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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 

VYKDOMOS STUDIJŲ PROGRAMOS PAŽANGOS ATASKAITA 

 

 

Studijų programos pavadinimas Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba (Agri-food business 

management) (Jungtinė studijų programa) 

Studijų programos kodas 6281LX006 

Studijų kryptis Vadyba 

Metai, kuriais vyko išorinis 

vertinimas 

2018 

 

Išorinio vertinimo ekspertų rekomendacijų įgyvendinimas aptariamas žemiau pateiktoje lentelėje:  

 

Eil. 

Nr. 

Ekspertų 

rekomendacijos 
Atlikti ir planuojami veiksmai 

Įvykdymo 

terminai 

Pastabos (pvz., 

priežastys ir 

aplinkybės, dėl kurių 

nepilnai 

įgyvendintos 

rekomendacijos, kt.) 

1. 

Peržiūrėti 

Programos tikslą 

ir studijų 

rezultatus ir 

išryškinti juose 

Programos 

specifiką, 

susijusią su žemės 

ūkiu ir maisto 

verslų vadyba. 

1. Organizuotas Žemės ūkio ir 

maisto verslų vadyba (Agri-food 

business management) jungtinės 

studijų programos komiteto 

pasitarimas dėl studijų dalykų aprašų 

turinio tobulinimo (Protokolo Nr. 19-

1).  

2. Nutarta ypatingą dėmesį skirti 

numatomų studijų rezultatų 

formulavimui, išryškinant programos 

specifiką, susijusią su žemės ūkiu ir 

maisto verslų vadyba.  

3. Taip pat nutarta, kad studijų 

programos dėstytojai peržiūrės ir 

patobulins dalykų aprašus – 

pakoreguos dėstomas temas, 

numatomus studijų pasiekimo 

rezultatus, studijų pasiekimų 

vertinimo kriterijus bei pačius 

dėstymo metodus, o taip pat 

atnaujins rekomenduojamos 

literatūros sąrašus.  

2019-11-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2020-06-

01 

 

 

2. 

Siekiant užtikrinti 

atskirų Programos 

modulių 

tęstinumą ir 

tarpusavio dermę, 

rekomenduotina 

reguliariai 

organizuoti 

bendrus dėstytojų, 

dėstysiančių 

Programoje, 

susitikimus. 

1. Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba (Agri-food business 

management) jungtinės studijų 

programos komiteto pasitarimo 

2019-11-07 Jelgavoje metu dalyvavo 

ir dalis programoje dėstančių 

dėstytojų bei visų trijų universitetų 

administracijos vadovybės atstovai 

(Protokolo Nr. 19-1).  

2. Buvo aptarti ne tik programos 

įgyvendinimo organizaciniai 

2019 liepos 

13-14; 

2019 liepos 

18-19; 

2019-11-07. 

Kadangi ši 

ekspertų 

rekomendacija 

skirta dėl 

nuolatinio 

dėstytojų 

tarpusavio 

bendradarbiavi

mo, tai ir 

ateityje 

numatyta į 

būsimus 



2 
 

klausimai, bet ir visų dalykų aprašų 

atnaujinimo ir dėstymo klausimai. 

3. Sutarta, kad kiekviename 

universitete dėstant po 4 dalykus, 

juos dėstantys dėstytojai tarpusavyje 

suderintų tiek pateikiamus 

pavyzdžius, tiek ir namų darbų 

užduotis.  

4. Taip pat numatyta, kad rengiant 

baigiamuosius darbus, pagal 

galimybę, tiriamąjį darbą studentai 

pradėtų planuoti nuo pat pirmo 

semestro ir taip per visą studijų 

laikotarpį iš kiekvieno dėstomo 

dalyko pavyzdžių sukauptų ir 

pritaikytų tiek mokslinę, tiek ir 

praktinę informaciją savo 

baigiamiesiems darbams. 

5. Atskirus dalykus dėstančių 

dėstytojų susitikimai ir patirties 

mainai bei pasitarimai dėl atskirų 

Programos modulių tęstinumo ir 

tarpusavio dermės vyko: 

5.1. 2019 liepos 13-14 Tartu 

(meeting between EMÜ and LLU 

teams) (susitikimas 

neprotokoluotas); 

5.2. 2019 liepos 18-19 Vilniuje 

(meeting between EMÜ and VDU 

teams) (susitikimas neprotokoluotas). 

