 katedros: studijų programą 

kuruojanti Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos, Agroenergetikos, Mechanikos, Transporto ir jėgos 

mašinų, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Žemės ūkio mašinų. 

Pagrindinius specialybės dalykus dėsto minėtųjų katedrų dėstytojai. Bendramokslinius ir 

socialinius– humanitarinius dalykus bei specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU fakultetų 

katedrų dėstytojai. 

Kita informacija yra analogiška visų studijų programų. 

 

3.3.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

Kasmet į Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programos magistrantūros studijas  

priimama apie 17 absolventų.  

2006 m. 11 absolventų baigė studijas ir jiems buvo suteiktas mechanikos inžinerijos magistro 

laipsnis. 

Per pastaruosius penkerius metus: 13 studentų nutraukė studijas savo noru. 8 asmenys tai 

padarė būdami tik pirmame kurse, 5 – studijas nutraukė antrais studijų metais; 11  studentų buvo 

išbraukta iš studentų sąrašų už nepažangumą. 7 iš jų buvo pirmakursiai. 

2002-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 24 studentai, t.y. vidutiniškai per metus  5 

studentai išbraukiami iš studentų sąrašų. 

 

3.3.4.Dėstytojai 

 

Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos magistrantūros studijose dėsto 32% profesorių, 58% docentų 

ir 10% kitų dėstytojų.  

Studijų programoje dirba 6 profesoriai, iš kurių vienas yra iš kitos institucijos. Po vieną 

profesorių dėsto privalomąjį gilinamojo pobūdžio teorinį ir pasirenkamąjį taikomąjį dalyką, keturi – 

privalomuosius gilinamojo ir plečiamojo pobūdžio taikomuosius dalykus. Magistrantūros studijų 

programoje dėsto 11 docentų: 1 iš jų – privalomąjį gilinamojo pobūdžio teorinį dalyką, o 10 – 

pasirenkamuosius plečiamojo pobūdžio taikomuosius dalykus. Taip pat studijų programoje dėsto 2 kiti 
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dėstytojai, iš kurių vienas – privalomojo ir pasirenkamo plečiamojo pobūdžio taikomuosius dalykus, o 

kitas – pasirenkamo plečiamojo pobūdžio taikomąjį dalyką.  

Vertinant dėstytojų gyvenimo aprašymus, galima teigti, kad jų kvalifikacija yra pakankama, o 

pedagoginio personalo sudėtis atitinka Nuosekliųjų studijų programų nuostatuose išdėstytus 

reikalavimus. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, atliekantys mokslinius tyrimus, publikuojantys 

mokslinės veiklos rezultatus moksliniuose žurnaluose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujantys įvairiose 

mokslinėse konferencijose. Tačiau savianalizės medžiagos rengėjai galėtų plačiau aptarti dėstytojų be 

mokslinių laipsnių ir pedagoginių vardų dalyvavimą magistratūros studijų programoje. 

 Savianalizės medžiagoje kukliai aptariamas personalo profesinis tobulėjimas, nepateikiama 

nuosekli tvarka. Neaptariama, kaip siekiama dėstymo kokybės.  

 

3.3.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Vizito metu patikslinta (tai patvirtinta ir fakulteto dekano raštu 2008 m. gegužės 10 d. Nr. 204 SKVC), 

kad magistrantūros studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba yra plečiamojo pobūdžio. 

Programos privalumai analogiški aukščiau išdėstytiems, o prie trūkumų dar galima būtų paminėti 

silpną laboratorijų materialinę bazę, trukdančią mokslinių–tiriamųjų darbų ir studentų praktinių 

įgūdžių vystymą. 

 

 

3.4. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio mechanikos inžinerija  

 

3.4.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio mechanikos inžinerijos pagrindinių dieninių studijų apimtis yra 170 kreditų, 

o trukmė – 4 metai (6800 sąlyginių studento darbo val., kūno kultūrai kreditai neskiriami). Bakalauro 

studijų programą sudaro trys studijų dalykų grupės: bendrojo universitetinio lavinimo, studijų 

pagrindų, specialaus lavinimo.  

Pagrindinių neakivaizdinių studijų trukmė – 5 metai, o programos apimtis yra 170 kreditų 

(6800 val.) Neakivaizdinėms studijoms planai sudaromi pagal programos dieninių studijų planus, 

vienam kreditui skiriant 6 auditorines valandas. Jų pasiskirstymas nustatomas proporcingai dieninių 

studijų valandoms.  

Bakalauro studijų programą sudaro trys studijų dalykų grupės.  

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų grupę (18 kr.) sudaro:  

fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai, apimantys fizinių ir technologijos mokslų filosofinius ir 

istorinius pagrindus: Visuomenės ir technikos raida (3 kr.), Profesinė etika (2 kr.); 

humanitarinės, socialinės ir meno studijos: Užsienio kalba (8 kr.), Filosofija (3 kr.), Kalbos 

kultūra ir specialybės kalba (2 kr.).  

Studijų pagrindų dalį (81 kr.) sudaro:  

teoriniai inžinerijos pagrindai (25 kr.): Matematika (14 kr.), Fizika (8 kr.), Bendroji chemija (3 

kr.);  

bendrieji inžinerijos dalykai (28 kr.): Informacinės technologijos (3 kr.), Inžinerinė grafika (4 

kr.), Teorinė mechanika (5 kr.), Elektrotechnika (3 kr.), Elektronika ir automatinis valdymas (4 kr.), 

Medžiagotyra ir medžiagų technologijos (6 kr., tame tarpe 1 kr. mokomajai praktikai), Aplinkos, darbų 

ir civilinė sauga (3 kr.);  

pagrindiniai studijų krypties dalykai (20 kr.): Mechanizmų ir mašinų teorija (4 kr.), Mašinų 

elementai ir pakeičiamumas (5 kr.), Kompiuterizuotas projektavimas (3 kr.), Takių kūnų mechanika (3 

kr.), Medžiagų atsparumas (3 kr.), Kokybės valdymas (2 kr);  

socialinių mokslų dalykai (8 kr.): Teisės pagrindai (2 kr.), Ekonomikos teorijos pagrindai (3 

kr.), Vadyba (3 kr.).  

Specialaus lavinimo dalis (41 kr.): Agronomijos ir ekologijos pagrindai (4 kr., tame skaičiųje 1 kr. 

mokomajai praktikai); Technologinis transportas (2 kr.); Žemės dirbimo technologijos (4 kr.); 
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Derliaus dorojimo technologijos ir mašinos (5 kr.); Mobilių mašinų mechatroninės sistemos (2 kr.); 

Vidaus degimo varikliai (4 kr.); Transporto ir jėgos mašinos (4 kr.); Mašinų serviso technologijos 

(4 kr.); Tribotechnika (3 kr.); Gyvulininkystės technologijų inžinerija (4 kr.); Mašinų gamybos ir 

remonto technologijos (5 kr, tame tarpe 1 kr. mokomajai praktikai);  

Praktikos (10 kr.), iš jų 3 kr. skirti mokomosioms praktikoms ir 7 kr. profesinės veiklos praktikoms (iš 

jų 3 kr. Technologijos praktikai ir 4 kr. Projektinei – inžinerinei praktikai); 

Baigiamojo darbo apimtis yra 8 kr.  

Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai, 5,3 % programos apimties) patvirtinti bendrai visoms LŽŪU 

studijų programoms ir yra humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų 

srities. Tai leidžia studentams gilinti žinias juos dominančiuose dalykuose.  

Specialaus lavinimo alternatyvos (6 kreditai) pasirenkamos iš Žemės ūkio inžinerijos fakulteto katedrų 

siūlomų dalykų: 7 semestre vieną iš trijų dalykų – Kompiuterinė konstrukcijų analizė arba Mašinų 

eksploatacinės savybės, arba Miško darbų mechanizacija, 8 semestre – Inžinerinė kūryba, arba Metalų 

korozija ir mašinų sauga, arba Stacionarių technologijų inžinerija, arba Žemės ūkio transportas ir 

mašinų sauga.  

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai sudaro 10,6%, studijų pagrindų – 47,6%, specialaus 

lavinimo – 33%, laisvai bei alternatyviai pasirenkami dalykai – 8,8%, bakalauro studijų programos 

apimties. Studijų programos privalomų ir pasirenkamųjų dalykų sąrašas, jų moduliai kas dveji metai 

pateikiami LŽŪU Studijų programų knygoje.  

Universitetinių pagrindinių studijų Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos 

rengėjams tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kad programos studijų pagrindų dalies pagrindiniai dalykai 

turėtų būti 24 kreditų apimties (sudaro 20 kreditų) (Bendrojo technologijos mokslų (inžinerijos) studijų 

srities reglamento reikalavimas).  

Diskutuotina, ar laisvai pasirenkami studijų dalykai turi būti patvirtinti visoms studijų 

programoms? Jau pats terminas sako, kad tai yra laisvai pasirenkami dalykai, tai kodėl jie turi būti 

tvirtinami?  

Analizuojant Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos turinį, pastebėtinas studijų 

dalyko Mechanika ir mechanizmų ir mašinų teorija pavadinimas, kadangi programoje yra atskiras sandas 

Mechanika. Fizinei kultūrai yra skiriamos valandos, tačiau dalyko apimtis yra 0 kreditų. Pastebėtina, kad 

studijų dalykų apimtys įvairuoja nuo 2 iki 5 kreditų, atskirų dalykų apimtyje skiriami kreditai menki (pvz., 

1) praktikai ar kitiems tikslams.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos semestrai akivaizdžiai viršija 20 studijų 

kreditų apimtis, kadangi pačios programos apimtis yra 170 kreditų, o studijų trukmė tik 4 metai. Tai 

pastebi ir savianalizės medžiagos rengėjai, pažymėdami, kad ketverių studijų metų laikotarpiu kreditai 

paskirstyti 19-23 kreditų per semestrą, įskaitant papildomus studijų dalykus.  

Studijų programoje tikslinga būtų nurodyti sanduose laboratoriniams darbams skiriamas 

valandas, o šią informaciją ne tik pateikti studijų modulių kortelėse.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programoje dalykai išdėstyti logine seka. 

Pirmaisiais ir antraisiais studijų metais studijuojami dalykai, skirti studento visuotinio išprusimo ir 

dalinai specialisto ugdymui (bendrojo lavinimo, bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai). 

Antraisiais ir dalinai trečiaisiais studijų metais pradedami studijuoti bendrieji specialybės dalykai 

(socialinių mokslų, bendrųjų inžinerijos pagrindų bei studijų pagrindų dalykai), kurie yra pagrindas 

specialaus lavinimo dalykų įsisavinimui aukštesniuose kursuose. Ketvirtame kurse, kai studentas jau 

susipažinęs su mechanikos inžinerijos studijų pagrindais, dėstomi specialaus lavinimo dalykai. Tokiu 

būdu sudaromi logiški dėstomų dalykų tarpusavio ryšiai, t.y. specialaus lavinimo dalykai studijuojami 

tik turint fundamentaliųjų ir bendramokslinių dalykų pagrindus. 

Studijų sandai ir jų turinys pakankamai atitinka programos tikslus, yra šiuolaikiški. Tačiau 

savianalizės medžiagos rengėjai galėtų aiškiau apibrėžti laboratorinio darbo sąvoką, o dėstytojai, 

ruošiantys dalykų aprašus, tiksliau nurodyti praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus.  

Nagrinėjamoje programoje paskaitoms numatyti 20,3% (1378 val.), praktiniams užsiėmimams 

(laboratoriniai darbai, seminarai, pratybos) 29,6% (2014 val.) ir savarankiškam studentų darbui 50,1% 

(3405 val.) programos apimties. Didelis savarankiško studentų darbo valandų skaičius atitinka 
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specialybės programoje dėstomų inžinerinių dalykų specifiką, t.y. daug laiko studentai dirba 

savarankiškai, išsiugdydami savarankiško specialisto gebėjimus (poreikį domėtis technologijos mokslo 

žiniomis, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi).  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programoje studentai atlieka mokomąsias ir 

gamybines praktikas, ugdančias komandinio darbo gebėjimus. Mokomosios praktikos yra sudedamoji 

dėstomų dalykų dalis, kurių metu studentai praktiškai pritaiko įgytas teorines Medžiagotyros ir 

medžiagų technologijų (1 savaitė, 1 kr.), Agronomijos ir ekologijos pagrindų (1 savaitė, 1 kr.) ir 

Mašinų gamybos ir remonto technologijų (šaltkalvystės praktika 1 savaitė, 1 kr.) dalykų žinias. Tuo 

pačiu ugdomi studentų gebėjimai rinkti informaciją, stebėti procesus, atlikti matavimus, atlikti 

paprasčiausius praktinius darbus – matuoti, naudoti šaltkalvio įrankius ir kt. II kurse numatyta 

profesinės veiklos (technologijos) praktika (3 kr.), kuri atliekama Mechanikos katedros pasiūlytoje ar 

studento pasirinktoje (su katedros pritarimu) mechanikos objektus projektuojančioje ir gaminančioje 

įmonėje. Su ž.ū. technikos servisu, jo organizavimu studentai susipažįsta žemės ūkio technikos serviso 

įmonėse atlikdami profesinės veiklos (inžinerinę projektinę) praktiką (4 kr., 6 semestras). 

 Praktikos vietą siūlo Transporto ir jėgos mašinų katedra arba pasirenka studentas pritarus 

katedrai. Atlikdami praktikas studentai lavina bendravimo, darbo grupėje įgūdžius, o tikslingai 

pasirinkę profesinės veiklos praktikos vietą studentai gali pasirinkti baigiamojo darbo temą ir rinkti 

jam duomenis. Tačiau toks praktikų smulkus skaidymas ar yra tikslingas?  

Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad dėl didelės dalies studijuoti pradedančių studentų 

nepakankamo užsienio kalbos žinių bei kalbos kultūros lygmens, visiems studijų programos 

studentams papildomai numatyti dalykai Užsienio kalba (4 kr.) bei Kalbos kultūra ir specialybės kalba 

(2 kr.). Tačiau nėra paaiškinta ar šie dalykai yra studijų programos apimtyje, ar jie skiriami tikrai 

papildomai. Tokiu atveju studijų programos apimtis sieks net 176 kreditus?  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėjami, o yra pateikiami sandų 

kortelėse.  

 

3.4.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Pagrindinis studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija realizavimo struktūrinis 

padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Šią studijų programą kuruoja Mechanikos bei 

Transporto ir jėgos mašinų katedros. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto Mechanikos, Transporto 

ir jėgos mašinų, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Žemės ūkio mašinų katedrų dėstytojai. Dalį 

studijų dalykų studentams perteikia Fundamentinių mokslo studijų instituto (Matematikos, Fizikos, 

Chemijos bei Informatikos katedros), Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos bei Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakultetų darbuotojai. Bendramokslinius ir socialinius – humanitarinius dalykus bei 

specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU katedrų dėstytojai arba kitų aukštųjų mokyklų ir 

institutų darbuotojai. 

Likusioji studijų realizavimo ( auditorijų, informacijos ir kt. ) bei paramos studentams 

aprašomoji dalis yra analogiška visoms LŽŪU studijų programoms. 

 

3.4.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

Kasmet į Žemės ūkio mechanikos inžinerijos bakalauro studijų programą priimama apie 60 

abiturientų.  

Priimtųjų skaičius ir ,tuo pačiu, konkursinis balas kiekvienais metais šiek tiek didėja ( konkursinis 

balas – 0,48-0,72). 

2002-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 117 studentų, t.y. vidutiniškai per metus 23 

studentai išbraukiami iš studentų sąrašų.  

2002-2006 metais už nepažangumą išbraukta iš sąrašų 80 studentų (vidutiniškai 16 per metus). 

Šiuo metu neakivaizdinių studijų programoje Žemės ūkio mechanikos inžinerija mokosi pirmas - 

trečias kursai. Paskutiniai profesinių studijų programos Žemės ūkio technika absolventai fakultetą 

baigs 2008/2009 m.m 
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Per pastaruosius du metus: 

 - 8 studentai nutraukė studijas savo noru. 7 asmenys tai padarė būdami pirmame kurse, 1 – studijas 

nutraukė antrais studijų metais; 

 - 4 studentai buvo išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą, visi jie buvo pirmakursiai. 

2005-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 12 studentų, t.y. vidutiniškai per metus 6 

studentai išbraukiami iš studentų sąrašų. 

 

3.4.4. Dėstytojai 

 

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programoje dirba 5 profesoriai (2 iš jų dėsto studijų 

pagrindų, 3 – specialaus lavinimo dalykus), 29 docentai (2 iš jų dėsto bendrojo universitetinio 

lavinimo, 16 – studijų pagrindų, 8 – specialaus lavinimo, 3 – alternatyviai pasirenkamus dalykus), 10 

dėstytojų (3 iš jų dėsto bendrojo universitetinio, 3 – studijų pagrindų, 1 – specialaus lavinimo, 3 – 

papildomus studijų dalykus).  

Dalis profesorių, docentų ar kitų dėstytojų (lektorių) koordinuoja ar dėsto ir studijų pagrindų, ir 

specialiojo lavinimo, ir alternatyviai pasirenkamus dalykus.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programoje profesoriai skaito 12,6% specialiųjų 

dalykų paskaitų, 10,8% pratybų, laboratorinių darbų, 11,5% programos dalies skiriama neauditoriniam 

darbui. Docentai bendrųjų dalykų skaito 12,9% paskaitų, 19,4% – laboratorinių darbų, praktinių 

užsiėmimų, o neauditoriniam darbui skiriama 15,4%. Specialiųjų dalykų docentai skaito 59,2% 

paskaitų, 61,0% numatytas kitos rūšies auditorinei veiklai ir 58,4% neauditoriniam darbui. Kiti 

bendrųjų dalykų dėstytojai skaito 5,2% paskaitų, atlieka 4,0% kito auditorinio ir 6,0% neauditorinio 

darbo. Kiti specialiųjų dalykų dėstytojai skaito 10,0% paskaitų, atlieka 4,8% kito auditorinio ir 8,8% 

neauditorinio darbo.  

Gabūs mechanikos inžinerijos magistrai nukreipiami į aplinkos inžinerijos krypties 

doktorantūros studijas LŽŪU arba mechanikos inžinerijos krypties doktorantūros studijas kitame 

universitete, nes nuo 2003 m. mechanikos inžinerijos krypties doktorantūros studijų LŽŪU nevykdo. 

Doktorantūros teisę tikimasi įgyti 2008 m. nes fakultete didėja doktorantūros kriterijus atitinkančių 

darbuotojų kiekis. Baigusieji doktorantūros studijas papildo dėstytojų gretas. Be to, doktorantams 

leidžiama dirbti pedagoginį darbą. Tačiau paskutinius 5...10 metų jaučiamas kolektyvo atsinaujinimo 

sulėtėjimas. Tą labiausia įtakoja nepatrauklus atlygis už darbą.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programoje dirbantys dėstytojai yra atestuojami kas 

5 metai, įvertinant jų pedagoginį, metodinį bei mokslinį darbą, kelia savo kvalifikaciją mokslinėje ir 

pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo ilgalaikėse ar trumpalaikėse stažuotėse užsienyje. Šią 

veiklą atsispindi dėstytojų CV, pateikiami savianalizės medžiagos priede.  

Dėstytojų dėstymo ir vertinimo kokybė nustatoma apklausomis, kurių pagrindu atestuojami 

programoje dėstantys dėstytojai. Egzaminų lygio ir studentų darbo vertinimo patikimumo siekiama 

nuo 2006/2007 m.m., kaupiant dėstomų dalykų vertinamuosius darbus (praktinius, laboratorinius, 

kursinius darbus ir projektus, koliokviumų ir egzaminų vertinimus raštu) ir juos analizuojant Fakulteto 

tarybos Studijų komisijoje. Apibendrinti rezultatai pateikiami fakulteto Tarybai. Fakulteto taryboje 

aptarimas detalus baigiamųjų darbų gynimas, jų vertinimas, numatomi pasiūlymai kitiems metams. 

Visi programoje dirbantys dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, vykdo įvairius 

mokslinius projektus, tyrimų rezultatus skelbia Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Taip jie kelia savo 

kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo ilgalaikėse ar trumpalaikėse 

stažuotėse užsienio šalyse. Ši veikla atsispindi dėstytojų pateiktuose gyvenimo aprašymuose.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos neakivaizdinių studijų personalo analizė 

atskirai neatlikta. Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad tie patys dėstytojai dėsto ir dieninėse, ir 

neakivaizdinėse studijose. Jų pedagoginis krūvis sudaro apie 30% dieninių studijų pedagoginio krūvio, 

todėl krūvio pasiskirstymas tarp profesorių, docentų ir kitų dėstytojų procentine išraiška būtų toks pats.  

Dėstytojų, dirbančių programoje, sudėtis atitinka keliamus reikalavimus.  
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Savianalizės medžiagoje pateikta pakankamai medžiagos apie dėstytojų profesinę patirtį, 

interesus ir kvalifikaciją. Dėstytojų, kurie dėsto Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų 

programoje, kompetencija yra pakankama.  

Savianalizės medžiagos rengėjai galėjo daugiau skirti dėmesio dėstytojų tęstinio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo klausimams, pateikti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus ar kitokią 

informaciją.  

 

3.4.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Savianalizės grupė šią studijų programą vertina teigiamai ir teigia, kad per kelerius pastaruosius metus 

pakoreguota studijų programa, atsižvelgus į darbdavių poreikius ir absolventų išsakomas mintis, o taip 

pat sustiprėjo laboratorijų materialinė bazė. Savianalizės autoriai nurodo keletą darbų krypčių, kuriuos 

atlikus būtų galima gerokai patobulinti šią studijų programą (o kodėl tai nedaroma?).  

Taip pat norėtųsi atkreipti dėmesį į kitus programos trūkumus. Iš jų reikėtų pažymėti: 

– silpnokas mechatronikos ir elektronikos dalykų programas ir jų apimtis; 

– trūkumą aiškiai suformuluotų laboratorinių darbų užduočių. 

 Tai tinka ir neakivaizdinėms studijoms. 

 

 

3.5. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio mechanikos inžinerija  

 

3.5.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistrantūros dieninių ir neakivaizdinių studijų 

programų trukmė yra dveji studijų metai, o jos apimtis – 80 studijų kreditų arba 3200 studento 

sąlyginių darbo valandų.  

Antrosios pakopos studijų programoje yra tris dalykų grupės: teorinės bei taikomosios studijos, 

gilinamieji moksliniai tyrimai, mokslinė praktika ir baigiamasis darbas.  

Teorinių studijų dalykų grupę (8 kr.) sudaro 2 bendrieji visai studijų programai privalomieji 

gilinamojo pobūdžio dalykai: Matematinė statistika ir modeliavimas (4 kr.) ir Mokslinio tyrimo 

metodologija (4 kr.).  

Taikomųjų studijų dalykų grupę sudaro:  

privalomieji gilinamojo pobūdžio taikomieji dalykai (bendrieji visai studijų programai) (12 

kr.): Mašinų eksploatacinių savybių teorija (4 kr.), Matavimai biosistemų inžinerijoje (4 kr.), 

Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas (4 kr.);  

privalomieji plečiamojo pobūdžio taikomieji dalykai (bendrieji visai studijų programai) (8 kr.): 

Biomasės ir kitų atsinaujinančių šaltinių energetika (4 kr.), Baigtinių elementų metodas (4 kr);  

pasirenkamieji gilinamojo pobūdžio taikomieji dalykai: studijų programoje pasirenkami 4 (16 

kr.) dalykai iš siūlomų 12 dalykų sąrašo: Dalelės balistika žemės ūkio mašinose (4 kr.), Konstrukcinių 

medžiagų inžinerija (4 kr.), VDV degalų tiekimo ir valdymo sistemos (4 kr.), Vidaus degimo variklių 

teorija (4 kr.), Žemės ūkio technikos hidraulinės pavaros (4 kr.), Mašinų techninė diagnostika (4 kr.), 

Mechatroninės sistemos (4 kr.), Neišardomų jungčių technologijos (4 kr.), Traktorių ir automobilių 

traukos dinamika ir bandymai (4 kr.), Tribologija (4 kr.), Virpesių panaudojimas žemės ūkyje (4 kr.), 

Ž.ū. technikos konstravimas (4 kr.); 

pasirenkamųjų visai studijų programai plečiamojo pobūdžio taikomųjų dalykų grupė (4 kr.): 

Aplinkosaugos technologijos inžinerijoje (4 kr.), Įmonės finansų valdymas (4 kr.), Pedagogika (4 kr.), 

Sutarčių ir darbo teisė (4 kr.), Verslo projektų valdymas (4 kr.).  

Gilinamuosius mokslinius tyrimus, mokslines praktikas ir baigiamąjį darbą sudaro 32 kr. Iš jų – 

Tiriamiesiems darbas 1, 2 ir 3 semestruose yra skiriama po 4 kr., o baigiamajam darbui yra numatyta 

20 kr. 4 magistrantūros semestre.  

Savianalizės medžiagos rengejai teigia, kad gilinamojo pobūdžio studijos sudaro 85%, o 

plečiamojo pobūdžio – 15% visos studijų programos apimties. Todėl galima teigti, kad nagrinėjama 
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magistrantūra yra gilinamojo pobūdžio, nors programos rengėjai tokios informacijos nepateikia. 

Teorinių studijų dalykai, taikomųjų studijų dalykai bei gilinamieji moksliniai tyrimai ir baigiamasis 

darbas atitinkamai sudaro 10%, 50% ir 40% visos studijų programos apimties. Privalomieji studijų 

dalykai sudaro 75%, pasirenkamieji – 25% visos studijų programos apimties. Studijų programoje 

kreditai paskirstyti tolygiai – po 20 kreditų per semestrą.  

Teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitos sudaro 30%, laboratoriniai darbai ar praktiniai 

užsiėmimai – 10% (priklauso nuo pasirenkamojo dalyko), o savarankiškas studentų darbas 60%. 

Įvertinant mokslinius tyrimus ir baigiamąjį darbą, paskaitos sudaro 18%, laboratoriniai darbai ar 

praktiniai užsiėmimai 6%, o savarankiškas studentų darbas 76% visos programos apimties. Kiekvieno 

dėstomo dalyko savarankiško darbo valandų skaičius (60% visos dalyko apimties) tenkina 

Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus.  

Studijų programos rengėjai pačioje programoje nenurodo, kiek valandų yra skiriama 

paskaitoms, praktiniams užsiėmimas ir studentų savarankiškam darbui. Nurodomas tik sąlyginės 

studentų darbo valandos.  

Atsiskaitymams už studijuojamus dalykus skiriama po keturias egzaminų sesijos savaites 

rudens ir pavasario semestruose, atsiskaitymo forma – egzaminas.  

Savianalizės medžiagoje neakivaizdinių studijų programa plačiau nėra nagrinėjama. Todėl 

tikėtina, kad neakivaizdinės studijos yra vykdomos pagal dieninių studijų programą. Tačiau ar tai yra 

realu?  

Savianalizės medžiagoje naudinga rengėjams būtų analizuoti studijų modulių dėstymo seką.  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėti.  

 

3.5.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Pagrindinis studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija realizavimo struktūrinis 

padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Šią studijų programą kuruoja Mechanikos bei 

Transporto ir jėgos mašinų katedros. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto Mechanikos, Transporto 

ir jėgos mašinų, Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos, Žemės ūkio mašinų katedrų dėstytojai. Dalį 

studijų dalykų studentams perteikia Fundamentinių mokslo studijų instituto (Matematikos, Fizikos, 

Chemijos bei Informatikos katedros), Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos bei Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakultetų darbuotojai. Bendramokslinius ir socialinius – humanitarinius dalykus bei 

specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU katedrų dėstytojai arba kitų aukštųjų mokyklų ir 

institutų darbuotojai. 

Likusioji studijų realizavimo ( auditorijų, informacijos ir kt. ) bei paramos studentams 

aprašomoji dalis yra analogiška visoms LŽŪU studijų programoms. 

 

3.5.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

Studijuoti magistrantūroje priimama 14...16 bakalaurų. Studijuoti magistrantūroje priimami į 

pilnai ir dalinai valstybės finansuojamas vietas.  

Konstatuojama, kad apie 50 % studijuojančiųjų magistrantūroje dirba – neaišku, kada mokosi?  

2006 m. – 7, o 2007 m. - 10 absolventų baigė studijas programoje Žemės ūkio mechanikos 

inžinerija ir jiems buvo suteiktas mechanikos inžinerijos magistro laipsnis. 

Per pastaruosius penkerius metus: 

 - 15 studentų nutraukė studijas savo noru. 12 asmenų tai padarė būdami pirmame kurse, 3 – 

studijas nutraukė antrais studijų metais; 

  - 23 studentai išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą, 11 iš jų buvo pirmakursiai. 

2002-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 38 studentai, t.y. vidutiniškai per metus 7 

studentai išbraukiami iš studentų sąrašų.  
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3.5.4.Dėstytojai 

 

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos antrosios pakopos studijų programos vykdymo struktūrinis 

padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Studijų programos dalykus dėsto 

Agroenergetikos, Mechanikos, Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos, Transporto ir jėgos mašinų, 

Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedrų dėstytojai. Išimtį sudaro Matematinės statistikos ir 

modeliavimo dalykas, kurio dalį dėsto Matematikos katedros docentas ir pasirenkamas visai studijų 

programai plečiamojo pobūdžio taikomasis dalykas (pasirenkamas vienas iš siūlomų penkių). 3 

dalykus siūlo Ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojai, vieną – Profesinės pedagogikos ir 

psichologijos katedra.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programos bendruosius visai studijų programai 

gilinamojo pobūdžio privalomuosius teorinius dalykus dėsto 1 profesorius ir 1 docentas. Bendruosius 

visai studijų programai privalomuosius gilinamojo pobūdžio taikomuosius dalykus dėsto 2 profesoriai 

ir 1 docentas.  

Todėl bendruosius visai studijų programai teorinius ir taikomuosius gilinamojo pobūdžio 

dalykus dėsto 60 procentų profesorių.  

Pasirenkamuosius visai studijų programai gilinamojo pobūdžio taikomuosius dalykus (12 vnt.) 

dėsto 2 profesoriai (vienas iš jų dėsto du dalykus) ir 7 docentai (du iš jų dėsto po du dalykus). Todėl 

statistiškai šiuos dalykus dėsto 25 proc. profesorių. Vertinant profesorių dėstomų studijuojamų 

gilinamojo pobūdžio dalykų kiekį išskirtini du atvejai. Pirmasis, tiriamajam ir baigiamajam darbui 

vadovauja ne profesorius, o antrasis atvejis – šiam darbui vadovauja profesorius. Pirmuoju atveju 

gilinamųjų dalykų dėstyme dalyvauja 24 procentai profesorių, o antruoju – 71 procentas. Tai tenkina 

vientisųjų studijų reikalavimus.  

Profesoriai studijų programoje skaito 264 val. (49,3%) teorinių dalykų paskaitas, 120 val. 

(51,7%) skiriama kitam auditoriniam darbui, 317 val. (30,1%) numatyta neauditoriniam darbui. 

Profesoriai vadovauja magistrantų moksliniams tyrimams bei baigiamiesiems darbams (70 val. arba 

6,6%).  

Docentai skaito 272 val. (50,7%) teorinių studijų dalykų paskaitų, 112 val. (48,3%) skiriama 

praktiniams užsiėmimams, o neauditorinis darbas sudaro 317 val. (30,1%). Taip pat vadovauja 

magistrantų moksliniams tyrimams bei baigiamiesiems darbams ir tai sudaro 350 val. (33,2%).  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos antrosios pakopos studijų programoje paskaitos sudaro 536 

val. (100%), praktiniai užsiėmimai ar laboratoriniai darbai – 232 val. (100%), neauditorinės darbas – 

1054 val. (100%). Tačiau pačioje studijų programoje nei paskaitoms, nei praktiniams užsiėmimams 

valandos nėra nurodomos, nėra plačiau aptariamas ir neauditorinis darbas.  

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos magistrantūros studijų programos studentai baigiamuosius 

darbus ruošia Mechanikos ar Transporto ir jėgos mašinų katedrose. Čia dirba 16 aktyvių mokslininkų, 

iš kurių yra 2 profesoriai.  

Vertinant dėstytojų gyvenimo aprašymus, galima teigti, kad jų kvalifikacija yra pakankama, o 

pedagoginio personalo sudėtis atitinka Nuosekliųjų studijų programų nuostatuose išdėstytus 

reikalavimus, nors savianalizės medžiagoje šie klausimai plačiau nėra aptariami. Dėstytojai yra 

aktyvūs mokslininkai, atliekantys mokslinius tyrimus, publikuojantys mokslinės veiklos rezultatus 

moksliniuose žurnaluose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujantys įvairiose mokslinėse konferencijose.  

Savianalizės medžiagoje nenagrinėjama dėstytojų priėmimo pareigoms tvarką, tačiau 

tikėtina, kad yra vykdomos atestacijos kas 5 metai, įvertinama jų pedagoginė, metodinė bei mokslinė 

veikla.  

Savianalizės medžiagoje kukliai aptariamas personalo profesinis tobulėjimas, nepateikiama 

nuosekli tvarka. Neaptariama, kaip siekiama dėstymo kokybės.  



 23 

 

3.5.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Savianalizės autoriai šią studijų programą vertina teigiamai, teigdami, kad programos tikslai ir 

uždaviniai bei įgyti studentų gebėjimai ir kompetencija tenkina Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymo nuostatas bei kitus reglamentus, o paruošti specialistai turi plačias 

pasirinkimo galimybes. 

Kalbant apie programos silpnąsias puses, reikėtų paminėti šias: 

– silpnoką mokomųjų ir kitų laboratorijų materialinę–techninę bazę, trukdančią intensyvinti mokslinį–

tiriamąjį darbą tiek dėstytojų, tiek ir studentų tarpe, tuo pačiu stabdantį jaunųjų dėstytojų (daktarų) 

ruošimą, o pedagoginių kadrų papildymas labai aktualus; 

– nevisiškai išnaudojamas laboratorijų galimybes (metodiniu ir organizaciniu požiūriais). 

 

 

3.6. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija  

 

3.6.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos pagrindinių dieninių studijų apimtis yra 170 

kreditų, o trukmė – 4 metai. Per šį laikotarpį studijoms skiriama ne mažiau kaip 6800 sąlyginių 

studento darbo valandų (Kūno kultūrai studijų kreditai nėra skiriami). Pagrindinių dieninių studijų 

programa suskirstyta į tris studijų dalykų grupes: bendrojo universitetinio lavinimo, studijų pagrindų ir 

specialaus lavinimo.  

Pagrindinių neakivaizdinių studijų trukmė – 5 metai, o programos apimtis yra 170 kreditų (6800 

val.) Neakivaizdinėms studijoms planai sudaromi pagal programos dieninių studijų planus, vienam 

kreditui skiriant 6 auditorines valandas. Jų pasiskirstymas nustatomas proporcingai dieninių studijų 

valandoms.  

Savianalizės medžiagos rengėjai nurodo, kad siekiant geresnės studijų kokybės pirmame kurse 

studentai studijuoja papildomus studijų programos dalykus (6 kreditai, 3% nuo visų studijų): Užsienio 

kalba (4 kreditai); Kalbos kultūra ir specialybės kalba (2 kreditai.). Tačiau, gal tai yra bendrojo 

universitetinio lavinimo grupės dalykai? Kodėl yra sudaryta atskira dalykų grupė, savianalizės 

medžiagos rengėjai nekomentuoja.  

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų grupę (12 kreditų, 7%) sudaro:  

 fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai, apimantys fizinių ir technologijos mokslų 

filosofinius ir istorinius pagrindus: Visuomenės ir technikos raida (3 kreditai), Profesinė etika 

(2 kreditai); 

 humanitarinių, socialinių ir meno studijų dalykai: Užsienio kalba (4 kreditai), Filosofija 

(3 kreditai).  

Studijų pagrindų dalį (76 kreditai, 45%) sudaro:  

 inžinerijos bendrųjų teorinių pagrindų dalykai (iš viso 22 kreditai) (: Chemija (3 

kreditai), Fizika (5 kreditai.), Matematika (14 kreditų);  

inžinerijos kiti bendrieji dalykai (iš viso 17 kreditų): Informacinės technologijos (3 kreditai), 

Inžinerinė grafika (4 kreditai), Aplinkos, darbų ir civilinė sauga (3 kreditai); Elektrotechnika (3 

kreditai), Elektronika ir automatinis valdymas (4 kreditai);  

 pagrindiniai studijų krypties dalykai (iš viso 27 kreditai): Mechanika ir mašinų 

mechanizmų teorija (4 kreditai); Medžiagotyra ir medžiagų technologijos (6 kreditai); Mašinų 

elementai ir pakeičiamumas (5 kreditai); Takių kūnų mechanika (3 kreditai); Termodinamika 

(3 kreditai); Medžiagų atsparumas (3 kreditai); Kompiuterizuotas projektavimas (3 kreditai);  

 socialinių mokslų dalykai (iš viso 8 kreditai): Teisės pagrindai (2 kreditai), Ekonomikos 

teorijos pagrindai (3 kreditai), Vadyba (3 kreditai).  

Specialaus lavinimo dalykų grupę sudaro (iš viso 60 kreditų): Agronomijos ir ekologijos 

pagrindai (4 kreditai); Bendroji žemdirbystė (4 kreditai); Augalų mokslai (6 kreditai); Gyvulininkystės 
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technologijos ir įrengimai (4 kreditai); Transporto ir jėgos mašinos (6 kreditai); Augalininkystės 

technologijų inžinerija (5 kreditai); Derliaus nuėmimo technologijų inžinerija (5 kreditai); Žemės ūkio 

produktų kokybė ir pirminio perdirbimo inžinerija (4 kreditai); Statybos pagrindai ir statybos mašinos 

(3 kreditai); Technikos patikimumas ir remonto technologijos (2 kreditai); Žemės ūkio technikos 

servisas (2 kreditai).  

Praktika: (iš viso 8 kreditai): Technologinė praktika (4 kreditai); Inžinerinė – projektinė 

praktika (4 kreditai). Baigiamajam darbui yra skiriami 8 kreditai.  

Laisvai pasirenkami dalykai: (iš viso 9 kreditai; 5%) yra patvirtinti bendrai visoms LŽŪU 

studijų programoms ir priklauso humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir 

technologijos mokslų sritims. Tai sudaro sąlygas studentams gilinti žinias juos labiau 

dominančiuose srityse. 

Specialaus lavinimo dalykų grupės alternatyvos (iš viso 6 kreditai, 3,6%) renkamos iš siūlomų 

dalykų: Inžinerinė kūryba (3 kreditai); Mašinų ir technologijų sauga (3 kreditai); Melioracijos mašinos 

(3 kreditai); Miškų ir komunalinio ūkio technika (3 kreditai); Miško tvarkymo technologijos (3 

kreditai); Sodo, daržo technologijos ir mašinos (3 kreditai.); Želdinių priežiūros technika (3 kreditai.); 

Žemės ūkio transportas (3 kreditai).  

Universitetinių pagrindinių studijų Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų 

programos rengėjams tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kad programos sandara galėtų tiksliau atitikti 

Bendrojo technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento reikalavimus. Programos studijų 

pagrindų dalies bendrieji teoriniai dalykai turėtų būti 24 kreditų apimties (nurodyti 22 kreditai), 

inžinerijos kiti bendrieji dalykai turėtų sudaryti ne mažiau kaip 20 kreditų (skirta 17 kreditų), praktikai 

turėtų būti skiriama ne mažiau kaip 10 kreditų (nurodyti 8 kreditai). Diskutuotina yra papildomų 

studijų dalykų grupė: jos poreikis, paskirtis, prasmė. 

Diskutuotina, ar laisvai pasirenkami studijų dalykai turi būti patvirtinti visoms studijų 

programoms? Jau pats terminas sako, kad tai yra laisvai pasirenkami dalykai, tai kodėl jie turi būti 

tvirtinami?  

Analizuojant Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos turinį, pastebėtinas 

studijų dalyko Mechanika ir mechanizmų ir mašinų teorija pavadinimas, kadangi programoje yra atskiras 

sandas Mechanika. Fizinei kultūrai yra skiriamos valandos, tačiau dalyko apimtis yra 0 kreditų. 