Programos 

komiteto 

posėdžius bei 

kitus 

bendradarbiauj

ančių 

universitetų 

renginius (tame 

tarpe ir 

nuotolinio 

ryšio 

priemonėmis) 

pagal galimybę 

pakviesti ir 

dėstančius 

dėstytojus, 

siekiant 

sudaryti jiems 

palankias 

sąlygas 

tarpusavyje 

bendrauti ir 

kartu siekti 

atskirų 

Programos 

modulių 

tęstinumo ir 

tarpusavio 

didesnės 

dermės.  

3. 

Daliai Programą 

realizuosiančių 

dėstytojų 

rekomenduotina 

ateityje aiškiau 

ap(s)ibrėžti 

tyrimų lauką 

siekiant 

kryptingesnio 

dalykinių 

kompetencijų 

vystymo bei 

dėstomo dalyko 

kokybės 

stiprinimo. 

1. Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba (Agri-food business 

management) jungtinės studijų 

programos komiteto pasitarimo 

2019-11-07 Jelgavoje metu Latvijos 

ir Estijos partneriams buvo perduota 

rekomendacija, kad programoje 

dėstantys dėstytojai stengtųsi savo 

mokslinius tyrimus labiau susieti su 

dėstomais dalykais ir visa programa 

(Protokolo Nr. 19-1). 

2. Nutarta kiekvienoje šalyje stebėti 

skelbiamus ūkio subjektų ir Mokslo 

tarybų bei kitų tarptautinių institucijų 

/ programų kvietimus teikti 

komercinius pasiūlymus ir paraiškas 

mokslinių tyrimų vykdymui studijų 

programos ir/ar atskirų dalykų 

mokslo kryptyse. 

2021-12-31 Rekomendacij

os 

įgyvendinimas 

priklauso nuo 

galimybės 

laimėti viešųjų 

pirkimų 

procedūras 

vykdyti 

užsakomuosius 

tyrimus ar 

mokslinių 

tyrimų 

projektų 

atrankos 

rezultatų. 

4. 

Rekomenduotina 

parengtame 

metodinių išteklių 

1. Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba (Agri-food business 

management) jungtinės studijų 

2022-07-01  
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įsigijimo plane ne 

tik detalizuoti 

perkamas 

literatūros šaltinių 

pozicijas, bet ir 

metodiškai 

į(si)vertinti bei 

užtikrinti 

reikiamą 

egzempliorių 

skaičių. 

programos komiteto pasitarimo 

2019-11-07 Jelgavoje metu buvo 

sutarta, kad kiekvienas universitetas 

reguliariai papildys savo bibliotekų 

išteklius moksline ir mokomąja 

literatūra pagal tą tematiką, kuria 

partneriams pavesta dėstyti 

atitinkamus modulius (Protokolo Nr. 

19-1). 

2. Taip pat sutarta, kad dėstytojai, 

kiekvienam semestrui atnaujindami 

savo dėstomąją medžiagą, naudotųsi 

jiems prieinamais naujausiais 

informacijos šaltiniais, esančiais 

registruotose duomenų bazėse, o 

atnaujintą medžiagą pasidalintų su 

studentais Moodle sistemoje. 

5. 

Rekomenduotina 

vienodai 

sureglamentuoti ir 

aiškiai pateikti 

stojantiesiems 

priėmimo į 

studijas 

reikalavimus bei 

kriterijus, apimant 

vertinimo kriterijų 

aprašymus anglų 

kalbos žinių lygio 

nustatymui ir 

stojančio 

motyvacijos 

vertinimui. 

1. Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba (Agri-food business 

management) jungtinės studijų 

programos komiteto pasitarimo 

2019-11-07 Jelgavoje metu dalyvavo 

ir visų trijų universitetų 

administracijos vadovybės atstovai 

bei tarptautinių ryšių specialistai, 

kurie detaliai aptarė kiekvienos šalies 

priėmimo patirtį ir susitarė dėl 

vienodos priėmimo tvarkos į studijas 

taikymo (Protokolo Nr. 19-1).  

2019-11-07  

6. 