Pastebėtina, kad studijų dalykų apimtys įvairuoja nuo 2 iki 6 kreditų.  

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos semestrai akivaizdžiai viršija 20 

studijų kreditų apimtis, kadangi pačios programos apimtis yra 170 kreditų, o studijų trukmė tik 4 

metai. Tai pastebi ir savianalizės medžiagos rengėjai, pažymėdami, kad ketverių studijų metų 

laikotarpiu kreditai paskirstyti: 19-24 kreditų per semestrą, įskaitant papildomus studijų dalykus.  

Studijų programoje (4 lentelė) tikslinga būtų nurodyti sanduose laboratoriniams darbams 

skiriamas valandas, o šią informaciją ne tik pateikti studijų modulių kortelėse.  

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programoje dalykai išdėstyti logine seka, 

studijų sandai ir jų turinys pakankamai atitinka programos tikslus, yra šiuolaikiški. Savianalizės 

medžiagos rengėjai galėtų aiškiau apibrėžti laboratorinio darbo sąvoką, o dėstytojai, ruošiantys dalykų 

aprašus, tiksliau nurodyti praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus.  

Nagrinėjamoje programoje paskaitoms yra skiriami 21% (1428 val.), praktiniams užsiėmimams – 

28,6% (1944,8 val.), o studentų savarankiškam darbui – 50,4% (3427,2 val.) programos studentų 

sąlyginio valandinio laiko fondo (6800 val.). Tikslinga būtų nurodyti valandas, skiriamas tik 

laboratoriniams darbams. Studijų programoje yra numatyti kursiniai darbai, kursiniai projektai, tačiau 

programos sandaroje jie nėra nurodyti, o ši informacija tik pateikiama modulių 

kortelėse. Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėjami, o yra pateikiami 

sandų kortelėse.  

Atsiskaitymams už studijuojamus dalykus skiriamos egzaminų sesijos po keturias savaites rudens 

ir pavasario semestruose. Programoje numatyti 46 egzaminai, 4 diferencijuotos įskaitos, t.y. 

vidutiniškai 6,25 atsiskaitymų semestre.  
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3.6.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

 Pagrindinis Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos realizavimo struktūrinis 

padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykus bei 

specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU fakultetų  dėstytojai ir institutų darbuotojai. 

Daugiausia studijų pagrindų dalykų dėsto Mašinų mechanikos, Agroenergetikos, Matematikos, Fizikos 

katedrų dėstytojai. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto Žemdirbystės, Augalininkystė ir 

gyvulininkystės, Botanikos, Žemės ūkio mašinų (katedra kuruoja Žemės ūkio produktų gamybos 

inžinerijos studijų programą) katedrų dėstytojai. Viso šioje programoje dėsto 20  katedrų dėstytojai ir 

darbuotojai.  

Studijų realizavimas ir parama studentams analogiška visoms kitoms studijų programoms. 

 

3.6.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

2007 m. 22 absolventai baigė studijas ir jiems buvo suteiktas mechanikos inžinerijos bakalauro 

laipsnis. Kasmet studijas baigia vidutiniškai 19 -23 studentai, t.y studijas nutraukia apie 10 -12 

studentų t.y. apie 30 % . 

Per pastaruosius penkerius metus dienines bakalauro studijas: 

 - 14 studentų nutraukė studijas savo noru. 10 asmenų tai padarė būdami tik pirmame kurse, 3 – 

studijas nutraukė antrais studijų metais. 

 - 39 studentai buvo išbraukta iš studentų sąrašų už nepažangumą. 32 iš jų buvo pirmakursiai. 

 - 27 studentai pakeitė studijų formą, jie toliau studijas tęsia neakivaizdiniame skyriuje. 

2002-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 57 studentai, t.y. vidutiniškai per metus 11 

studentų išbraukiama iš studentų sąrašų. 

Labai žemas šios studijų programos konkursinis balas: 0,27 – 0,13. 

Priėmimas į neakivaizdines bakalauro studijos vyksta nuo 2005 m. Nors konkurso nėra (0,73), 

tačiau studentų mokosi pakankamai nemažai (apie 20). 

Neakivaizdines bakalauro studijas 2005 – 2006 metais: 

 - 3 studentai nutraukė studijas savo noru. 3 asmenys tai padarė būdami tik pirmame kurse.  

3 studentai buvo išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą. 3 iš jų buvo pirmakursiai.  

2005-2006 metų laikotarpyje studijas nutraukė 6 studentai, t.y. vidutiniškai per metus 3 studentai 

išbraukiami iš studentų sąrašų. 

 

3.6.4. Dėstytojai 

 

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos pagrindinių studijų programoje dirba 4 profesoriai, 

dėstantys specialaus lavinimo dalykus, 2 docentai veda bendruosius dalykus, 21 docentas dėsto 

specialaus lavinimo disciplinas, 3 dėstytojai skaito bendruosius dalykus, o 4 dėstytojai specialaus 

lavinimo dalykus.  

Profesoriai studijų programoje skaito 10% paskaitų, jiems skiriami 7,9% praktiniams 

užsiėmimas ir 7,8% neauditoriniam darbui.  

Bendrųjų dalykų docentai skaito 5% paskaitų, atlieka 3,6% kito auditorinio ir 4,3% 

neauditorinio darbo. Specialiųjų dalykų docentai skaito 9,7% paskaitų, atlieka 4,1% kito auditorinio ir 

7,4% neauditorinio darbo.  

Kiti bendrųjų dalykų dėstytojai skaito 4,9% paskaitų, atlieka 3,8% kito auditorinio ir 5,9% 

neauditorinio darbo. Kiti specialiųjų dalykų dėstytojai skaito 7,2% paskaitų, atlieka 2,5% kito 

auditorinio ir 5,9% neauditorinio darbo.  

Dauguma dėstytojų turi ilgalaikę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį. Mažiausia dėstytojo 

darbo patirtis – 6 metai, o didžiausia – per 40 metų.  

LŽŪ universitete dėstytojų komplektavimas atliekamas bendra tvarka, vadovaujantis Senato 

2006 m. balandžio 19 d. (protokolo Nr. 455) patvirtintu dokumentu: Kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo 
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darbuotojų pareigų reikalavimų aprašo, Konkursų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos aprašo, Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo. Dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų darbo struktūros reglamento.  

Dėstytojų profesinis tobulėjimas atsispindi atestavimo metu pildant dėstytojo (mokslo 

darbuotojo) atestacijos kortelę už kadenciją, kurioje pateikiamas per kadenciją atliktas pedagoginis, 

mokslinis, ekspertinis, metodinis, mokslo ir studijų organizacinis darbas, kvalifikacijos kėlimas.  

Visi programoje dirbantys dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, vykdo įvairius 

mokslinius projektus, tyrimų rezultatus skelbia Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Taip jie kelia savo 

kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo ilgalaikėse ar trumpalaikėse 

stažuotėse užsienio šalyse. Ši veikla atsispindi dėstytojų pateiktuose gyvenimo aprašymuose.  

Dėstytojai kelia savo kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo 

ilgalaikėse ar trumpalaikėse stažuotėse užsienio šalyse. 

Teorinių dalykų dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, atlieka mokslinius tyrimus arba užsiima 

mokslo taikomąja veikla ir publikuoja savo mokslinės veiklos rezultatus.  

Apie dalyko dėstytojų dėstymo ir vertinimo kokybę surenkami duomenys taikant anketas, kurių 

pagrindu atestuojami programoje dėstantys dėstytojai. Egzaminų lygio ir studentų darbo vertinimo 

patikimumo siekiama kaupiant dėstomų dalykų vertinamuosius darbus (praktinius, laboratorinius, 

kursinius darbus ir projektus, individualių užduočių ir egzaminų vertinimus raštu), apibendrintus 

rezultatus analizuojant fakulteto tarybos posėdžių metu. Pasibaigus mokslo metams fakulteto taryboje 

ir akademinės bendruomenės susirinkime atliekamas detalus baigiamųjų darbų gynimo aptarimas, 

vertinimas, numatant pasiūlymus kitiems metams.  

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos neakivaizdinių studijų personalo 

analizė atskirai neatlikta. Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad tie patys dėstytojai dėsto ir 

dieninėse, ir neakivaizdinėse studijose. Jų pedagoginis krūvis sudaro apie 30% dieninių studijų 

pedagoginio krūvio, todėl krūvio pasiskirstymas tarp profesorių, docentų ir kitų dėstytojų procentine 

išraiška būtų toks pats.  

Dėstytojų, dirbančių programoje, sudėtis atitinka keliamus reikalavimus.  

Savianalizės medžiagoje pateikta pakankamai medžiagos apie dėstytojų profesinę patirtį, 

interesus ir kvalifikaciją. Dėstytojų, kurie dėsto Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų 

programoje, kompetencija yra pakankama.  

Savianalizės medžiagos rengėjai galėjo daugiau skirti dėmesio dėstytojų tęstinio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo klausimams, pateikti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus ar kitokią 

informaciją.  

 

3.6.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Savianalizės rengimo grupė ir studijų programos komitetas šią studijų programą vertina teigiamai, nes 

suformuluoti programos tikslai, uždaviniai, apibrėžti studentų gebėjimai ir kompetencija atitinka 

technologijos mokslų studijų srities reglamento nuostatas, o jos dalykų tematika ir struktūra tenkina 

universitetinio tipo aukštajai mokyklai keliamus reikalavimus, be to studijų programos dalykus dėsto 

kvalifikuoti, turintys didelę pedagoginę ir mokslinę patirtį, dėstytojai. Tai programos pranašumai. 

 Toliau savianalizės grupė dėsto nuomonę kaip reikėtų šią programą tobulinti, tačiau 

neanalizuoja priežasčių, kodėl tai nedaroma. Be abejo, dviejų mokslo krypčių sandūroje formuojamas 

specialistas reikalauja labai kruopštaus dalykų parinkimo ir jų išdėstymo laike. 

Išsakytos darbdavių ir pačių absolventų mintys rodo, kad reikėtų efektyviau išnaudoti mokomųjų 

laboratorijų bazę, kad studentai įgytų daugiau praktinių įgūdžių. Tuo buvo galima įsitikinti ir vizito po 

laboratorijas metu. Be to reikėtų pagerinti laboratorijų aprūpinimą modernia laboratorine bei matavimo 

įranga. 

 Tai tinka ir neakivaizdinėms studijoms. 
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3.7. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija  

 

3.7.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos magistrantūros studijų programos trukmė 

yra dveji studijų metai, o jos apimtis – 80 studijų kreditų arba 3200 sąlyginių val. Moksliniam 

tiriamajam darbui yra skirti 32 kreditai, o tai sudaro 40% visos studijų programos apimties. Teorinėms 

studijoms skirti likę 48 kreditai (60% programos apimties).  

Magistrantūros studijų programa suskirstyta į tris studijų dalykų grupes: teorinės studijos, 

taikomosios studijos, gilinamieji moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas:  

Teorinių studijų dalykų grupę (8 kreditai, 10%) sudaro 2 bendrieji visai studijų programai 

gilinamojo pobūdžio privalomieji dalykai: Matematinė statistika ir modeliavimas (4 kreditai), 

Mokslinio tyrimo metodologija (4 kreditai).  

Taikomųjų studijų dalykų grupę sudaro:  

 bendrieji visai studijų programai privalomieji gilinamojo pobūdžio taikomieji dalykai 

(16 kreditų, 20%): Matavimai biosistemų inžinerijoje (4 kreditai); Mechaninių ir 

energetinių sistemų patikimumas (4 kreditai); Augalininkystės mašinų teorija (4 

kreditai); Derliaus dorojimo mašinų teorija (4 kreditai);  

  bendras visai studijų programai privalomasis plečiamojo pobūdžio taikomasis dalykas 

(4 kreditai): Biomasės ir kitų atsinaujinančių šaltinių energetika (4 kreditai);  

  pasirenkami gilinamojo pobūdžio taikomieji dalykai (16 kreditų, 20%): Dalelės 

balistika žemės ūkio mašinose (4 kreditai); Žemės ūkio mašinų bandymai (4 kreditai); 

Daržovių ir šakniavaisių dorojimo technologijos ir mašinos (4 kreditai.); Dirvos 

mechanika (4 kreditai); Žemės ūkio produktų džiovinimo ir ventiliavimo teorija (4 

kreditai); Žemės ūkio technologinių procesų valdymas (4 kreditai) (iš viso 6 dalykai po 

4 kreditus, studentai pasirenka 3 dalykus, t.y. 12 kreditų);  

  pasirenkami plečiamojo pobūdžio taikomieji dalykai (4 kreditai, 5%): Aplinkosaugos 

technologijos inžinerijoje (4 kreditai.); Sutarčių ir darbo teisė (4 kreditai); Įmonės 

finansų valdymas (4 kreditai); Pedagogika (4 kreditai); Verslo projektų valdymas (4 

kreditai); Technologijų ekonominis įvertinimas  (4 kreditai) (iš viso 6 dalykai po 4 

kreditus, studentai pasirenka 2 dalykus, t.y. 8 kreditus).  

Moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas sudaro 32 kreditus. Šie sandai yra priskiriami 

gilinamųjų dalykų grupei ir sudaro 40% studijų programos apimties. Studijų dalykai Tiriamasis darbas 

1, 2, 3 yra dėstomi 1,2 ir 3 semestruose (jų apimtis po 4 kreditus). Baigiamasis darbas yra ruošiamas 4 

semestre ir jam yra skiriama 20 kreditų.  

Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad gilinamojo pobūdžio studijos sudaro 85%, 

plečiamojo pobūdžio – 15% visos studijų programos apimties. Todėl galima teigti, kad nagrinėjama 

magistrantūra gilinamojo pobūdžio, nors programos rengėjai tokios informacijos nepateikia.  

Teorinių studijų, taikomųjų studijų dalykai, gilinamieji moksliniai tyrimai ir baigiamasis 

darbas atitinkamai sudaro 10%, 50% ir 40% visos studijų programos apimties. Privalomieji studijų 

dalykai sudaro 75%, pasirenkamieji – 25% visos studijų programos apimties.  

Studijų programoje paskaitoms skiriamos 536 val., praktiniams užsiėmimas – 232 val., 

studentų savarankiškam darbui – 2432 val.  

Dviejų studijų metų laikotarpyje kreditai studijų programoje paskirstyti tolygiai – po 20 

kreditų per semestrą.  

Teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitos sudaro 28%, praktiniai užsiėmimai 12% ir 

savarankiškas studentų darbas 60%. Paskaitų ir praktinių darbų apimtis priklauso nuo dalyko 

paskirties: daugumoje dalykų paskaitos sudaro 30% ir tenkina Magistrantūros studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus.  

Atsiskaitymams už studijuojamus dalykus skiriama po keturias egzaminų sesijos savaites rudens 

ir pavasario semestruose, atsiskaitymo forma – egzaminas.  
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Savianalizės medžiagoje pažymėta, kad programos studijų modulių seka sudaryta pagal 

studijuojamų dalykų tarpusavio loginius ryšius, tačiau loginiai ryšiai nepateikiami.  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėti.  

 

3.7.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

 Pagrindinis Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programos realizavimo struktūrinis 

padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykus bei 

specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU fakultetų  dėstytojai ir institutų darbuotojai. 

Daugiausia studijų pagrindų dalykų dėsto Mašinų mechanikos, Agroenergetikos, Matematikos, Fizikos 

katedrų dėstytojai.  

Pagrindinius specialybės dalykus dėsto Žemdirbystės, Augalininkystė ir gyvulininkystės, 

Botanikos, Žemės ūkio mašinų (katedra kuruoja Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų 

programą)  katedrų dėstytojai.  Viso šioje programoje dėsto 20  katedrų dėstytojai ir darbuotojai.  

Studijų realizavimas ir parama studentams analogiška visoms kitoms studijų programoms. 

 

3.7.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

Kasmet į Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos magistrantūros studijų programą priimama 

apie 6 - 9  studentai.  

2006 m. 4 absolventai baigė studijas ir jiems buvo suteiktas mechanikos inžinerijos magistro laipsnis. 

Pakankamai didelė studentų kaita.  Per pastaruosius penkerius metus: 

 - 5 studentai nutraukė studijas savo noru. 4 asmenys tai padarė būdami tik pirmame kurse; 

  - 9 studentai buvo išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą, 7 iš jų buvo pirmakursiai. 

 

3.7.4. Dėstytojai 

 

LŽŪU antrosios pakopos Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programoje dirba 

16 dėstytojų: 7 profesoriai ir 8 docentai. Teorinių studijų dalykus dėsto 1 profesorius ir 1 docentas. 

Taikomųjų studijų gilinamojo pobūdžio privalomuosius dalykus dėsto 3 profesoriai ir 1 docentas, 

gilinamojo pobūdžio pasirenkamuosius dalykus dėsto 1 profesorius, 3 docentai, plečiamojo pobūdžio 

privalomąjį dalyką dėsto 1 profesorius, o pasirenkamuosius dalykus – 2 profesoriai, 2 docentai.  

Profesoriai studijų programoje skaito 58,2% teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitas, 

58,6% yra skiriama kito pobūdžio auditoriniam darbui, 31,5% numatyta neauditoriniam darbui. 

Profesoriai vadovauja magistrantų moksliniams tyrimams bei baigiamiesiems darbams ir tai sudaro 

17,9% val.  

Docentai skaito 41,8% teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitų, 41,4% praktinių 

užsiėmimų, o neauditorinis darbas sudaro 22,5%. Taip pat vadovauja magistrantų moksliniams 

tyrimams bei baigiamiesiems darbams (tai sudaro 28,1%).  

Vertinant dėstytojų gyvenimo aprašymus, galima teigti, kad jų kvalifikacija yra pakankama, o 

pedagoginio personalo sudėtis atitinka Nuosekliųjų studijų programų nuostatuose išdėstytus 

reikalavimus. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, atliekantys mokslinius tyrimus, publikuojantys 

mokslinės veiklos rezultatus moksliniuose žurnaluose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujantys įvairiose 

mokslinėse konferencijose. Tačiau savianalizės medžiagos rengėjai galėtų plačiau aptarti 

dėstytojų be mokslinių laipsnių ir pedagoginių vardų dalyvavimą magistratūros studijų programoje.  

Savianalizės medžiagoje teigiama, kad visi antrosios pakopos studijų programos dėstytojai 

yra aktyvūs mokslininkai, atestuojami kas 5 metai, įvertinama jų pedagoginė, metodinė bei mokslinė 

veikla. Studijuojamų dalykų dėstymo kokybė vertinama atliekant anoniminę anketinę studentų 

apklausą, kurios duomenys turi įtakos dėstytojo atestacijai. Dėstytojų veiklos ir anketinių apklausų 

apibendrinti rezultatai svarstomi fakulteto taryboje.  

Savianalizės medžiagoje kukliai aptariamas personalo profesinis tobulėjimas, nepateikiama 

nuosekli tvarka. Neaptariama, kaip siekiama dėstymo kokybės.  
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3.7.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Šios programos magistrantūros studijas savianalizės grupė vertina teigiamai, pažymėdama, kad ji 

tenkina visus jai keliamus reikalavimus, o šios programos dalykus dėsto kvalifikuoti, turintys didelę 

pedagoginę ir mokslinę patirtį, dėstytojai ir net 58 auditorinio darbo atlieka profesoriai. 

 Be abejo tai programos pranašumai. 

 Šios programos trūkumams reikėtų priskirti silpnoką bazę, kurioje studentai atlieka mokslinio 

tiriamojo pobūdžio studijas; taip pat didesnį dėmesį reikėtų skirti studentų savarankiško darbo 

tobulinimui. 

 

 

3.8. Universitetinių pagrindinių studijų programa Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo 

inžinerija  

3.8.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos pagrindinių dieninių studijų 

programų apimtis 170 studijų kreditų (6800 val. sąlyginių studento darbo valandų), trukmė – 4 metai. 

Kūno kultūros dalykui kreditai nėra skiriami.  

Pagrindinių neakivaizdinių studijų trukmė – 5 metai, o programos apimtis yra 170 kreditų 

(6800 val.) Neakivaizdinėms studijoms planai sudaromi pagal programos dieninių studijų planus, 

vienam kreditui skiriant 6 auditorines valandas. Jų pasiskirstymas nustatomas proporcingai dieninių 

studijų valandoms.  

Bakalauro studijų programoje yra tris studijų dalykų grupės: bendrojo universitetinio 

lavinimo, studijų pagrindų ir specialaus lavinimo.  

Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad pirmame kurse geriau pasiruošti tolimesnėms 

studijoms, studentai studijuoja papildomus studijų programos dalykus (6 kr.; 3%): Užsienio kalba (4 

kr.); Kalbos kultūra ir specialybės kalba (2 kr.). Tačiau nėra paaiškinama kokiai studijų dalykų grupei 

tai galima būtų priskirti.  

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų grupė (12 kr.; 7%):  

fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai, apimantys fizinių ir technologijos mokslų filosofinius ir 

istorinius pagrindus: Visuomenės ir technikos raida (3 kr.), Profesinė etika (2 kr.);  

humanitarinės, socialinės ir meno studijos: Užsienio kalba (4 kr.), Filosofija (3 kr.).  

Studijų pagrindų grupė (76 kr.; 45%):  

Teoriniai inžinerijos pagrindai (22 kr.): Chemija (3 kr.), Fizika (5 kr.), Matematika (Analizinė 

geometrija ir diferencialinis skaičiavimas; Integralai, diferencialinės lygtys ir eilutės, Taikomoji 

matematika) (14 kr.); 

bendrieji inžinerijos dalykai (17 kr.): Informacinės technologijos (3 kr.), Inžinerinė grafika (4 kr.), 

Aplinkos, darbų ir civilinė sauga (3 kr.); Elektrotechnika (3 kr.), Elektronika ir automatinis valdymas 

(4 kr.); 

pagrindiniai studijų krypties dalykai (29 kr.): Mechanika ir mašinų mechanizmų teorija (6 kr.); 

Medžiagotyra ir medžiagų technologijos (6 kr.); Mašinų elementai ir pakeičiamumas (5 kr.); Takių 

kūnų mechanika (3 kr.); Termodinamika (3 kr.); Medžiagų atsparumas (3 kr.); Kompiuterizuotas 

projektavimas (3 kr.).   

socialinių mokslų dalykai (8 kr.): Teisės pagrindai (2 kr.), Ekonomikos teorijos pagrindai (3 kr.), 

Vadyba (3 kr.).  

Specialaus lavinimo grupė (76 kr.; 45%): Agronomijos ir ekologijos pagrindai (4 kr.); 

Cheminiai ir biocheminiai perdirbimo technologijų procesai (3 kr.); Produktų kokybės valdymas ir 

toksikologija (4 kr.); Technologinių procesų teorija (3 kr.); Žemės ūkio produktų sandėlių inžinerija (3 

kr.); Gyvulininkystės techninės sistemos (4 kr.); Technologinis transportas (3 kr.); Maisto produktų 

mikrobiologija (3 kr.); Žemės ūkio technologijų inžinerija (3 kr.); Žemės ūkio produktų perdirbimo 
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inžinerija (7 kr.); Pakavimo technologijos (3 kr.); Šaldymo technologijos ir įrenginiai (3 kr.). Praktikos 

(7 kr.): Technologinė praktika (3 kr.); Inžinerinė projektinė praktika (4 kr.). Baigiamasis darbas – 8 kr.  

Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai; 5%) patvirtinti bendrai visoms LŽŪU studijų 

programoms ir priklauso humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų 

sritims. 

 Kaip teigia savianalizės medžiagos rengėjai, tai sudaro sąlygas studentams gilinti žinias juos 

labiau dominančiuose dalykuose.  

Specialaus lavinimo alternatyvos (9 kreditai; 5%) pasirenkamos iš šių siūlomų dalykų: 

Transporto ir jėgos mašinos (3 kr.); Mechatroninės sistemos ir inžinerinė kūryba (3 kr.); Šilumos 

energetika ir matavimai (3 kr.); Netradiciniai šilumos gavimo būdai (3 kr.); Stacionarių techninių 

sistemų projektavimas (3 kr.); Džiovinimo technologijos ir įrenginiai (3 kr.); Atliekų utilizavimo 

inžinerija ir mašinų sauga (3 kr.).  

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai sudaro 10%, studijų pagrindų – 45%, o specialaus 

lavinimo – 45% visos bakalauro studijų programos apimties. Studijų programos privalomųjų ir 

pasirenkamųjų dalykų sąrašai, jų aprašymai kas dveji metai pateikiami LŽŪU informaciniame 

leidinyje „Studijų programos“.  

Universitetinių pagrindinių studijų Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos 

studijų programos rengėjams tikslinga atkreipti dėmesį į tai, kad programos sandara galėtų tiksliau 

atitikti Bendrojo technologijos mokslų (inžinerijos) studijų srities reglamento reikalavimus. Programos 

studijų pagrindų dalies bendrieji teoriniai dalykai turėtų būti 24 kreditų apimties (nurodyta 17 kreditų), 

praktikos – ne mažiau kaip 10 kreditų (yra 7 kreditai). Diskutuotina yra papildomų studijų dalykų 

grupė: jos poreikis, paskirtis, prasmė.  

Diskutuotina, ar laisvai pasirenkami studijų dalykai turi būti patvirtinti visoms studijų 

programoms? Jau pats terminas sako, kad tai yra laisvai pasirenkami dalykai, tai kodėl jie turi būti 

nurodami ir tvirtinami?  

Analizuojant Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programos turinį, 

pastebėtinas studijų dalyko Mechanika ir mechanizmų ir mašinų teorija pavadinimas, kadangi programoje 

yra atskiras sandas Mechanika. Fizinei kultūrai yra skiriamos valandos, tačiau dalyko apimtis yra 0 kreditų. 

Pastebėtina, kad studijų dalykų apimtys įvairuoja nuo 2 iki 6 kreditų.  

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programos semestrai 

akivaizdžiai viršija 20 studijų kreditų apimtis, kadangi pačios programos apimtis yra 170 kreditų, o 

studijų trukmė tik 4 metai. Tai pastebi ir savianalizės medžiagos rengėjai, pažymėdami, kad ketverių 

studijų metų laikotarpiu kreditai paskirstyti: 19-24 kreditų per semestrą, įskaitant papildomus studijų 

dalykus.  

Studijų programoje tikslinga būtų nurodyti sanduose laboratoriniams darbams skiriamas 

valandas, o šią informaciją ne tik pateikti studijų modulių kortelėse.  

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programoje dalykai išdėstyti logine 

seka, studijų sandai ir jų turinys pakankamai atitinka programos tikslus, yra šiuolaikiški. Savianalizės 

medžiagos rengėjai galėtų aiškiau apibrėžti laboratorinio darbo sąvoką, o dėstytojai, ruošiantys dalykų 

aprašus, tiksliau nurodyti praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus. 

Studijų programoje tikslinga būtų nurodyti sanduose laboratoriniams darbams skiriamas 

valandas, o šią informaciją ne tik pateikti studijų modulių kortelėse.  

Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programoje dalykai išdėstyti logine seka, 

studijų sandai ir jų turinys pakankamai atitinka programos tikslus, yra šiuolaikiški. Savianalizės 

medžiagos rengėjai galėtų aiškiau apibrėžti laboratorinio darbo sąvoką, o dėstytojai, ruošiantys dalykų 

aprašus, tiksliau nurodyti praktinius užsiėmimus ar laboratorinius darbus.  

Studijų programoje paskaitos sudaro 23%, praktiniai užsiėmimai – 29%, o savarankiškas 

studentų darbas – 48 % programos apimties.  

Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad studijų metu studentai atlieka mokomąsias ir 

gamybines praktikas, ugdančias praktinius ir komandinio darbo gebėjimus. Mokomosios praktikos yra 

sudedamoji dėstomų dalykų dalis, kurių metu studentai praktiškai pritaiko įgytas teorines žinias (1 sav. 
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– Medžiagotyra ir medžiagų technologijos, 3 semestras; 1 sav. – Agronomijos ir ekologijos pagrindai, 

4 semestras; 1 sav. – Gyvulininkystės techninės sistemos, 7 semestras).  

II kurse studentai atlieka 

technologinę praktiką (3 sav.) laboratorijose bei produktų gamybos ir perdirbimo įmonėse. III 

kurse numatyta inžinerinė projektinė praktika (4 kr.), kuri atliekama studento pasirinktoje žemės ūkio 

produktų laikymo ir perdirbimo įmonėje. Tačiau sunku suprasti kaip laikas skirstomas tarp praktikų ir 

atskirų studijų dalykų.  

Studijų metu studentai rengia 4 kursinius projektus, tačiau jie studijų programoje nėra nurodyti.  

Atsiskaitymams už studijuojamus dalykus skiriama po keturias egzaminų sesijos savaites 

rudens ir pavasario semestruose. Programoje numatyti 46 egzaminai, 4 diferencijuotos įskaitos, 

vidutiniškai 6,25 atsiskaitymų semestre.  

Studijų metodai savianalizės medžiagoje plačiau nėra nagrinėjami, o yra pateikiami sandų 

kortelėse.  

3.8.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Pagrindinis Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programos 

realizavimo struktūrinis padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Bendrojo 

universitetinio lavinimo dalykus bei specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU fakultetų  

dėstytojai ir institutų darbuotojai. Daugiausia studijų pagrindų dalykų dėsto Mašinų mechanikos, 

Agroenergetikos, Matematikos, Fizikos katedrų dėstytojai. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto 

Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros (ši katedra kuruoja specialybę)  dėstytojai. Viso šioje 

programoje dirba 19  katedrų darbuotojai.  

Visa kita  - studijų realizavimas, atsiskaitymai ,konsultacijos ir t.t. vykdoma analogiškai kaip ir 

kitoms studijų programoms. 

 

3.8.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

Vidutiniškai šioje programoje viso studijuoja 116 studentų arba vidutiniškai 29 studentai 

viename kurse. 

Konkursinis balas nėra aukštas: 0,4 – 0,17. 

 Per pastaruosius penkerius metus buvo priimta 164 studentai, o studijas baigė 124, t.y. studijas 

nutraukė 40. Dažniausiai studentai studijas nutraukia savo noru I-II kurse. Per pastaruosius penkerius 

metus: 11 studentų nutraukė studijas savo noru, 9 asmenys tai padarė būdami tik pirmame kurse, 2 – 

studijas nutraukė antrais studijų metais; 29 studentai išbraukti iš studentų sąrašų už nepažangumą, 23 

iš jų buvo pirmakursiai.  

Neakivaizdinėse studijose per pastaruosius dvejus metus 4 studentai nutraukė studijas savo noru:  

4 asmenys tai padarė būdami tik pirmame kurse. Už nepažangumą išbrauktų nebuvo. 2005-2006 metų 

laikotarpyje studijas nutraukė 4 studentai, t.y. vidutiniškai per metus 2 studentai išbraukiami iš 

studentų sąrašų. Šioje studijų programoje studijuoja studentai įstoję bet kuriuo prioritetu. 

 

3.8.4. Dėstytojai 

 

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programoje dirba 5 profesoriai, 

kurie dėsto specialiuosius dalykus, 2 docentai – bendruosius dalykus, 21 docentas – specialaus 

lavinimo dalykus, 3 dėstytojai – bendruosius dalykus ir 3 dėstytojai – specialaus lavinimo dalykus.  

Profesoriai studijų programoje skaito 17,2% paskaitų, 15,6% – praktinių užsiėmimų ir 16,8% 

neauditorinio darbo.  

Docentai bendrųjų dalykų skaito 1,6% paskaitų, 10,2% – praktinių užsiėmimų ir 6,5% 

neauditorinio darbo. Taip pat docentai specialiųjų dalykų skaito 69,1% paskaitų, 67,8% – praktinių 

užsiėmimų ir 64,8 % neauditorinio darbo.  
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Dėstytojai bendrųjų dalykų skaito 4,9% paskaitų, 3, % – praktinių užsiėmimų ir 5,9% 

neauditorinio darbo. Kita dalis dėstytojų specialiųjų dalykų skaito 7,2% paskaitų, 2,5 % – praktinių 

užsiėmimų ir 5,9% neauditorinio darbo.  

Dauguma dėstytojų turi ilgalaikę mokslinio ir pedagoginio darbo patirtį. Mažiausia dėstytojo 

darbo patirtis – 6 metai, o didžiausia – per 40 metų.  

LŽŪ universitete dėstytojų komplektavimas atliekamas bendra tvarka, vadovaujantis Senato 

2006 m. balandžio 19 d. (protokolo Nr. 455) patvirtintu dokumentu: Kvalifikacinių dėstytojų ir mokslo 

darbuotojų pareigų reikalavimų aprašo, Konkursų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti 

organizavimo tvarkos aprašo, Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo. Dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų darbo struktūros reglamento.  

Dėstytojų profesinis tobulėjimas atsispindi atestavimo metu pildant dėstytojo (mokslo 

darbuotojo) atestacijos kortelę už kadenciją, kurioje pateikiamas per kadenciją atliktas pedagoginis, 

mokslinis, ekspertinis, metodinis, mokslo ir studijų organizacinis darbas, kvalifikacijos kėlimas.  

Visi programoje dirbantys dėstytojai aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje, vykdo įvairius 

mokslinius projektus, tyrimų rezultatus skelbia Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Taip jie kelia savo 

kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo ilgalaikėse ar trumpalaikėse 

stažuotėse užsienio šalyse. Ši veikla atsispindi dėstytojų pateiktuose gyvenimo aprašymuose.  

Dėstytojai kelia savo kvalifikaciją mokslinėje ir pedagoginėje srityse, daugelis jų ne kartą buvo 

ilgalaikėse ar trumpalaikėse stažuotėse užsienio šalyse. Teorinių dalykų dėstytojai yra aktyvūs 

mokslininkai, atlieka mokslinius tyrimus arba užsiima mokslo taikomąja veikla ir publikuoja savo 

mokslinės veiklos rezultatus.  

Apie dalyko dėstytojų dėstymo ir vertinimo kokybę surenkami duomenys taikant anketas, kurių 

pagrindu atestuojami programoje dėstantys dėstytojai. Egzaminų lygio ir studentų darbo vertinimo 

patikimumo siekiama kaupiant dėstomų dalykų vertinamuosius darbus (praktinius, laboratorinius, 

kursinius darbus ir projektus, individualių užduočių ir egzaminų vertinimus raštu), apibendrintus 

rezultatus analizuojant fakulteto tarybos posėdžių metu. Pasibaigus mokslo metams fakulteto taryboje 

ir akademinės bendruomenės susirinkime atliekamas detalus baigiamųjų darbų gynimo aptarimas, 

vertinimas, numatant pasiūlymus kitiems metams.  

Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programos neakivaizdinių 

studijų personalo analizė atskirai neatlikta. Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad tie patys 

dėstytojai dėsto ir dieninėse, ir neakivaizdinėse studijose. Jų pedagoginis krūvis sudaro apie 30% 

dieninių studijų pedagoginio krūvio, todėl krūvio pasiskirstymas tarp profesorių, docentų ir kitų 

dėstytojų procentine išraiška būtų toks pats.  

Dėstytojų, dirbančių programoje, sudėtis atitinka keliamus reikalavimus.  

 

3.8.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Savianalizės rengimo grupė ir studijų programos komitetas šią studijų programą vertina teigiamai, nes 

programos sandara ir sudėtis atitinka universitetinio tipo aukštajai mokyklai keliamus reikalavimus, o 

suformuluoti programos tikslai, uždaviniai, apibrėžti studentų gebėjimai ir kompetencija atitinka 

technologijos mokslų srities reglamento nuostatas, be to šioje studijų programoje dirba daug 

kvalifikuotų, turinčių didelę patirtį, dėstytojų. Ekspertų grupė taip pat yra tokios pat nuomonės. 

 Dabar apie programos trūkumus. Aptariama programa apima tarpkryptines studijas, todėl čia 

dėstomus dalykus reikia parinkti ir suderinti ypač kruopščiai, o tai yra fakulteto ir programos 

vykdytojų pareiga. Kitas klausimas – tai silpnoka kabinetų ir laboratorijų materialinė bazė, būtinai 

reikia šiuolaikinės įrangos. Tai padėtų išspręsti studentų profilinio paruošimo spragas, skatintų jų 

tiriamųjų darbų įgūdžių vystymą. 

 Tai tinka ir neakivaizdinių studijų programai. 
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3.9. Magistrantūros studijų programa Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija  

 

3.9.1. Programos sandara, turinys ir studijų metodai 

 

LŽŪU Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos magistrantūros studijų 

programos trukmė yra dveji studijų metai, o jos apimtis – 80 studijų kreditų arba 3200 studento 

sąlyginių darbo valandų. Moksliniam tiriamajam darbui yra skirti 32 kreditai, o tai sudaro 40% visos 

studijų programos apimties. Teorinėms studijoms skirti likę 48 kreditai (60% programos apimties).  

Magistrantūros studijų programa suskirstyta į tris studijų dalykų grupes: teorinės studijos, 

taikomosios studijos, gilinamieji moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas:  

Teorinių studijų dalykų grupę (8 kr., 10%) sudaro 2 bendrieji visai studijų programai 

gilinamojo pobūdžio privalomieji dalykai: Matematinė statistika ir modeliavimas (4 kr.), Mokslinio 

tyrimo metodologija (4 kr.).  

Taikomųjų studijų dalykų grupę sudaro:  

bendrieji visai studijų programai privalomieji gilinamojo pobūdžio taikomieji dalykai (16 kr., 20%): 

Matavimai biosistemų inžinerijoje (4 kr.);  Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas (4 kr.); 

Technologinių objektų automatizuotas projektavimas (4 kr.); Šaldymo inžinerija ir oro 

kondicionavimas (4 kr.); 

bendras visai studijų programai privalomasis plečiamojo pobūdžio taikomasis dalykas (4 kr.): 

Biomasės ir kitų atsinaujinančių šaltinių energetika (4 kr); 

pasirenkami gilinamojo pobūdžio taikomieji dalykai (16 kr., 20%): Aplinkosauga stacionariose žemės 

ūkio technologijose (4 kr.); Džiovinimo procesų modeliavimas (4 kr.); Gyvulininkystės sistemų 

inžinerija (4 kr.); Technologinių procesų modeliavimas (4 kr.); Augalininkystės produktų kokybės 

sistema (4 kr.); Gamybinių pastatų termoinžinerija (4 kr.); Gyvulininkystės produktų kokybės sistema 

(4 kr.); Produktų toksikologija ir perdirbimo aplinkosauga (4 kr.) (studentai pasirenka 4 dalykus, iš 

viso 16 kr.);  

pasirenkami plečiamojo pobūdžio taikomieji dalykai (4 kr., 5%): Aplinkosaugos technologijos 

inžinerijoje (4 kr.); Sutarčių ir darbo teisė (4 kr.); Įmonės finansų valdymas (4 kr.); Pedagogika (4 kr.); 

Verslo projektų valdymas (4 kr.) (studentai privalo pasirinkti 1 dalyką).  

Moksliniai tyrimai ir baigiamasis darbas sudaro 32 kreditus. Šie sandai yra priskiriami 

gilinamųjų dalykų grupei ir sudaro 40% studijų programos apimties. Studijų dalykai Tiriamasis darbas 

1, 2, 3 yra dėstomi 1,2 ir 3 semestruose (jų apimtis po 4 kreditus). Baigiamasis darbas yra ruošiamas 4 

semestre ir jam yra skiriama 20 kreditų.  

Savianalizės medžiagos rengėjai teigia, kad gilinamojo pobūdžio studijos sudaro 90%, 

plečiamojo pobūdžio – 10% visos studijų programos apimties. Todėl galima teigti, kad nagrinėjama 

magistrantūra gilinamojo pobūdžio, nors programos rengėjai tokios informacijos nepateikia.  

Teorinių studijų, taikomųjų studijų dalykai, gilinamieji moksliniai tyrimai ir baigiamasis 

darbas atitinkamai sudaro 10%, 50% ir 40% visos studijų programos apimties. Privalomieji studijų 

dalykai sudaro 75%, pasirenkamieji – 25% visos studijų programos apimties.  

Studijų programoje paskaitoms skiriamos 536 val., praktiniams užsiėmimas – 232 val., 

studentų savarankiškam darbui – 2432 val.  