Rekomenduotina 

pasirinkti vieną 

plagijavimo 

tikrinimo sistemą 

bei suderinti 

Etikos kodeksų 

aprašus, siekiant 

užtikrinti 

vienodas sąlygas 

bei reikalavimus 

visiems 

Programos 

studentams, 

nepriklausomai 

kuriame 

universitete yra 

rengiami rašto ir 

baigiamieji 

darbai. 

1. Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba (Agri-food business 

management) jungtinės studijų 

programos komiteto pasitarimo 

2019-11-07 Jelgavoje metu dalyvavo 

ir visų trijų universitetų 

administracijos vadovybės atstovai. 

Bendrai buvo aptartos visų trijų 

universitetų taikomos plagijavimo 

tikrinimo ir Etikos kodeksų 

laikymosi praktikos ir reikalavimai. 

Išsiaiškinta, kad visuose trijuose 

universitetuose yra taikomi vienodai 

aukšti Etikos kodekso reikalavimai ir 

plagiato tikrinimo tarptautiniai 

pripažįstami instrumentai (Protokolo 

Nr. 19-1). 

2. Todėl buvo sutarta, kad studentai 

rengdami savo savarankiško darbo 

2019-11-07  
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užduotis ir laikydami egzaminus bei 

vykdydami kitus atsiskaitymus 

privalo laikytis to universiteto 

reikalavimus, kuriame tuo metu 

studijuoja to semestro dalykus, o 

rengiant baigiamuosius magistro 

darbus Etikos normų laikymosi 

užtikrinimas ir plagiato patikra bus 

vykdoma studentus priėmusiame 

universitete.  

3. Apie galimai pastebėtus 

nusižengimus Etikos kodekso 

reikalavimams arba pasitaikius 

plagiato apraiškoms, sutarta 

informuoti visus programos komiteto 

narius bei visų trijų universitetų 

administracijas bei baigiamųjų darbų 

gynimo komisiją.   

7. 

Rekomenduoti 

paruošti 

baigiamųjų darbų 

rengimo ir 

gynimo bendrą 

aprašą, kuriame 

būtų aiškiai 

išdėstyti 

reikalavimai 

baigiamajam 

darbui ir jo 

vertinimo 

kriterijai. 

1. Žemės ūkio ir maisto verslų 

vadyba (Agri-food business 

management) jungtinės studijų 

programos komiteto pasitarimo 

2019-11-07 Jelgavoje metu buvo 

aptartas kiekviename universitete 

taikomas baigiamųjų darbų rengimo 

ir gynimo proceso reglamentavimas 

(Protokolo Nr. 19-1). 

2. Visi partneriai apsikeitė savuose 

universitetuose taikomomis 

tvarkomis ir sutarė pirmais metais 

baigiamuosius darbus rengti pagal 

kiekviename universitete taikomus 

bendruosius reikalavimus (kurie 

pasirodė esantys labai panašūs).  

3. Pirmų priėmimo metų studentų 

magistro baigiamųjų darbų 

viešuosius gynimus sutarta 

organizuoti 2021 metų sausio mėnesį 

Jelgavoje, į komisiją deleguojant 

kiekvieno universiteto atstovus, kad 

visumoje būtų galima įvertinti 

galimus neesminius skirtumus dėl 

pačių darbų apiforminimo (nes 

bendrieji reikalavimai dėl tyrimo 

turinio, apimties ir pan. yra numatyti 

studijų programos apraše).  

4. Remiantis pirmų metų gynimų 

patirtimi numatyta toliau tartis dėl 

reikalingumo parengti bendrą 

visuose trijuose universitetuose 

galiojantį magistro baigiamųjų darbų 

2021-12-31  
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rengimą ir viešą jų gynimą 

reglamentuojantį dokumentą.  

8. 

Iki Programos 

pradžios užtikrinti 

visų studijas 

reglamentuojanči

ų dokumentų 

prieinamumą 

studentams, ne tik 

nacionaline, bet ir 

anglų kalba. 

1. Kiekviename universitete studijų 

procesą reglamentuojantys 

dokumentai jau yra prieinami 

visiems studentams tiek nacionaline, 

tiek ir anglų kalba.  