Dviejų studijų metų laikotarpyje kreditai studijų programoje paskirstyti tolygiai – po 20 

kreditų per semestrą.  

Teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitos sudaro 28%, praktiniai užsiėmimai 12% ir 

savarankiškas studentų darbas 60%. Paskaitų ir praktinių darbų apimtis priklauso nuo dalyko 

paskirties: daugumoje dalykų paskaitos sudaro 30% ir tenkina Magistrantūros studijų programų 

bendrųjų reikalavimų aprašo reikalavimus.  

Atsiskaitymams už studijuojamus dalykus skiriama po keturias egzaminų sesijos savaites rudens 

ir pavasario semestruose, atsiskaitymo forma – egzaminas.  
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Programos studijų modulių seka sudaryta pagal studijuojamų dalykų tarpusavio loginius 

ryšius, tačiau loginiai ryšiai savianalizės medžiagoje nepateikiami. Studijų metodai savianalizės 

medžiagoje plačiau nėra nagrinėti.  

 

3.9.2. Studijų realizavimas ir parama studentams 

 

Pagrindinis Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programos 

realizavimo struktūrinis padalinys yra LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas. Bendrojo 

universitetinio lavinimo dalykus bei specifinius specialybės dalykus dėsto kitų LŽŪU fakultetų  

dėstytojai ir institutų darbuotojai. Daugiausia studijų pagrindų dalykų dėsto Mašinų mechanikos, 

Agroenergetikos, Matematikos, Fizikos katedrų dėstytojai. Pagrindinius specialybės dalykus dėsto 

Šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedros (ši katedra kuruoja specialybę)  dėstytojai.  Viso šioje 

programoje dirba 19  katedrų darbuotojai.  

Visa kita  - studijų realizavimas, atsiskaitymai ,konsultacijos ir t.t. vykdoma analogiškai kaip ir 

kitoms studijų programoms. 

 

3.9.3. Studentų skaičiaus kaita 

 

2007 m. 8 absolventai baigė magistrantūros  studijas ir jiems buvo suteiktas mechanikos 

inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Kasmet magistrantūros studijas baigia vidutiniškai 9 

studentai, t.y studijas nutraukia apie 3 studentai. 

Per pastaruosius penkerius metus buvo priimta 66 studentai, studijas nutraukė 16, t.y. 

vidutiniškai per metus 3 studentai išbraukiami iš studentų sąrašų.  Savo noru studijas nutraukė 9 

studentai (8 asmenys tai padarė būdami tik pirmame kurse, 1 – antraisiais studijų metais). Už 

nepažangumą 7 studentai išbraukti iš studentų sąrašų, 5 iš jų buvo pirmakursiai.  

 

3.9.4. Dėstytojai 

 

LŽŪU Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos studijų programoje dirba 15 

dėstytojų: 8 profesoriai, 6 docentai, 1 lektorius, turintis daktaro mokslinį laipsnį. Teorinių studijų 

dalykus dėsto 1 profesorius ir 1 docentas. Taikomųjų studijų gilinamojo pobūdžio privalomuosius 

dalykus dėsto 2 profesoriai ir 1 docentas, gilinamojo pobūdžio pasirenkamuosius dalykus dėsto 2 

profesoriai, 3 docentai, 1 lektorius , plečiamojo pobūdžio privalomąjį dalyką dėsto 1 profesorius, o 

pasirenkamuosius dalykus – 2 profesoriai, 1 docentas.  

Profesoriai studijų programoje, dėstant teorinių ir taikomųjų studijų dalykus, skaito 58,2% 

paskaitų, atlieka 58,6% kito auditorinio ir 29,0% neauditorinio darbo. Taip pat dar atlieka 20,1% kito 

neauditorinio darbo, vadovaujant magistrantų moksliniams tyrimams bei baigiamiesiems darbams.  

Docentai skaito 41,8% teorinių ir taikomųjų studijų dalykų paskaitų, atlieka 41,4% kito 

auditorinio ir 20,7% neauditorinio darbo. Taip pat dar atlieka 20,1% kito neauditorinio darbo, 

vadovaujant magistrantų moksliniams tyrimams bei baigiamiesiems darbams.  

Vertinant dėstytojų gyvenimo aprašymus, galima teigti, kad jų kvalifikacija yra pakankama, o 

pedagoginio personalo sudėtis atitinka Nuosekliųjų studijų programų nuostatuose išdėstytus 

reikalavimus. Dėstytojai yra aktyvūs mokslininkai, atliekantys mokslinius tyrimus, publikuojantys 

mokslinės veiklos rezultatus moksliniuose žurnaluose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujantys įvairiose 

mokslinėse konferencijose. Tačiau savianalizės medžiagos rengėjai galėtų plačiau aptarti dėstytojų be 

mokslinių laipsnių ir pedagoginių vardų dalyvavimą magistratūros studijų programoje.  

Savianalizės medžiagoje teigiama, kad visi antrosios pakopos studijų programos dėstytojai 

yra aktyvūs mokslininkai, atestuojami kas 5 metai, įvertinama jų pedagoginė, metodinė bei mokslinė 

veikla. Studijuojamų dalykų dėstymo kokybė vertinama atliekant anoniminę anketinę studentų 

apklausą, kurios duomenys turi įtakos dėstytojo atestacijai. 

 Dėstytojų veiklos ir anketinių apklausų apibendrinti rezultatai svarstomi fakulteto taryboje.  



 35 

Savianalizės medžiagoje kukliai aptariamas personalo profesinis tobulėjimas, nepateikiama 

nuosekli tvarka. Neaptariama, kaip siekiama dėstymo kokybės.  

 

3.9.5. Programos pranašumai ir trūkumai 

 

Programos pranašumas, savianalizės grupės teigimu, yra tas, kad ji tenkina visus magistrantūros 

studijoms keliamus reikalavimus, o programos realizavime dalyvauja daug aukštos kvalifikacijos 

dėstytojų ir net 58  auditorinio krūvio tenka profesoriams. Tai gerai. 

 Pagrindinis šios programos trūkumas (ekspertų nuomone) būtų tas, kad silpnoka laboratorijų ir 

kabinetų materialinė bazė ir šiuolaikinės įrangos trūkumas trukdo studentams įgyti geresnius praktinius 

ir mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius. 

 

 

4. Materialiosios sąlygos 
 

Savianalizės medžiagoje išvardintos auditorijos ir kabinetai, kuriuose studentai klauso paskaitų bei 

vyksta seminarai. Dauguma šių patalpų aprūpintos vaizdinėmis priemonėmis bei kita reikalinga įranga. 

Taip pat išvardintos visos bendrojo lavinimo specialiųjų dalykų laboratorijos. Pažymėtina, kad kai 

kuriose laboratorijose esanti įranga pakankamai šiuolaikiška ir leidžia atlikti mokslinius tyrimus.  

Aptartos kompiuterinės klasės ir jų funkcijos (jų yra keletas), visos programinės įrangos yra 

licencijuotos. Žemės ūkio inžinerijos fakultetas turi LITNET spartųjį internetą, kuris optinio kabelio 

dėka sujungė daugumą darbo vietų. 

 Savarankiškai studentai gali dirbti fakulteto ir Informatikos katedros kompiuterinėse klasėse 

nuo 17 iki 21 val. Šiomis klasėmis naudojasi ir kitų studijų programų studentai, todėl trūksta 

kompiuterizuotų darbo vietų, ypač naudojant specifines taikomąsias kompiuterines programas. 

 Studijų metu studentai naudojasi Centrinių rūmų studentų, mokslo personalo, periodikos ir 

bibliografijos  bei III rūmų skaityklomis, kuriose iš viso yra 215 darbo vietų. Bibliotekos skaitytojai 

interneto paslaugomis naudojasi nemokamai. Interneto darbo vietose galima naudotis tik interneto 

naršyklėmis. Kai kuriose darbo vietose naudojimosi internetu galimybės yra ribojamos informacijos 

paieška duomenų bazėse. Iš interneto galima parsisiųsti tik bibliografinę bei mokslinę informaciją, 

kurią galima įrašyti į elektronines laikmenas arba atsispausdinti. Knygų užsakymui studentai naudojasi 

elektroniniu katalogu, kuris leidžia užsisakyti leidinį bet kuriuo kompiuteriu (net ir ne LŽŪU 

teritorijoje), kuris yra prijungtas prie internetinio ryšio. 

Pastaruoju metu įsigyta naujos laboratorinės įrangos daugiau kaip už 1 milijoną litų iš projekto 

BPD2004-ERPK-1.5.0-12-05/0045 lėšų (fakulteto mastu). Be to, šios programos studentai 

laboratorinius darbus atlieka įvairiose akcinėse bendrovėse (kurių profilis atitinka ruošiamus 

specialistus) ir kitose su komunaliniu ūkiu susijusiose įmonėse. Praktinius darbus studentai gali atlikti 

arti Kauno esančiose komunalinės paskirties įmonėse. 

 Studijų programos 50  priimamų studentų suteikiamos valstybės mokamos stipendijos, 

kitiems 50  tenka patiems dalinai mokėti už studijas. Visiems studijų programos studentams 

suteikiama galimybė gyventi LŽŪU bendrabučiuose. Galimybė studijuoti ir neįgaliems studentams yra 

suteikiama atsižvelgiant į reikiamas sąlygas. 

Iš pokalbių su studentais ir darbdaviais seka, kad yra visos galimybės paruošti gerą specialistą (neretai 

studentams trūksta motyvacijos), kurie ypač reikalingi kaimui ir nedidelėms gyvenvietėms. Tai ypač 

akcentavo darbdaviai. 
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5. Išoriniai santykiai 
 

Savianalizėje gana plačiai išdėstyta ir argumentuotai palyginta mechanikos krypties studijų 

programos šalies aukštosiose mokyklose, nurodyta LŽUU produktų gamybos specilistų rengimo 

skirtumai nuo kitų mechanikos krypties studijų. 

Fakultetas, o ypač atskiros katedros, palaiko gana glaudžius ryšius su Žemės ūkio ministerijos 

Kaimo plėtros departamentu, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, LR žemės ūkio rūmais, LSD 

institutu, ŽŪB “Bernatoniai”, ŽŪB “Grūduva”, AB “Lytagra”, UAB “Rovaltra”, UAB “Dotnuvos 

projektai”, Lietuvos Daržovių augintojų asociacija ir kitomis panašaus profilio įmonėmis, kurios galėtų 

priimti į darbą šią studijų programą baigusius bakalaurus  .ir magistrus. Su kai kuriomis iš minėtų 

įmonių fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias įmonės už parengtus 

specialistus perveda numatytą kiekį lėšų į fakulteto paramos fondą, fakulteto studentai šiose įmonėse 

atlieka laboratorinius darbus, praktikas.  

LŽŪU PG studijų programos vykdytojai (dėstytojai) ir dalyviai (studentais) dalyvauja 

tarptautiniuose mainuose pagal SOCRATES/ERASMUS programą. Viso LŽŪU yra pasirašęs sutartis 

su daugiau kaip su 50 universitetais iš kurių daugiau kaip su 28 vyksta ir numatomi studentų ir 

dėstytojų mainai. Per pastaruosius du metus Vakarų Europos universitetuose paskaitas skaitė 10 

fakulteto dėstytojai, išvyko studijuoti pagal mainų programą vienam semestrui apie 30 II-III kurso 

studentų. Į fakultetą buvo atvykę 19 studentų iš Austrijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos ir kitų 

universitetų. Fakulteto dėstytojai yra parengę  dalykų programų užsienio šalių studentams.  

Fakulteto dėstytojai palaiko glaudžius ryšius su žemės ūkio inžinerija susijusiomis 

mokslinėmis, projektavimo ir gamybinėmis organizacijomis, įmonėmis ir įstaigomis. Tai bendros 

mokslinės temos, projektai, įvairios stažuotės, seminarai, konferencijos, lauko dienos, parodos.  

Ruošiant Žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos studijų programą aktyviai dalyvavo Žemės 

ūkio ministerijos, Žemės ūkio inžinerijos instituto, Lietuvos sodininkystės daržininkystės instituto, 

Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos konsultavimo tarnybos, Daržovių augintojų asociacijos ir kitų 

institucijų atstovai. Su visomis suinteresuotomis institucijomis palaikomi ryšiai tobulinant studijų 

programą. Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio inžinerijos instituto atstovai yra aktyvūs valstybinių 

kvalifikacinių komisijų (bakalauro ir magistro baigiamieji darbai) nariai ir dalyviai.  