2. Kadangi studijų procesas yra 

nuolatos tobulinamas, todėl 

kiekvienas universitetas yra 

įsipareigojęs visus tai 

reglamentuojančius dokumentus 

operatyviai viešinti tiek nacionaline, 

tiek ir anglų kalbomis 

https://www.vdu.lt/en/study/program

/show/308/   

https://zua.vdu.lt/studijos/studiju-

programos/?/lt/study/program/show/

324   

https://www.llu.lv/en/article/degree-

programme-agri-food-business-

management   

https://www.llu.lv/lv/studiju-

programmas/166  

https://www.emu.ee/en/admissions/a

gri-food-business-management/  

http://www.emu.ee/sisseastujale/mag

istriope/magistrioppekavade-

tutvustused/pollumajanduse-ja-

toiduainete-tootmise-arijuhtimine/  . 

3. Šios studijų programos eigos, 

aktualijų ir gerųjų pavyzdžių 

viešinimui yra sukurta ir nuolatos 

atnaujinama Facebook paskyra 

https://www.facebook.com/Agrifood

BM  

4. Kiekviename universitete už 

studentų priėmimą, studijų proceso 

organizavimą ir kokybės užtikrinimą 

atsakingi darbuotojai studentams 

informaciją teikia tiek nacionaline, 

tiek ir anglų kalba.  

Nuolatos  

9. 

Rekomenduotina 

glaudžiai 

bendradarbiauti 

visiems partnerių 

universitetams 

vidinės kokybės 

užtikrinimo 

tikslais, dalinantis 

gerąja patirtimi ir 

išnaudojant 

1. Nuolatos yra keičiamasi 

informacija tiek dėl programos 

įgyvendinimo kokybės gerinimo, tiek 

ir dėl tolimesnės partnerystės 

stiprinimo, partnerių atstovus 

kviečiantis į savuose universitetuose 

vykstančius renginius, tiek ir 

bendradarbiavimui įvairiuose 

projektuose. 

Nuolatos  

https://zua.vdu.lt/studijos/studiju-programos/?/lt/study/program/show/324
https://zua.vdu.lt/studijos/studiju-programos/?/lt/study/program/show/324
https://zua.vdu.lt/studijos/studiju-programos/?/lt/study/program/show/324
https://www.llu.lv/en/article/degree-programme-agri-food-business-management
https://www.llu.lv/en/article/degree-programme-agri-food-business-management
https://www.llu.lv/en/article/degree-programme-agri-food-business-management
https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas/166
https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas/166
https://www.emu.ee/en/admissions/agri-food-business-management/
https://www.emu.ee/en/admissions/agri-food-business-management/
http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/magistrioppekavade-tutvustused/pollumajanduse-ja-toiduainete-tootmise-arijuhtimine/
http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/magistrioppekavade-tutvustused/pollumajanduse-ja-toiduainete-tootmise-arijuhtimine/
http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/magistrioppekavade-tutvustused/pollumajanduse-ja-toiduainete-tootmise-arijuhtimine/
http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/magistrioppekavade-tutvustused/pollumajanduse-ja-toiduainete-tootmise-arijuhtimine/
https://www.facebook.com/AgrifoodBM
https://www.facebook.com/AgrifoodBM
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partnerystės 

teikiamus 

privalumus. 

2. Vienas iš tokių gerosios praktikos 

apsikeitimo pavyzdžių – bendro 

projekto 2019-01-20 pateikimas 

Horizon 2020 Framework 

Programme Call: H2020-RUR-2019-

1 Proposal: 862873 — COACHINN. 

3. Antras sėkmingo 

bendradarbiavimo pavyzdys - 2017-

2018 metais įgyvendintas bendras 

projektas „FARMENT – From 

Farmer to Entreprenuer“. 

4. Trečias sėkmingo 

bendradarbiavimo pavyzdys - 2019-

2021 metais įgyvendinamas Interreg 

projektas “Biomasės vertės grandinių 

potencialo panaudojimo skatinimas 

Baltijos jūros regione” (Project of the 

Interreg Baltic Sea Region 

Programme 2014–2020 “Unlocking 

the Potential of Bio-based Value 

Chains in the Baltic Sea Region” 

Project Acronym: 

BalticBiomass4Value; 

ProjectNumber:#R095).  

 

Pažangos ataskaita buvo svarstyta ir patvirtinta 2020 m. vasario 28 d. studijų programos komiteto 

posėdyje Kaune (Protokolo Nr. 20-1). 

 

Data: 2020-02-28  

 

 
 

Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė: 

 

  

Astrida Miceikienė 

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

Studijų programos komiteto pirmininkas:        Rimantas Dapkus 

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 