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas palaiko glaudžius ryšius su LR Žemės ūkio ministerijos 

atitinkamais departamentais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos ūkininkų sąjunga, 

giminingais mokslinio tyrimo institutais, techniką gaminančiomis ir technika prekiaujančiomis 

įmonėmis šalyje ir užsienyje, šalies ir užsienio universitetais bei mokslo įstaigomis. Glaudžiai 

bendradarbiaujama su UAB „Kesko Agro“, AB „Lytagra“,  UAB „Dojus agro“, UAB „Festo“, UAB 

„Hitech“, UAB „Rovaltra“, UAB „Meteka“, UAB „Ivabaltė“, Rokiškio mašinų gamykla, UAB 

„Laumetris“, Radviliškio mašinų gamykla, UAB “Dotnuvos projektai”, UAB “Gamega”, ŽŪB 

“Bernatoniai”, ŽŪB “Grūduva”. Firmų darbuotojai kviečiami skaityti specialias paskaitas, pravesti 

seminarus. Fakulteto palaikomi glaudūs tarptautiniai ryšiai padeda keistis  moksline technine 

informacija, moksliniams tyrimams vykdyti bei metodinei medžiagai ruošti, dėstytojų kvalifikacijai 

kelti stažuočių ir išvykų metu. Bendradarbiaujama su firmomis: DeLaval (Švedija), VALTRA 

(Suomija), Tilburg ROC (Olandija), Festo (Olandija), Bosch (Vokietija), Weidemann (Vokietija) ir kt. 

bei mokslo ir studijų institucijomis: Hohenheimo universitetu (Vokietija), Dresdeno technikos 

universitetu (Vokietija), Humbolto universitetu (Vokietija), Braunšveigo technikos universitetu 

(Vokietija), Vismaro aukštąja technikos mokykla (Vokietija), Rostoko universitetu (Vokietija), 

Kolumbijos universitetu (JAV), Džiordžijos technologijos institutu (JAV), Vroclavo technologijos 

universitetu (Lenkija), Krokuvos technikos universitetu (Lenkija), Moldovos MA Taikomosios fizikos 

institutu,  Baltarusijos žemės ūkio akademija, Danijos karališkuoju veterinarijos ir žemės ūkio 

universitetu, Ukrainos nacionaliniu agrariniu universitetu, Estijos žemės ūkio universitetu, Latvijos 

žemės ūkio universitetu ir kt.  

Pastaruoju metu pradedama taikyti dar viena bendradarbiavimo su gamybinėmis 

organizacijomis forma. Tai ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys, kuriose vienas iš fakulteto 
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įsipareigojimų yra įmonei paruošti reikalingą atitinkamos kvalifikacijos specialistų skaičių, o įmonė 

įsipareigoja priimti studentus praktikoms, teikti fakultetui finansinę paramą už kiekvieną paruoštą ir 

įmonėje įsidarbinusi fakulteto absolventą.  

Pastabos: 

1) Savianalizės 129 – 132 punktus tikslinga būtų iš 5 skyriaus perkelti 4-ąjį, nes iš pateiktos medžiagos 

(bent jau dėstymo) grįžtamojo ryšio nesimato.  

2) Pagal 61209T113 Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija pateiktą savianalizės medžiagą (29 psl.) 

LŽŪU yra pasirašęs sutartis su daugiau kaip su 50 universitetais iš kurių daugiau kaip su 28 vyksta ir 

numatomi studentų ir dėstytojų mainai 

Tuo tarpu pagal 61209T115 Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija 

Savianalizės medžiagą (28 psl) LŽŪU yra pasirašęs sutartis su 36 universitetais iš kurių su 8 vyksta ir 

numatomi studentų ir dėstytojų mainai  

Abu dokumentai ruošti ir pasirašyti ta pačia data (2007 rugsėjis), todėl neaišku kuriuo dokumentu ar 

autoriumi tikėti. 

 

Išvada: Iš savianalizės paimtos ir aukščiau pateiktos medžiagos matyti, kad išoriniai santykiai yra iš 

tiesų labai platūs. Ir tai puiku. Tik iš pateiktos medžiagos neaišku ar tai duoda abipusę naudą. Ar 

univeristetas yra žinių skleidėjas? O gal tik gavėjas? 

 

 

6. Grįžtamasis ryšys 
 

Perkėlus savianalizėje pateiktus 129-132 punktus prie išorinių santykių, apie grįžtąmąjį ryšį 

informacijos lieka labai mažai. Tai tik studentų nuomonė. Ir ta pati įvertinta tik daugtaškiu. Tai iš tiesų 

daugiau negu liūdna.  

Susitikime dalyvavusių gausaus būrio buvusių absolventų ir darbdavių atstovų, absolventų žinios buvo 

vertinamos palankiai. 

Daugumos darbdavių ir absolventų garsiai išsakyta nuomonė, kurios esmė, ”reikia tokio išsilavinimo, 

kad iš kart galėtų atlikti konkretų darbą konkrečioje įmonėje”, t.y. siauros srities specialaus 

išsilavinimo. Ir tai dėsninga ne tik LŽUU absolventams. 

Labai nustebino kai kurių darbdavių ”vergvaldiška” pozicija, kurios šaržuota esmė, ”jei studentai 

pasirinko ir baigė žemės ūkio universitetą, jie turėtų ir likti pririšti prie žemės ūkio”.  

Iš išvardintos medžiagos susidaro išvada, kad kas daugiau moka ar yra labiau įtakingas (aukščiau 

valdžios struktūrose), tas „užsako muziką“, pagal kurią universitetas „šoka“ Neaišku kiek universietas 

lieka kaip mokslo šventovė ir pats formuoja savo aplinką, (mokslą, studijas, studentus)  ar tik prisitaiko 

prie aplinkos. Bent iš pateiktos medžiagos šito nesimato. 

Jei atvirai, tai tokia pozicija nestebina. Kai universitetui trūksta pinigų, jis bando juos užsidirbti 

„parduodamas“ studentus. Taip lengva pereiti prie „gariūniškų“ santykių. Įmonės moka universitetui 

pinigus, o universitetas yra priverstas išeisti speciaistus. Todėl apie studijų kokybę ir grįžtamąjį ryšį 

sunku objektyviai kalbėti. 

 

 

7. Vidinis studijų kokybės užtikrinimas 
 

Nurodyta, kad studijų programų kokybė fakultete sistemingai vertinama studijų programų 

komitetuose , kurių sudėtyje yra du studijų programą koordinuojančių katedrų dėstytojai, du dėstytojai 

iš kitų fakulteto katedrų, vienas šios studijų programos studentas bei vienas gamybininkas. Siūlymai iš 

programų komitetų patenka į fakulteto tarybos studijų, metodinę bei mokslo komisijas, o galutiniai 

sprendimai priimami fakulteto taryboje. 

Studijų programos komitetas kartu su dekanato darbuotojais pastoviai analizuoja studentų 

studijų pasiekimus, vertinamų dalykų turinį ir kokybę, studijų programos atitikimą ją 

reglamentuojantiems dokumentams. 
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Aktyviai fakulteto programų tobulinime dalyvauja katedrų dėstytojai.Vertingiausi studijų 

programos tobulinimui pasiūlymai yra gaunami iš suinteresuotų žinybų, pageidaujančių sustiprinti ar 

sumažinti kai kurių specialiojo lavinimo dalykų dėstymą, ar naujų įtraukimą į studijų programą. 

Pasibaigus mokymosi semestrui LŽŪU studijų skyrius vykdo studentų sisteminę apklausą. 

 Sukurtos atskiros anketos pirmo kurso studentams, praktiką atliekantiems studentams, 

absolventams. 

2007 m. sukurta nauja dėstytojų apklausos anketa. 

Kuriamos darbdavių apklausos anketos, profesinės veiklos praktikos vadovų universitete ir 

įmonėje apklausos anketos. 

Ne rečiau kaip vieną kartą per semestrą organizuojamas dekanato darbuotojų ir fakulteto 

studentų tarybos susitikimas, kuriame aptariami studijų kokybės klausimai. Vieną kartą per metus 

vykdoma bendra fakulteto dėstytojų ir studentų diskusija apibendrinanti studijų kokybės klausimus. 

Šių diskusijų eigoje iškilę pasiūlymai bei kiti klausimai yra suskirstomi pagal prioritetus ir toliau 

teikiami svarstymui fakulteto lygmenyje arba kartą per metus organizuojamai bendrai diskusijai 

studijų kokybės klausimais universiteto lygmenyje. 

Trūkumai: 

- nenurodyta, kaip vertinimo rezultatai įtakoja studijų kokybę; 

- kaip konkretūs sprendimai realizuojami praktiškai; 

- kaip sprendžiama atskirų modulių struktūros problema, nustatant būtiną paskaitų, pratybų 

ar laboratorinių darbų apimtį; 

- studijų programoje pratybos ir laboratoriniai darbai įtraukti į vieną grupę (PU) – ar tai 

nesudaro galimybių, pvz. laboratorinius darbus keisti pratybomis, seminarais ir pan. 
magistrantūros studijų programoje numatytas analogiškas studijų kokybės užtikrinimas, tačiau 

lieka neaišku, kaip neakivaizdiniam studentui bus suteiktos sąlygos mokslinio  

tiriamojo darbo atlikimui. 

- Neaišku, kaip atliekama kiekvieno modulio vedimo kontrolė. 

 

 

8. Apibendrinamasis studijų programos įvertinimas 

8.1. Rekomendacijos aukštajai mokyklai 

Ekspertų komisija, susipažinus su savianalizės medžiaga ir vizito metu išsiaiškinus kilusius klausimus 

mano, kad mechanikos inžinerijos studijose ruošiami per siauro profilio mechanikos inžinerijos 

specialistai.  

Būtina: 

- ruošti universalesnius mechanikos inžinierijos specialistus, įvedant atskirų šakų specilizacijas; 

- išplėsti laboratorinių darbų bazę ir paruošti darbų aprašymus; 

- sustiprinti mokslinių tyrimų bazę. 

Atsižvelgiant į absolventų, darbdavių ir kt. pageidavimus,  

siūloma: 

- sustiprinti užsienio kalbos ( ypač anglų kalbos) žinias; 

- baigiamuosiuose magistrantūros darbuose daugiau skirti dėmesio ne tik teoriniams bet ir 

praktiniams tyrimams. 

 
8.2 Siūlymas dėl akreditacijos 

 

Lietuvos žemės ūkio universiteto  

a) universitetinių pagrindinių studijų programą Kaimo komunalinė inžinerija (valstybinis kodas – 

61209T119) siūlome akredituoti be sąlygų; 

b) universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (valstybinis kodas – 

61209T111) skūlome akredituoti be sąlygų; 
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c) magistrantūros studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba (valstybinis kodas – 

62109T118) siūlome akredituoti be sąlygų; 

d) universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio mechanikos inžinerija (valstybinis 

kodas – 61209T117) siūlome akredituoti be sąlygų; 

e) magistrantūros studijų programą Žemės ūkio mechanikos inžinerija (valstybinis kodas – 

62109T121) siūlome akredituoti be sąlygų; 

f) universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija 

(valstybinis kodas – 61209T113) siūlome akredituoti be sąlygų; 

g) magistrantūros studijų programą Žemės ūkio produktų gamybos inžinerija (valstybinis kodas – 

62109T119) siūlome akredituoti be sąlygų; 

h) universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo 

inžinerija (valstybinis kodas – 61209T115) akredituoti be sąlygų; 

i) magistrantūros studijų programą Žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija 

(valstybinis kodas – 62109T120) siūlome akredituoti be sąlygų. 

 

 

Ekspertų grupės vadovas:    prof. habil. dr. Jonas Vobolis 

nariai:     dr. Andrius Čapas 

     doc. dr. Arvidas Masiulis 

prof. habil. dr. Stanislavas Sakalauskas 

 

 

Vertinimo išvados pasirašytos 2008m.  

 

STUDIJŲ VERTINIMO EKSPERTŲ TARYBA 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2009-02-27  Nr. 6-25 

Vilnius 

 

Posėdis įvyko 2009 m. vasario 27 d.  

Posėdžio vieta: Vilnius, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Sierakausko g. 15. 

Posėdžio laikas: 13.00-17.00 val. 

 

Posėdžio pirmininkas Jonas Ruškus  

Posėdžio sekretorė Grytė Staskevičiūtė 

 

Dalyvavo Tarybos pirmininkas Jonas Ruškus, Tarybos nariai: Juozas Atkočiūnas, Vytautas 

Daujotis, Kęstutis Dubnikas, Jonas Gudmonas, Rimantas Jankauskas, Vytautas Juščius, Juozas Kulys, 

Daina Lukošiūnienė, Onutė Junevičienė, Darius Prialgauskas, Vida Staniulienė, Marijonas Rimantas 

Urbonavičius. 

Posėdyje taip pat dalyvavo: laikinai einanti Studijų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojos 

pareigas R.Šlikaitė, ekspertai J.Vobolis, A.Jakštas.  

 

DARBOTVARKĖ  

<...> 
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4. Išorinio išsamiojo mechanikos inžinerijos krypties studijų programų vertinimo išvadų 

svarstymas  

 

NUSPRĘSTA: 

<...> 

3. Ekspertų grupės nurodyti trūkumai yra pakankamai svarūs ir turintys įtakos programų kokybei, 

todėl rekomenduojama siūlyti akredituoti lygtinai: 

<...> 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio 

inžinerija ir vadyba (61209T111); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio 

produktų gamybos  inžinerija (61209T113); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio 

produktų laikymo ir perdirbimo  inžinerija (61209T115); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto universitetinių pagrindinių studijų programą Žemės ūkio 

mechanikos  inžinerija (61209T117); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto universitetinių pagrindinių studijų programą Kaimo komunalinė  

inžinerija (61209T119); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto plečiamosios magistrantūros studijų programą Žemės ūkio 

inžinerijos vadyba (62609T101); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto gilinamosios magistrantūros studijų programą Žemės ūkio 

produktų gamybos inžinerija (62409T101); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto gilinamosios magistrantūros studijų programą Žemės ūkio 

produktų laikymo ir perdirbimo inžinerija (62409T102); 

- Lietuvos žemės ūkio universiteto gilinamosios magistrantūros studijų programą Žemės ūkio 

mechanikos  inžinerija (62409T103); 

<...> 

4. Rekomenduoti Lietuvos žemės ūkio universitetui apjungti studijų programas sukuriant jose 

šakas.  

<...> 

 

Posėdžio pirmininkas                Jonas Ruškus 

Posėdžio sekretorė                   Grytė Staskevičiūtė 

 

 


